
 

SOL·LICITUD DE TÍTOL  
 

NOTA IMPORTANT 
Per tal de donar compliment a la normativa del Ministeri d’Educació i Ciència referent a l’expedició 
de títols, escriviu el nom i els cognoms de la manera següent: 

● El nom, en la mateixa llengua en què consta en el document d’identitat i sense abreviatures. 
● Tant el nom com els cognoms, en minúscules i amb els accents i dièresis que hi 

corresponguin. 

 
 
Dades acadèmiques 

Estudis: ................................................................................................................................................................................ 

Número universitari (NIA): ......................................................................................................................................... 

Any d’acabament dels estudis: ................................................................................................................................... 

Dades personals  

Nom i cognoms: ................................................................................................................................................................ 

DNI / passaport / permís de residència: ................................................................................................................. 

Data de naixement: ........................................................................................................................................................ 

Lloc de naixement: .......................................................................................................................................................... 

CP naixement: .................................................................................................................................................................. 

Comarca / província de naixement: ......................................................................................................................... 

Nacionalitat espanyola:  Sí     No 

Altres nacionalitats: ....................................................................................................................................................... 

Sexe: Masculí     Femení  

Carrer: ................................................................................................................................................................................. 

Número: …………………….. Escala: …………. Pis: …………. 

Codi postal:  …………………………………………………………. 

Localitat:  ……………………………………………………………... 

Telèfon: ………………………………………………………………... 

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

Adreça electrònica: ……………………………………………… 

 
 
 
 



 

EXPOSO 

Que he finalitzat els estudis de .................................................................................................................................. 

a ESCI-UPF School of International Studies, centre universitari docent adscrit a la Universitat 

Pompeu Fabra. 

  

SOL·LICITO 

Que em sigui expedit el títol corresponent, d’acord amb el que disposa el Reial Decret 

1002/2010, de 5 de agosto (BOE de 6 de agosto). 

  

 

Barcelona, ......... d .............................. de 20 ...............  

 

 

(Signatura de l’interessat/la interessada) 

EXCEL·LENTÍSSIM/A I MAGNÍFIC/A RECTOR/A DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA 
 
Avís legal per a l’imprès de sol·licitud del títol 

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 

t’informem que les dades personals que has facilitat s’inclouran en un fitxer propietat d’ESCI-UPF amb la finalitat única d’expedir 

el títol sol·licitat. 

Pots exercir els teus drets de d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a ESCI-UPF, Passeig de 

Pujades, 1, 08003 Barcelona, adjuntant-hi còpia del teu DNI, passaport o un altre document vàlid que t’identifiqui. 


