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CURS ACADÈMIC 2017-18 
 

FACULTAT DE DRET, ECONOMIA I TURISME 
 
 
La matriculació de tots els estudiants de la Facultat de Dret i Turisme es realitzarà pel 
sistema d'automatrícula accedint per Internet a: http://automat.udl.cat , amb excepció 
dels estudiants que accedeixen per trasllat directe d'expedient, els que han de matricular 
assignatures convalidades/reconegudes, que realitzaran matrícula presencial a la 
Secretaria de la Facultat.  
 
Abans de fer l'automatrícula heu de passar a recollir per l'aula d'informàtica del centre, 
si encara no els teniu, el nom d'usuari i la clau d'accés que us permet accedir-hi. 
 
L’ordre per fer la matrícula es farà en funció de la nota mitjana de l’expedient acadèmic, 
d’acord amb l’establert en la normativa acadèmica dels graus “article  13” 
Podeu consultar la llista a la pàgina web de la Facultat (http://www.fde.udl.cat) l’última 
setmana de juliol. 
 
Podeu disposar de l’aula d’Informàtica (0.38) de l’edifici de la Facultat. No cal demanar 
cita prèvia. 
 
Els dies de matrícula són els següents: 
 
Del 4 al 6 de setembre 
 
Estudiantat de segon, tercer i quart curs de tots els Graus. 
 
El 7 de setembre 
 
Estudiantat que heu sol·licitat el trasllat d’expedient directe i alumnes que us adapteu de 
pla vell al Grau (cal que ho sol·liciteu abans del 5 de juliol a la Secretaria). 
 
Us matriculareu presencialment a la Secretaria, de 9 a 13.30 hores. 
 
Modificacions de matrícules 
Els estudiants han de fer les modificacions per Internet: http://automat.udl.cat des de 
casa seua o des de l’aula d’automatrícula del centre de 9.00 a 13.00 hores. 
 
No cal sol·licitar dia i hora.  
 
Els dies per fer les modificacions són els següents: 
 
Matrícules realitzades fins al 14 de setembre  
Dies 19 i 20 de setembre  
 
Matrícules realitzades a partir del 15 de setembre  
 
Dia 2 i 3 d’octubre 
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