CURS ACADÈMIC 2019-20
FACULTAT DE LLETRES

La matriculació dels estudiants de la Facultat de Lletres (excepte els que accedeixen
per trasllat d'expedient acadèmic i els que han de matricular assignatures reconegudes o
convalidades) es realitzarà pel sistema d'automatrícula, accedint-hi per Internet:
http://automat.udl.cat
L’ordre per fer l’automatrícula es farà en funció de la nota mitjana de l’expedient acadèmic,
d’acord amb l’establert en l’article 13 de la normativa acadèmica dels graus.
El dia i hora assignat per a l’inici de l’automatrícula es podrà consultar en aquest enllaç.
Accés des de l'aula d'informàtica del centre (de dilluns a divendres, excepte festius) de 9.00
a 20 hores.

PERÍODES DE MATRÍCULA
Dies 23 i 24 de juliol (mobilitat)
- Estudiantat que hagi de matricular assignatures de programes de mobilitat (ERASMUS i
SICUE). Durant aquest dies només hauran de matricular les assignatures que cursin en el
programa de mobilitat sortint. Si han de matricular altres assignatures fora del programa de
mobilitat ho podran posteriorment fer durant el període ordinari de matrícula que s’indica a
continuació.
Del 5 al 8 de setembre
-

Estudiantat de segon curs i posteriors dels Graus que s’imparteixen a la Facultat

Dia 5 de setembre
-

Estudiantat amb trasllat d’expedient acadèmic per a segon curs i cursos posteriors

-

Estudiantat que hagi de matricular assignatures reconegudes

Aquesta matrícula serà presencial a la secretaria del centre de 9.30 a 14.00 hores.

Adreça:

Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida
Telèfon: 973 70 20 64/ 973 70 21 08

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA

L’estudiantat matriculat que ja té la clau d’accés (password), ha de fer les modificacions
per internet a http://automat.udl.cat
No cal sol·licitar cita prèvia.

Els dies per fer les modificacions són els següents:
-

Dies 19 i 20 de setembre de 2019

-

Dies 2 i 3 d’octubre de 2019

Adreça:

Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida
Telèfon: 973 70 20 64/ 973 70 21 08

