Vistes les sol·licituds presentades pels candidats, en el termini establert, en què demanen l'admissió
al Grau en Llengües Aplicades de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la
Universitat Pompeu Fabra;
Atès el que disposen els articles 56 i 57 del Reial Decret 1892/2008, de 24 de novembre, pel qual es
regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els
procediments d’admissió a les universitat públiques espanyoles;
Atès el que disposa la normativa d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats a la
Universitat Pompeu Fabra aprovada per acord del Consell de Govern de 3 de març del 2010,
modificada per acord del Consell de Govern de 2 de març del 2011, del 4 de febrer del 2015 i 6 de
juliol del 2016;
Atès el que disposa la convocatòria d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats per al
curs 2020-2021 aprovada per resolució de la vicerectora responsable de la Direcció de Projectes per
a la Docència de 4 de març del 2021;
Donat que el nombre de sol·licituds rebudes és inferior al nombre de places ofertes, no procedeix
aplicar el procés de selecció a què fa referència la fase 1 de la convocatòria.
Per tant,
RESOLC:
Que el candidat que ha sol·licitat l’admissió amb 30 crèdits reconeguts compleix els requisits de la
fase 1 i en conseqüència passa a la fase 2:

Candidat
1- 39502220L
Contra aquesta resolució que no exhaureix la via administrativa, l’interessat pot interposar un recurs
d’alçada davant el rector de la Universitat Pompeu Fabra en el termini màxim d’un mes, a comptar
des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, d’acord amb el que disposen els articles 121 i
122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i
procediment administratiu comú.

El degà de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
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