Universitat
Pompeu Fabra

Barcelona

Vistes les sol.licituds presentades pels candidats, en el termini establert, en qué
demanen I'admissió al Doble Grau en Traducció i lnterpretació i en Llengües Aplicades
de la Facultat de Traducció i Ciéncies del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra;

Atés 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;

Atés 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 marg del 2010, modificada per acord del Consell de Govern de 2 de marg del 201,1,i
de 4 de febrer del 20L5 i 6 de juliol del 2At6;
Atés el que disposa la convocatória d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris
iniciats per al curs 2020-202L aprovada per resolució de la vicerectora responsable de
la Direcció de Projectes per a la Docéncia de 28 de febrer del 2020;
Donat que el nombre de sol'licituds rebudes és igual al nombre de places ofertes, no
procedeix aplicar el procés de selecció a qué fa referéncia la fase 1 de la convocatória.
Per tant;
RESOLC:

1- Que el candidat que ha sol.licitat l'admissió amb 30 crédits reconeguts compleix els
requisits de la fase L i en conseqüéncia passa a la fase 2:

Candidats
DNr 48050196E

Contra aquesta resolució, que no exhaureíx la via administrativa, l'interessat pot
interposar un recurs d'algada davant el rector de la Universitat Pompeu Fabra en el
termini máxim d'un mes, a comptar des de l'endemá de la notificació d'aquesta
resolució, d'acord amb el que disposen els articles tzt i t22 de la Llei 3912015 d't
d'octubre, del régim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú.
El degá de la Facultat

raducció i Ciéncies del Llenguatge

Barcelona, 3 de juliol de 2020

