SOLꞏLICITUD D’ADMISSIÓ A GRAU AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS INICIATS AMB 30 CRÈDITS
RECONEGUTS.
Cognoms:

Nom:

Adreça:

Codi Postal:

Població:

Telèfon:

D.N.I. o Passaport:

Correu-e:

Estudis:

Curs:

E X P O S O que havent cursat prèviament els estudis de … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
a la Universitat………………………………………………………………………………………...
S O L ꞏ L I C I T O es tramiti l’admissió als estudis de ………………………………………………………………
a Elisava Escola Superior de Disseny centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra.

□
□

Declaro que amb anterioritat a aquest procés d’admissió i per a aquest mateix estudi de grau a
ELISAVA-UPF, he obtingut el reconeixement de crèdits mínim requerit en aquest procés.
Declaro que no he obtingut l'homologació del títol a Espanya dels estudis universitaris estrangers
que he cursat (només en el cas d'estudiants amb estudis universitaris estrangers).

Barcelona, .............. d ....................................... de 202 …..

(signatura de l'interessat/da)

En lliurar la solꞏlicitud a la Unitat de Gestió Acadèmica cal adjuntar la documentació següent:
SI HAS CURSAT ESTUDIS A L’ESTAT ESPANYOL:
Original de la solꞏlicitud d’estudi de reconeixement
Original i fotocòpia del document d'identitat o passaport.
Comprovant del pagament de les taxes d’estudi de reconeixement.
Original i fotocòpia de la documentació acreditativa que va donar accés a la Universitat per a estudiants procedents d’ensenyaments oficials
de l’estat espanyol. (1) Certificat en castellà o català, i anglès.
Certificat acadèmic on constin les assignatures cursades en els estudis d’origen, el nombre de crèdits, la qualificació obtinguda i la nota mitjana
de l'expedient. Per als estudis de grau cal que consti en el certificat la matèria a la qual pertanyen les assignatures cursades com a formació
bàsica (1).
Fotocòpia del pla d’estudis cursat degudament segellat pel centre corresponent (1).
Programes de les assignatures superades degudament segellat pel centre corresponent (1).
(1) Si l'estudiant ha cursat els estudis d'origen a Elisava, no caldrà aportar aquesta documentació.
SI HAS CURSAT ESTUDIS A L’ESTRANGER:
Original de la solꞏlicitud d’estudi de reconeixement
Original i fotocòpia del document d'identitat o passaport.
Certificat acadèmic on constin les assignatures cursades en els estudis d’origen, el nombre de crèdits, la qualificació obtinguda i la nota mitjana
de l'expedient. Per als estudis de grau cal que consti en el certificat la matèria a la qual pertanyen les assignatures cursades com a formació
bàsica. Certificat en castellà o català, i anglès.
Fotocòpia del pla d’estudis cursat degudament segellat pel centre corresponent.
Programes de les assignatures superades degudament segellat pel centre corresponent.
Document acreditatiu de l’acompliment dels requisits d’admissió. Aquest document és imprescindible per verificar que el solꞏlicitant acompleix
amb els requisits de la normativa d’admissió per als expedients pertanyents a sistemes educatius estrangers (cal descarregar-se el document:
acreditación_acceso universidad.pdf / acreditation_ access to university.pdf).
Declaració jurada de no haver obtingut credencial d’homologació o certificat d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial
espanyol (cal descarregar-se el document: Declaració_jurada.pdf).
Document acreditatiu de l’equivalència de notes mitjanes d’estudis universitaris realitzats en centres estrangers del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte (MECD). Consulta com obtenir aquest document a: https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html.
Els documents expedits a l'estranger han de complir els requisits següents: a) Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per
fer-ho, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti. b) Han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si s'escau, mitjançant la
postilꞏla del Conveni de La Haia. Aquest requisit no s'exigeix als documents expedits per les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o
signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. c) Han d'anar acompanyats, si s'escau, de la corresponent traducció oficial al català o castellà.
Nota important: l'admissió d’estudiants per aquesta via d’accés als estudis de Grau en Disseny i de Grau en Enginyeria de Disseny Industrial
d’ELISAVA Escola Superior de Disseny, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, està condicionada a la verificació i validesa de la
documentació presentada per l’estudiant.

A L’ATENCIÓ DEL DIRECTOR ACADÈMIC
ELISAVA, Escola Superior de Disseny ha creat i gestiona una BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ a fi de gestionar el servei
d’ensenyament superior que li és propi a més de la difusió de la informació de les seves activitats. Els destinataris de la informació continguda en
aquesta base de dades són els departaments, espais i serveis en que s’organitza ELISAVA, i també algunes empreses colꞏlaboradores. A banda,
aquesta informació es cedirà per causes de força major o quan ho demani una autoritat competent, d’acord amb legislació vigent. Es pot exercir
els drets d’oposició, accés, rectificació i cancelꞏlació en l’àmbit reconegut per la llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, mitjançant el procediment
que estableix el R.D. 1720/2007 de 21 de desembre. El responsable de la Base de Dades és ELISAVA. Per a exercir els drets esmentats i per a
qualsevol aclariment, pots dirigir-te a la Unitat de Gestió Acadèmica (planta primera) que es troba a La Rambla 30-32 de Barcelona, mitjançant
l’adreça de correu electrònic uga@elisava.net o trucant al telèfon 933 174 715.

