REINICIAR

IMPRIMIR

Trasllat
Preinscripció
Estudi previ

Sol·licitud d'estudi previ de reconeixement/convalidació
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’ESEIAAT

Estudis oficials cursats

Universitat

Pais

Sol·licitud
ASSIGNATURA APROVADA

CRÈDITS

CODI
ESEIAAT

ASSIGNATURA QUE SOL∙LICITO RECONÈIXER/ CONVALIDAR

CRÈDITS

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
Estudis universitaris fets a la UPC: Certificat Acadèmic tret per l’e-secretaria
Estudis universitaris fets a altres universitats
Certificació Acadèmica Ofical del centre de procedencia
Pla d’estudis i Programa de les assignatures segellades pel centre de procedència
(En el cas d’estudis fets a l’estranger aquesta documentació ha d’estat legalitzada per via diplomática excepte pel que fa als estats
signataris del Convei de l’Haia del 5/10/69 i han d’anar acompanyats de la seva traducció oficial al castellà o al català)

Signatura del/de la sol∙licitant

Lloc i data:
Sr. Director de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Documentació per a la Convalidació parcial d’estudis estrangers
•Títol oficial o certificat oficial acreditatiu, si s’escau
•Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada)
•Pla d'estudis i programes de les assignatures, publicats pel centre corresponent
•Si l’estudiant no ha lliurat prèviament al centre cap document que l’identifiqui, ha d’aportar també una fotocòpia compulsada del document
que n’acrediti la identitat i nacionalitat, expedit per les autoritats competents del país d’origen o de procedència o per les autoritats
espanyoles competents en matèria d’estrangeria.
En el cas dels ciutadans espanyols, cal presentar una fotocòpia compulsada del DNI
Els documents acadèmics han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han d'estar legalitzats per via diplomàtica.
Així mateix, tots han d'anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català.
No obstant això, en el procediment es podran presentar fotocòpies compulsades de tota la documentació: a l’oficina on es presenti la
sol·licitud la persona interessada aportarà, juntament amb cada document original, una fotocòpia. L’oficina realitzarà la comparació dels
documents i còpies, comprovant la identitat dels continguts i retornarà els documents originals, un cop diligenciades les còpies i afegides a
la sol·licitud. Aquest procés podria realitzar-se en un termini prudencial de temps, de manera que la persona interessada hauria de deixar la
documentació original durant aquest període.
Si les fotocòpies ja vinguessin compulsades davant notari a Espanya o per les representacions diplomàtiques o consulars d’Espanya en el
país d’on procedeixi el document, no serà necessària la presentació simultània de l’original.
(En el cas d’estudis fets a l’estranger aquesta documentació ha d’estat legalitzada per via diplomática excepte pel que fa als estats
signataris del Convei de l’Haia del 5/10/69 i han d’anar acompanyats de la seva traducció oficial al castellà o al català)

