
 

 

 

 

EXPOSO I DEMANO: 

 1. Que he començat els estudis de grau a la UPF abans del curs acadèmic 2018-2019 i demano el
reconeixement en crèdits per l'aprenentatge de llengües. 

 2. Que he començat els estudis de grau a la UPF a partir del curs acadèmic 2018-2019 i per tant he
d’acreditar el nivell avançat B2 del MECR en llengua estrangera i demano l’acreditació de l'assoliment del 
nivell competencial requerit de llengua estrangera per a l'obtenció del títol de graduat o graduada. 

 3. Que he començat els estudis de grau a la UPF a partir del curs acadèmic 2018-2019 i ja he
acreditat el nivell avançat B2 del MECR en llengua estrangera i  que demano el reconeixement en crèdits 
per l'aprenentatge de llengües.  

(signatura) 

Barcelona,  d de 

Destinatari:  (en majúscules) 

Responsable: Universitat Pompeu Fabra. Finalitat: Gestió acadèmica dels estudiants un cop realitzada la 
matrícula.  Legitimaci·: Missió d’interès públic. Execució d’un contracte a petició de l’interessat. Obligació legal. 
Consentiment. Destinataris: Seguretat Social, Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, Departament d’Empresa i 
Coneixement i altres organismes de coordinació universitària, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, 
entitats bancàries pel cobrament de la matrícula, difusió de dades a internet per aplicació de les lleis de 
transparència. Amb el consentiment previ de la persona es podran cedir dades a entitats vinculades a la UPF o que 
prestin serveis educatius (cursos, beques, avantatges per a estudiants); es podran cedir les dades de contacte a 
d'altres estudiants amb mateix destí de mobilitat internacional o es podran publicar dades per difondre els estudis i 
activitats als mitjans de comunicació i Internet. Es podran realitzar transferències internacionals de dades a d’altres 
universitats amb les quals la UPF hagi signat un conveni per a l’execució de programes de mobilitat internacional a 
sol·licitud dels interessats i a proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al 
Privacy Shield. Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al 
tractament i sol·licitar-ne la limitació. Informació addicional: Consulteu la informació detallada a la nostra 
pàgina web: https://www.upf.edu/web/matricula/proteccio-dades

Cal que n'imprimeixis dues c¸pies 

Nom i cognoms:      DNI: ______ 

Domicili:     Codi Postal: 

Població:   

Telèfon/s de contacte: 

Facultat / escola / institut / departament: ______ 

Estudis:     Curs: 

Número universitari:   



 (
Nom i cognoms:  
  DNI: 
______
Domicili:  
  Codi Postal: 
Població:  
Telèfon/s de contacte:
Facultat / escola / institut / departament:
 
 
______
Estudis: 
 
 
  Curs:
Número universitari: 
 
)













EXPOSO I DEMANO:

· 1. Que he començat els estudis de grau a la UPF abans del curs acadèmic 2014-2015 i demano el reconeixement en crèdits per l'aprenentatge de llengües.

· 2. Que he començat els estudis de grau a la UPF a partir del curs acadèmic 2014-2015 i per tant he d’acreditar el nivell avançat B2 del MECR en llengua estrangera i demano l’acreditació de l'assoliment del nivell competencial requerit de llengua estrangera per a l'obtenció del títol de graduat o graduada.

· 3. Que he començat els estudis de grau a la UPF a partir del curs acadèmic 2014-2015 i ja he acreditat el nivell avançat B2 del MECR en llengua estrangera i  que demano el reconeixement en crèdits per l'aprenentatge de llengües. 







Només per a estudiants de Traducció i Interpretació, Llengües Aplicades i Humanitats:

· Que no tinc cap incompatibilitat (la llengua estrangera per a la qual em considero en condicions d’obtenir crèdits no forma part de les assignatures que curso dins del pla d'estudis o, en el cas d'Humanitats, que he acreditat un nivell B2.2 d'anglès).







(signatura)

Barcelona, 		d				de 

Destinatari: 											    (en majúscules)

Les dades personals facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Estudiants" titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de realitzar la gestió acadèmica dels estudiants. Aquestes dades podran ser cedides quan la cessió estigui autoritzada per una llei (Tresoreria General de la Seguretat Social); a d'altres administracions per a l'exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries (Departament d'Economia i Coneixement, Ministeri d'Educació, Cultura i Esports i altres organismes de coordinació universitària); quan sigui necessari per desenvolupar la relació jurídica amb la persona interessada (entitats bancàries per tal de gestionar el cobrament de la matrícula i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca); amb el consentiment previ dels alumnes, es podran cedir les dades a entitats vinculades a la Universitat o que prestin serveis educatius (cursos, beques, avantatges per a estudiants) i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona

Cal que n'imprimeixis dues còpies
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