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Nom

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers de la UIB, la finalitat dels quals és gestionar la vostra
sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per complir aquesta finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d’adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria
General, a l’atenció del responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat dels ftxers.

Cognoms
Domicili
Telèfon

DNI
Població

CP
Correu electrònic

Estudis

Exposa:
Que de acuerdo con el contenido del artículo 34.2 del Acuerdo Normativo 11822 del día 18 de
marzo de 2016 por el cual se modifica el Acuerdo Normativo 10959/2014, de 18 de marzo por el
cual se aprueba el Reglamento académico de la Universidad, según el cual: "Mitjançant escrit
adreçat al degà o al director de la titulació, l’estudiant que hagi superat una assignatura en el
període ordinari pot sol·licitar ser avaluat com a «no presentat» amb renúncia a la qualificació
obtinguda en tots o alguns dels elements d’avaluació que siguin recuperables. En aquest cas, la
qualificació final serà la que resulti aplicant a aquests elements la qualificació que obtingui en el
període extraordinari".

Per això, demana:
Renunciar a los siguientes elementos recuperables de la asignatura:

Firma,

Dirigit a
Deganat de la Facultat de Medicina

Palma,

d

de

