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Trasllat
Trasllat d'Expedient d'Entrada 

Termini: del 2 al 13 de maig de 2022

Documentació a presentar a la secretaria del centre:

-   (entreSol·licitud de trasllat a LLETRES [ https://seuelectronica.udl.cat/pdf/ModelSolAdmin_8QRyD.pdf ]
estudis cursats en centres propis a la UdL)

-   (per a Sol·licitud de trasllat a LLETRES [ https://seuelectronica.udl.cat/pdf/ModelSolAdmin_zLSFS.pdf ]
estudiants EXTERNS a la UdL)

- Certificat acadèmic personal. Si és alumne de la UdL n'hi ha prou  amb una còpia de l'expedient.

- Fotocòpia segellada per la facultat o universitat d'orígen del pla d'estudis.

- Fotocòpia segellada per la facultat o universitat d'orígen dels programes de les assignatures superades.

- Còpia del DNI, per a l'estudiant espanyol; o del document acreditatiu de la nacionalitat i de la identitat, per a
l'estudiantat de la Unió Europea, o del passaport, per a l'estudiantat d'altres països (únicament si no esté una
amtrícula a la UdL).

 Tant el certificat, com el pla d'estudis o el pograma de les assignatures es poden enviar per correu electrònic
sempre i quan estiguin signats i/o compulsats de manera electrònica. Les instruccions per enviar-ho

 són les mateixes que teniu més avall.mitjançant la Seu Electrònica

Trasllat d'Expedient de sortida 

Termini: Es poden presentar en qualsevol moment durant el curs acadèmic

Documentació a presentar a la secretaria del centre:

-  Sol · l ic i tud de t rasl lat  de sort ida Facul tat  de LLETRES [  
https://seuelectronica.udl.cat/pdf/ModelSolAdmin_YrHCq.pdf ]

- Justificant d'accés a la universitat de destí, ja sigui la carta d'admissió o una còpia de la matrícula.

La sol·licitud es fa mitjançant la e-Seu de la UdL. Al model de sol·licitud, a la última pàgina on indica "Adjuntar
8mb" podeu adjuntar el justificant, la carta d'amissió o la còpia de la matrícula en format pdf.

Un cop presenteu aquesta documentació la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Lletres us expedirà la taxa
 (establerta cada curs al Decret de Preus de la Generalitat) i que, un cop abonada, haureu d'enviarde trasllat

còpia a la universitat de destí.

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LES SOL·LICITUDS:

Descarregueu al vostre ordinador el model de sol·licitud que necessiteu. ¡No l'empleneu mai online!
¡Sempre a l'escriptori del vostre ordinador.
Per omplir el document necessiteu el programa . Si no el teniu us el podeu descarregar  Adobe Reader

. Si durant la instal·lació del programa teniu algun problemaAQUÍ [ http://get.adobe.com/es/reader/ ]
contacteu a sic.suport@udl.cat [ mailto:sic.suport@udl.cat ]
Ompliu la sol·licitud. No modifiqueu el format dels camps del formulari.

https://seuelectronica.udl.cat/pdf/ModelSolAdmin_8QRyD.pdf
https://seuelectronica.udl.cat/pdf/ModelSolAdmin_zLSFS.pdf
https://seuelectronica.udl.cat/pdf/ModelSolAdmin_YrHCq.pdf
https://seuelectronica.udl.cat/pdf/ModelSolAdmin_YrHCq.pdf
http://get.adobe.com/es/reader/
http://get.adobe.com/es/reader/
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Si cal adjuntar algun document. A la tercera pàgina de la sol·licitud, on hi diu " ", cliqueu iAdjuntar 8mb
us donarà la opció d'adjuntar documents en pdf. No s'acceptarà cal altre format. Ni word, ni jpg, ni cap
tipus de fotografia.

INSTRUCCIONS PER ENVIAR LA SOL·LICITUD MITJANÇANT LA SEU ELECTRÒNICA

Ara que ja teniu la sol·licitud i li heu adjuntat la documentació l'heu de dipositar a la Seu Electrònica. [ 
https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php#MesInfo10 ]
Un cop a la Seu Electrònica seguiu aquesta ruta: Estudiantat - estudiants UdL: grau, màster i

(és una icona de color violeta.doctorat 
Al clicar us demanarà el vostre , és el mateix que el del Campus Virtual. Iusuari i contrasenya UdL
desprès us demanarà que entreu un codi.
Es carregarà una pantalla amb totes les vostres dades. Heu d'adjuntar la sol·licitud a la icona que hi

. No adjunteu res més,  quediu " "Adjunta 1 PDF la web NOMÉS accepta els models oficials de sol·licitud
hi ha a la web de secretaria.
Empleneu l'apartat " ".Resumeixi breument l'assumpte
Per fer l'enviament només heu de clicar sobre " ".Registra i signatura ONLINE
Un cop enviada la instància  en l'adreça de correu que heu indicat en larebreu un correu de confirmació
instància.

Si teniu problemes amb un tràmit podeu trucar al 973 70 21 08 / 973
70 20 64

o bé  revisar el MANUAL D'AJUDA [ 
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/aga/.galleries/docs/DocumentsSeccioMatricula/Sollicituds-matricula/MANUAL_com_presentar_una_instancia_generica.pdf

]
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