
Sol·licitud de transferència i reconeixement de crèdits

Nom i cognoms: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Domicili, codi postal, població: …………………………………………………………………………………………………………………

Telèfon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Correu electrònic: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Estudis de Grau a ESCI-UPF: ………………………………………………… Número universitari (NIA): …………………….

▢ TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
Sol·licito la transferència dels crèdits superats de l’estudi previ al meu expedient de grau d’ESCI-UPF. Per aquest motiu
declaro que els estudis que es transferiran en el meu expedient d’ESCI-UPF no han conduït a l’obtenció d’un títol oficial i no
els simultanejo amb cap altre estudi oficial.

▢ RECONEIXEMENT DE CRÈDITS
El reconeixement de crèdits implica també la transferència dels crèdits cursats i superats en els estudis previs. Per aquest
motiu declaro que els estudis que es transferiran en el meu expedient d’ESCI-UPF no han conduït a l’obtenció d’un títol oficial
i no els simultanejo amb cap altre estudi universitari oficial.

Un cop resolta la sol·licitud i l’estudiant disposi de plaça a l’estudi objecte de reconeixement, la Secretaria procedirà a
la incorporació de tots els reconeixements concedits en l’expedient de l’estudiant.

Universitat d’origen:

Estudi d’origen: Branca del coneixement:

A emplenar per l’estudiant Resolució del degà/na o director/a dels estudis

Assignatura origen Tipus* Crèdits
Codi

ESCI-UPF
Assignatura ESCI-UPF Crèdits

Reconèixer sí
o no

Proposta del
degà/na director/a

Motivació**



*Tipus: FB: Formació Bàsica - OB: Obligatòria - OP: Optativa. Els espais ombrejats corresponen a la resolució del Cap d’Estudis

** Motius de denegació 1. El contingut i les competències de l’assignatura d’origen no s’adiuen amb cap assignatura del pla d’estudis; 2. El contingut i les

competències de l’assignatura d’origen no s’adiuen al programa de l’assignatura sol·licitada. 3. La branca de coneixement i la matèria d’origen són diferents; 4.
L’assignatura d’origen té un nombre inferior de crèdits respecte de l’assignatura de destinació. 5. L’assignatura consta com a no superada en l’expedient de

l’estudiant; 6. No existeix pla docent de l’assignatura a ESCI-UPF; 7. Altres, que cal especificar.

En el moment de presentar aquesta sol·licitud a l’administració d’ESCI-UPF cal acreditar que has ingressat la quantitat corresponent al preu
per a l’estudi del reconeixement de l’expedient acadèmic previst pel Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les
universitats públiques de Catalunya.

Un cop incorporats els crèdits reconeguts es generarà l’import a pagar d’acord amb els que s’estipula al Decret pel qual es fixen els preus
dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya i la Normativa Econòmica
d’ESCI-UPF.

L’estudiant (signatura) Cap d’estudis (signatura)

Barcelona, a ………………………………………………………………. Barcelona a …………………………………………………………………

Aquestes dades s’incorporaran i es tractaran en fitxers d’ESCI-UPF amb la finalitat de gestionar el servei públic d’ensenyament superior que li és propi. En
conseqüència,  aquestes dades es destinaran a complir les funcions que deriven de la relació de l’estudiant amb la Universitat, a més de la difusió d’informació,
productes i activitats d’ESCI UPF i el manteniment de relacions institucionals d’ESCI-UPF. L’òrgan responsable dels fitxers d’ESCI-UPF és el gerent. Es poden
exercir els drets d’accés, rectificació,  cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d’una fotocòpia del DNI o document equivalent,
adreçada a: Gestió Acadèmica. ESCI-UPF, passeig de  Pujades, 1, 08003 Barcelona.


