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Resolució de 20 de setembre de 2019 de la degana de la Facultat de Filología, Traducció i Comunicació de la Universitat de Valencia, per la qual es publica el resultat de la convocatoria per a
l'admissió d'estudiants amb estudis universitaris oficia Is parcials, en el curs 2019/20, en el grau de LLENGUES MODERNES I LES SEÜES LITERATURES.
En aplicación del Reglament sobre admissió d' estudiants amb estudis universitaris parcia Is aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de Valencia en data 27 de julio! de 2010 i, vista la
proposta de resolució elaborada per la CAT del títol de Grau en LLENGUES MODERNES I LES SEÜES LITERATURES, aquest deganat resol publicar la resolució d'admesos ¡ esclosos .

PERSONES ADMESES EN EL GRAU EN LLENGUES MODERNES I LES SEÜES LITERATURES AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS PARCIALS ESPANYOLS
NOM

COGNOMS

ESTUDIS INICIATS

LLerandi Jover
Hinojosa León

Maeve
Gyatua

G. Lenguas Modernas y sus Literaturas
G. Lenguas Modernas y sus literaturas

Matilla Silva

Carlos Alberto

G. Lenguas Modernas y sus Literaturas

Pereira Rodríguez

José

G. Filología Classica

de

MATEIXA BRANCA DE
CONEIXEMENT
Si
Si

CREDITS
RECONEGUTS
96
66

NOTA
MITJANA
7,33
7,79

de

Si

60

6,64

Si

36

6,14

UNIVERSITAT D'ORIGEN
Universidad de Oviedo
Universidad
Complutense
Madrid
Universidad
Complutense
Madrid
Universitat de Valencia

La matrícula estará condicionada a la verificació, en tot moment, de la documentació i les dades consignades per l'alumnat. En el suposit que en el procés de verificació quede constancia de la
falsedat, ocultació de dades o qualsevol altra circumstancia que acredite que la persona interessada no compleix els requisits exigits, quedara sense efectes la matricula i no tindran validesa els
actes que haguera realitzat.
Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrá interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix organ que la va dictar, o bé, interposar directament recurs
contenciós-administratiu davant els organs de la jurisdicció contenciosa-administrativa de la Comunitat Valenciana, en .el termini de 2 mesas comptats a partir de I' endema a la notifica ció, de
conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'l d' octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.
Valencia, 20 de setembre de 2019

