Sol·licitud d’admissió d’estudiants amb estudis del graduat superior en disseny finalitzats
(títol propi de la universitat pompeu fabra) al curs de retitulació al grau en disseny (branca
de coneixement d’arts i humanitats). convocatòria pel curs 2020-2021
A l’atenció del director acadèmic:
Cognoms

Nom

Adreça

Codi postal

Població

Telèfon

NIF/Passaport

Correu-e

EXPOSO que, havent cursat i superat de manera satisfactòria prèviament els estudis de GRADUAT SUPERIOR EN
DISSENY a ELISAVA ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY, CENTRE ADSCRIT A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA
d’acord amb el següent pla d’estudis:

Pla d’estudis del GSD cursat (marqueu el que correspongui)
1995

Estudiants que començaren abans del curs 2001-02

2001

Estudiants que començaren a partir del curs 2001-02

havent sol·licitat l’emissió del títol corresponent en data		

de				

de

SOL·LICITO es tramiti l’admissió als estudis del CURS de RETITULACIÓ AL GRAU EN DISSENY (adscrit a la branca de
coneixements d’Arts i Humanitats) a ELISAVA Escola Superior de Disseny centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra.

Barcelona, a		

d’octubre de 2020 (signatura de la persona interessada)

En lliurar la sol·licitud, cal adjuntar la documentació següent escanejada:
+ Document d’identitat o passaport
+ Títol de Graduat Superior de Disseny
Els candidats i les candidates obligatòriament hauran de complimentar aquesta sol·licitud d’admissió adreçada al Director acadèmic d’ELISAVA
Escola Superior de Disseny i lliurar-la per correu postal o electrònic a la Unitat de Gestió Acadèmica -UGA- (gestioacademica@elisava.net) en el
termini que comprèn del 19 al 23 d’octubre de 2020, ambdós inclosos.
L’adreça postal d’ELISAVA és La Rambla, 30-32. 08002 Barcelona. L’horari d’atenció de la UGA és de 08:00 a 13:00 hores i de 14:30 a 18:00
hores. Degut a la situació actual derivada de la COVID-19, aquests horaris poden variar per la qual cosa es recomana demanar cita prèviament
trucant al telèfon 933.174.715.
S’acceptaran les sol·licituds rebudes per correu certificat, sempre i quan el mata-segells doni fe que l’enviament s’ha realitzat durant el termini
esmentat amb anterioritat.
No s’admetrà cap sol·licitud fora del període establert.
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