REINICIAR

Sol·licitud d'estudi de convalidacions/reconeixements
Sol·licitud d'accés per canvi de centre i/o estudis (trasllat)

IMPRIMIR

No

Sí

Dades personals
Nom i cognoms

DNI (o passaport)

E-mail

Telèfon mòbil

Adreça

Codi Postal - Població

Dades acadèmiques
Estudis que cursa o vol cursar a l’FME
Estudis oficials cursats
Universitat

Pais

Sol·licitud
ASSIGNATURA APROVADA/NOMBRE DE CRÈDITS

NOTA

CODI
FME

ASSIGNATURA QUE SOL·LICITO CONVALIDAR/RECONÈIXER
(opcional)

Sol·licito i autoritzo matrícula extraordinària
d'aquestes assignatures (Finalització estudis)

NOTA

Nombre de crèdits convalidats/reconeguts
(a omplir pel centre):

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
- Certificació acadèmica personal (excepte si la titulació d'origen és de la UPC)
- Pla d'estudis i programes de les assignatures, publicats pel centre corresponent

Signatura del/de la sol∙licitant

El/la responsable acadèmic de la titulació

Lloc i data: _________________________

Data: _________________________

SR. DEGÀ DE LA FACULTAT DE MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA

Informació bàsica de protecció de dades: (Estudiants de fora la UPC)
Responsable del
tractament

Universitat Politècnica de Catalunya
Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona

Delegat
Responsable

https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dadesde-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

Finalitat

F01.3 Accés a estudis de Grau (https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F01.3)
•
•

Legitimació

Compliment d’una missió realitzada en interès públic:

•
•
Categories de
destinataris
(cessions i
transferències)

Per trasllat d’estudis universitaris oficials espanyols.
Per convalidació parcial d’estudis universitaris estrangers.

Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya
Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitat

Nacionals

•
•
•
•
•

A altres universitats que han subscrit un conveni amb la UPC; a entitats que ofereixin serveis amb
fins de formació, convocatòries de beques o ajuts, recerca o inserció laboral; a empreses i
institucions que ofereixen pràctiques o ajuts a estudiants i a antics alumnes.
Quan la cessió estigui autoritzada per una llei: a la Tresoreria General de la Seguretat Social i al
Consell de Coordinació Universitària.
Quan tingui com a destinatari el síndic de greuges o el defensor del poble, el Ministeri Fiscal, jutges
o tribunals, la Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Comptes en exercici de les seves funcions.
A altres administracions, per a l’exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes
matèries: el departament de la Generalitat de Catalunya i el ministeri competents en temes que
afectin l’educació superior universitària.
Quan el tractament respongui a l’acceptació lliure i legítima d’una relació jurídica el
desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui la connexió amb fitxers de tercers,
com ara entitats bancàries que gestionen el cobrament de la matrícula, l’agència competent en la
gestió d’ajuts universitaris i altres entitats per a la concessió de subvencions.

Internacionals
Amb el consentiment de l'interessat, a altres organismes o entitats que han subscrit convenis de
col·laboració amb la UPC.
Drets de les
persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat
de les dades. (https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-protecciode-dades/drets)

Termini de
conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació
(https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-dedades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de-caracter-personal)

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT:
apdcat.gencat.cat

Sí, accepto que Universitat Politècnica de Catalunya tracti les meves dades personals de conformitat amb els
requisits anteriors (indispensable per a poder tramitar la sol·licitud).

Signatura:

Data:

