
 
 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D’ASSIGNATURES A GRAU/MÀSTER 

 
Comprovacions a omplir per l’administració 

Es via 2, 7 o 8?     Si                  No              (Si la resposta és No, cal reclamar el canvi de Via) 

Reclamat el canvi de via           Canvi de via efectuat            

Els tràmits s’iniciaran quan sigui Via 2, 7 o 8, o quan s’hagi realitzat el canvi de Via 

Arribada de CAO: Correspon l’expedient que ens ha presentat l’estudiant amb la CAO? Si        No      (En el cas que siguin 

diferents i a la CAO hi ha menys assignatures es tirarà endarrere el reconeixement d’aquestes assignatures. Si a la CAO n’hi 

ha més es revisarà el reconeixement.)  

 
DADES PERSONALS 

DNI o passaport 

      

Cognoms       Nom       

Població        

Telèfon/s        Número UdG       

 

EXPOSO: 

Que tinc estudis universitaris previs iniciats o finalitzats de :       Grau            Màster   

nom de l’estudi : ____________________________________________ 

cursats a la  Universitat _________________________________________________________________ 

 

SOL·LICITO: 

El reconeixement acadèmic amb els estudis de Grau / Màster de:        Grau              Màster   

nom de l’estudi : ______________________________________________________________________ 

de la Facultat          de Dret              d’ Econòmiques 

de l’Àrea d’Estudis de Dret i d’Econòmiques de la Universitat de Girona. 

Per la qual cosa he fet una transferència de 54,54€ (27,27€ per a membres de Família Nombrosa General i gratuït 

per membres de Família Nombrosa Especial) al número de compte IBAN ES42 2100 9046 91 0200018200 de la 

Caixa i resto a l’espera de la resolució d’aquest reconeixement. 

Lloc i data: Signatura de la persona sol·licitant: 

Documentació que cal aportar: 

     Comprovant de la transferència 

     Expedient o certificat acadèmic 

     Programes de les assignatures superades segellats per la universitat de procedència 

     Pla d’estudis de la titulació d’origen segellats per la universitat de procedència 

Informació bàsica sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Universitat de Girona. Finalitat: reconeixement acadèmic d’assignatures. 

Legitimació: les dades es tracten per a la prestació dels serveis docents (art. 6.1.b RGPD) i en compliment d’obligacions legals (art. 6.1.c RGPD). 

Destinataris: les dades es comuniquen a administracions públiques competents en la matèria d’ensenyament superior i a institucions i empreses amb 

què la UdG té convenis de col·laboració. Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al 

tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Universitat de Girona. Podeu consultar informació addicional i detallada sobre 

protecció de dades a www.udg.edu/protecciodades 

 

SR. / SRA. DEGÀ / ANA DE LA FACULTAT DE            DRET 

     D’ECONÒMIQUES 

 
 

 


