Secretària d’Estudiants i Docència
Facultat de Belles Arts

Pau Gargallo,4
08028 Barcelona

Tel. +34 93 403 40 51

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS AMB ESTUDIS
UNIVERSITARIS OFICIALS ESPANYOLS

Nom i cognoms
DNI/Passaport

Domicili

Codi Postal

Localitat

Telèfon

Mòbil

Correu electrònic

EXPOSO:
1. Que he cursat els estudis universitaris oficials
a la Universitat de

de

Estudis finalitzats
Estudis parcials
He demanat anteriorment convalidació per aquest ensenyament.
2. Que he superat les assignatures i/o crèdits que acredito amb la documentació que adjunto.

DEMANO:
1. Que, en base a l’equivalència de continguts i de la càrrega lectiva, em siguin convalidades les assignatures
i/o crèdits corresponents als estudis:
Grau en Belles Arts
Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals
Grau en Disseny

Barcelona, _________ d________________ de _________

Signatura de l’interessat/da,

CAP D’ESTUDIS DE LA FACULTAT DE BELLES ARTS

Nom

Cognoms

Assignatures superades a l’ensenyament de procedència
Denominació de l’assignatura

Crèdits

Proposta d´assignatures a reconèixer del Grau
Codi

Denominació de l’assignatura

Crèdits

Procediment per a l’accés als graus de la Facultat de Belles Arts amb estudis universitaris oficials
espanyols
SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS
1. Cal lliurar la sol·licitud amb la documentació següent:

•

Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant expedit per les autoritats competents del seu país,
que pot ser substituït per una fotocòpia compulsada del passaport o del permís de residència a Espanya,
o, en el cas de ciutadans espanyols, per una fotocòpia compulsada del DNI.

•

Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació aprovada, la denominació, els crèdits,
l’any acadèmic i les qualificacions.
Pla docent de les assignatures superades en el qual figurin les competències, els coneixements associats
i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d’origen.
Pla d’estudis de la carrera iniciada pel sol·licitant, en què constin la duració dels estudis en anys acadèmics
i les assignatures que els integren, amb el segell original de la Universitat on s'imparteixen.
Full de pagament de la sol·licitud d´estudi d´expedient acadèmic per determinar les condicions
acadèmiques de reconeixement.
Qualsevol altra documentació que el centre consideri necessària per tramitar la sol·licitud.

•
•
•
•

2. Període de presentació de la sol·licitud: de l’1 al 25 de juny de 2018.
3. Pagament de les taxes
La sol·licitud s’haurà de registrar a la Secretaria d´Estudiants i Docència i fer el pagament de les taxes. El Decret
de preus públics estableix una taxa per a la sol·licitud d'estudi de l'expedient acadèmic per determinar les
condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits. Aquest curs 2017/2018 el preu és de 54,54
€.
4. Resolució de la sol·licitud de reconeixement de crèdits
A partir de l’1 de juliol de 2018 es notificaran les resolucions a l’adreça indicada a la sol·licitud.
El fet d'haver obtingut el reconeixement de 30 o més crèdits no atorga dret a plaça. Els/les sol·licitants que hagin
obtingut el reconeixement de 30 o més crèdits hauran de sol·licitar l’accés al grau mitjançant la sol·licitud de plaça
dirigida a la degana de la facultat. Es recomana demanar, a més, accés a la Universitat per preinscripció
universitària en els terminis que estableixi l’Oficina d'Accés a la Universitat. Cal tenir en compte que les dues vies
d’accés poden ser simultànies (sol·licitud d’accés a la Facultat i preinscripció universitària).
L’alumnat al qual es reconeguin menys de 30 crèdits ha de sol·licitar plaça a l’ensenyament mitjançant
preinscripció universitària.
Oficina d’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2 - 08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
accesnet.cur@gencat.cat
En el cas que la degana resolgui favorablement l’accés a un grau de la Facultat cal formalitzar la matrícula en
el mateix curs en què s’ha obtingut plaça. En cas contrari l’admissió quedarà sense efecte.

