
 
 

 

 

 
                  Sol·licitud d’accés per convalidació d’estudis estrangers  

 
 

Nom 
 

Primer cognom 
 

Segon cognom 
 

DNI/NIE/Passaport 
 

Data de naixement 
 

Codi postal i Lloc de naixement 
 

Adreça - Carrer/avinguda/plaça i núm. 
 

Codi postal 

Població 
 

Província 
 

Telèfon / Mòbil 
 

Adreça electrònica Nacionalitat: 

Estudis cursats:                                                                 
       

 

Exposo 

      Que he cursat estudis universitaris parcials estrangers 

 
Titulació cursada ___________________________                Branca de coneixements dels estudis    ________________________                                                   

 
Centre ___________________________________                Universitat  ______________________________________________ 
 

 
Sol·licito l’estudi del meu expedient acadèmic i l’admissió als estudis de grau en _________________________________ , amb les 
implicacions que corresponguin pel que fa a la transferència i reconeixement de crèdits, en aplicació de la Normativa vigent. 
 
 
Documentació original que s’adjunta (* AMB APOSTIL·LA O LEGALITZADA): 

 Fotocòpia DNI / NIE / Passaport 

 Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures i el nombre de convocatòries, 
amb el valor en crèdits de cadascuna *  

 Guia docent/ programes de les assignatures cursades, amb el segell de la universitat d’origen  
 Pla d’estudis dels estudis d’origen amb el segell del centre * 

 Informació del sistema de qualificacions de la universitat d’origen  *
 

 Altres _______________________________________________________________________________________________ 
 

Preu de la taxa - 55€  -  Ingrés per transferència a BBVA   ES90 0182 8618 92 0200130249 o per TPV a Gestió acadèmica 
 
Observacions:  
 

 
 
 
 
Manresa, ___ de __________ de ___________ 
 
 
 
 

 
Signatura de la persona 
interessada: 
 

 
Data de registre: 

 
Núm. Registre: 

 
Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer creat per la Fundació Universitària del Bages, amb finalitats de registre i seguiment 
dels estudis i serveis que ofereix als seus alumnes, organització de la docència i exercici de la resta de funcions pròpies del servei d’educació 
superior. Les vostres dades seran comunicades a administracions públiques competents en matèria educativa. Només amb el vostre 
consentiment seran cedides a altres entitats. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació 
adreçant-vos al departament de sistemes de la Informació de la Fundació Universitària del Bages - Avinguda Universitària, 4-6 08243 
Manresa.  
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