
SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE MATÈRIA TRANSVERSAL DE 
REPRESENTACIÓ I PARTICIPACIÓ ESTUDIANTIL 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms: DNI/NIE: 

Correu electrònic UdL: 

Correu electrònic personal: 

Escola/Facultat: 

Grau: 

Any o curs acadèmic que demanes el reconeixement: 

Nombre de crèdits de matèria transversal que sol·licites: 

Breu informe d'activitats realitzades (Reunions amb estudiants, òrgans de la UdL, autoritats
acadèmiques..., activitats que has organitzat o participat, qualsevol altra informació d'interès sobre l'activitat 
realitzada). 



DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA A AQUESTA SOL·LICITUD 

Reconeixement d’1 crèdit: 

❒ Representació membre del Claustre, per cada període de representació (dos anys i almenys el                  
70 % d’assistència). 

� Certificat d'assistència al Claustre. 

❒ Representació membre de les Juntes de Facultat o Escola i Consells de Departament, per cada
any natural de representació i almenys el 70 % d’assistència.

� Certificat d'assistència a la Junta de facultat o escola. 
� Certificat d'assistència al Consell de departament. 

❒ Delegats/des d’assignatura, per cada curs acadèmic.

La sol·licitud es fa a través del Portal de delegats: https://delegats-estudiants.udl.cat/

❒ Coordinadors/es o responsables d’una associació, per cada any natural.

� Resolució del/de la vicerector/a competent en temes d’estudiantat. 

Reconeixement de 2 crèdits: 

❒ Representació membre del Consell de Govern, per cada any natural de representació i almenys
el 70 % d’assistència.

� Certificat d'assistència al Consell de Govern. 

❒ Delegats/des i subdelegats/des de classe, per cada curs acadèmic.

La sol·licitud es fa a través del Portal de delegats: https://delegats-estudiants.udl.cat/

Reconeixement de 3 crèdits: 

❒ Coordinadors/es o responsables del Consell de l'Estudiantat dels centres, per cada any natural
de responsabilitat.

� Resolució del/de la degà/ana del centre. 

❒ Coordinadors/es o responsables del Consell de l'Estudiantat central, per cada any natural.

� Resolució del/de la vicerector/a competent en temes d’estudiantat. 

❒ Mentors del Programa de Tutories a cada centre, per cada curs acadèmic.

� Resolució del/de la coordinador/a del Programa de Tutories del centre o certificat del 
curs Programa de mentories per a estudiants de la UdL amb reconeixement de mentor. 
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