Facultat de Ciències de la Terra

Secretaria d’Estudiants i Docència

C. de Martí i Franquès, s/n
08028 Barcelona
Tel. 934 021 336
secretaria.ciencies.terra@ub.edu

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS I ADMISSIÓ AL CENTRE (TRASLLAT)
Ensenyament de Grau:

Ciències del Mar
Geologia

Nom i cognoms ..................................................................................................... DNI ..................................
Telèfon ............................. Adreça electrònica ..............................................................................................

Estudis parcials previs:
Ensenyament:
Universitat:

DEMANO:

Que em siguin reconeguts els estudis previs indicats amb les assignatures que corresponguin del pla
d’estudis del Grau.

SOL·LICITUD DE PLAÇA:
En cas d’obtenir 30 crèdits ECTS o més, demano al degà/na de la Facultat la plaça per cursar els estudis
del Grau indicat. (El reconeixement de 30 crèdits és requisit per accedir al Grau però no assegura la
plaça en el centre).

□ Declaro que els estudis dels quals sol·licito el reconeixement de crèdits no han conduït a l’obtenció

d’un títol oficial.
□ Declaro que no simultaniejaré els estudis de l’ensenyament previ i els del Grau pel qual demano el
reconeixement de crèdits (els estudiants d’una altra universitat hauran de traslladar l’expedient
acadèmic de la universitat d’origen).
□ Sol·licito la transferència dels crèdits superats en els estudis previs i no reconeguts al meu expedient
de Grau.
(Signatura)

Barcelona, ............. de .................................de .............
SR./SRA. CAP D’ESTUDIS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA TERRA

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:
•Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, l’any acadèmic i
les qualificacions (expedient acadèmic en el cas d’alumnes de la UB)
•Pla docent de l’assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el
nombre de crèdits, d’hores o setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d’origen
corresponent
•Pla d’estudis o quadre d’assignatures que s’exigeix per obtenir el títol de l’ensenyament

anterior expedit pel centre d’origen , amb el segell corresponent
•Fotocòpia del DNI vigent

•Per fer efectiva la sol·licitud s’haurà d’abonar a la secretaria, les taxes corresponents, segons
el que estableix el decret de la Generalitat que fixa els preus per a la prestació de serveis
acadèmics universitaris

