
       

Curs acadèmic:
SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PER CANVI 
D’ESTUDIS I/O UNIVERSITAT I D’ADMISSIÓ AL CENTRE 
(TRASLLAT)

DADES PERSONALS
Nom: Primer cognom: Segon cognom:

DNI (o Núm. de passaport):        Adreça a efectes de notificació:

Codi postal: Població: Telèfon fix:

Telèfon mòbil: Adreça electrònica:

EXPOSO
Que he cursat amb anterioritat estudis universitaris de:

Centre: Universitat:

I he superat           crèdits

MOTIUS I JUSTIFICACIONS

SOL·LICITO el reconeixement de crèdits al grau de:

I tenint en compte els criteris de trasllat que s’estableixen a la Normativa acadèmica i de matrícula i 
els específics establerts pel Centre, sempre que m’hagin pogut reconèixer un mínim de 30 crèdits i se 
m’admeti al grau, sol·licito el trasllat corresponent.

                                                          ,         de                            de 20         
(signatura)



       

DOCUMENTS QUE S’HAN D’ADJUNTAR - espai reservat per a la Secretaria del centre
Porta Manca

Original i fotocòpia del DNI

Original o còpia confrontada de l’expedient acadèmic original amb segell del centre en què hi 
figurin les assignatures aprovades amb les qualificacions. En els estudis de Grau hi haurà de 
constar la branca de coneixement a la que pertanyen els estudis d’origen, la matèria de 
l’assignatura i la tipologia de les assignatures. En aquelles assignatures que no pertanyin a la 
branca de coneixement de l’ensenyament s’haurà d’especificar a quina branca en concret 
pertanyen.

En el cas que l’alumne tingui assignatures pendents de qualificar que no apareguin en l’expedient 
acadèmic, original o còpia confrontada de la matrícula amb segell del centre en què hi figurin les 
assignatures.

Fotocòpia de la publicació del pla d’estudis cursat per l’estudiant (sempre que sigui possible de la 
publicació oficial al BOE), en el cas d’estudis realitzats en altres universitats.

Programes de les assignatures aprovades, (si els estudis s’han realitzat en altres universitats), en 
què hi figuri el contingut i el nombre de crèdits amb el segell del centre d’origen. En els estudis de 
Grau caldrà que hi constin, també, les competències i coneixements que se superin amb cada 
assignatura.

En el cas que de tenir assignatures pendents de qualificar en el moment de la sol·licitud, 
programes de les mateixes (si els estudis s’han realitzat en altres universitats), en què hi figuri la 
mateixa informació que en el punt anterior.

Programa de les assignatures inicialment aprovades (en els casos en que a l’expedient anterior hi 
constin assignatures convalidades/adaptades/reconegudes)

Original i fotocòpia del document que acrediti el tipus d’exempció, si s’escau (família nombrosa, 
etc).
Justificant de la taxa d’estudi de reconeixement

Quedo assabentat/da que disposo d’un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de 
presentació d’aquesta sol·licitud per adjuntar els documents que manquen. Transcorregut aquest termini sense 
haver-los presentat, aquesta sol·licitud es considerarà com a desistida (art. 71.1 Llei 30/1992).

Sr./a. Degà/ana, Director/a de la Facultat/Escola (o a qui correspongui en cada cas).

D’acord amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem 
que les vostres dades passen a formar part del fitxer de l'ENTI. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i 
cancel·lació de l es vostres dades mitjançant un escrit adreçat al director de l'ENTI, adjuntant-hi còpia del document 
que acrediti la vostra identitat.


