Sol·licitud d’exempció de matrícula d'una assignatura amb 6 convocatòries esgotades
Solicitud de exención de matrícula de una asignatura con 6 convocatorias agotadas

DADES PERSONALS

Nº Expedient:
Nº Expediente:

DATOS PERSONALES

Cognoms i nom: _________________________________________________ DNI/NIE ________________

Apellidos y nombre:

Adreça: _______________________________________________________ Telèfon : ________________

Dirección:

Teléfono:

Població: _______________________________________________________________ CP.: ___________

Población:

Titulació: _______________________________________________________________________________

Titulación:

E-mail: ___________________@alumni.uv.es_//\\_____________________________________________
EXPOSA:
EXPONE:

-Que ha esgotat 6 convocatòries de l'assignatura (de formació bàsica, obligatòria o optativa d'itinerari):
-Que ha agotado 6 convocatorias de la asignatura (de formación básica, obligatoria u optativa de itinerario):

_______________________________________________________________________________________________________________

-Que va obtenir una qualificació igual o superior a 3,5 en la 1ª / 2ª convocatòria del curs 20____ / 20____
-Que obtuvo una calificación igual o superior a 3,5 en la 1ª/2ª convocatoria del curso 20___/20___

-Que en aquest moment té una nota mitjana en el seu expedient igual o superior a 6
-Que en este momento tiene una nota media en su expediente igual o superior a 6

-Que ha cursat més del 50% dels crèdits de la titulació en la Universitat de València
-Que ha cursado más del 50% de los créditos de la titulación en la Universitat de València

-Que no ha sol·licitat per a una altra titulació l'avaluació curricular per compensació de qualificacions
-Que no ha solicitado para otra titulación la evaluación curricular por compensación de calificaciones

SOL·LICITA:
SOLICITA:

L'exempció de l'obligació de matricular-se de l'esmentada asignatura en el curs 20____ / 20____
La exención de la obligación de matricularse de la mencionada asignatura en el curso 20__/20__

Burjassot, a_________de_____________________de 2 ________
(Signatura / Firma)

Les dades personals subministrades s'incorporaran al fitxer "Registre d'entrada i eixida de documents" i en aquells sistemes que siguin procedents en funció
del contingut de la seua petició, tots ells titularitat de la Universitat de València per a la gestió i tramitació de la seua sol.licitud. Els drets d'accés, rectificació,
cancel.lació i oposició al tractament, els podrà exercir davant qualsevol Oficina de Registre de la Universitat. mitjançant sol.licitud per escrit adjuntant
document identificatiu

Los datos personales suministrados se incorporarán al fichero “Registro de entrada y salida de documentos” y en aquellos sistemas que sean procedentes
en función del contenido de su petición, todos ellos titularidad de la Universitat de València para la gestión y tramitación de su solicitud. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento se podrán ejercer ante cualquier Oficina de Registro de la Universitat mediante solicitud por
escrito adjuntando documento identificativo.
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