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SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ (TRASLLAT D'EXPEDIENT)1
 

PER A L’ACCÉS AL GRAU EN PUBLICITAT, RELACIONS PÚBLIQUES I MÀRQUETING DE LA UB EL CURS 2019/2020 

DADES PERSONALS: 

Primer cognom: Segon cognom: 

Nom: DNI: 

E-mail: Telèfon fix: Mòbil: 

Adreça a efectes de notificació: 

Codi postal: Població: Província: 

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA: 
 

 Fotocòpia del DNI o document acreditatiu de la nacionalitat. 

 Certificació acadèmica original en la que figurin la formació universitària assolida anteriorment amb l’any acadèmic i les qualificacions 

obtingudes. En els estudis de Grau hi haurà de constar la branca de coneixement a la que hi estan adscrits, la matèria de l’assignatura i la 
seva tipologia. 

 Original i fotocòpia de les dades d’accés i admissió als estudis universitaris d’origen: PAU, CFGS+PAU (fase específica)...  

 Pla docent de les assignatures superades amb el segell original del centre corresponent, on consti el nombre de crèdits, d’hores o de 
setmanes per semestre o any. En els estudis de Grau hi hauran de constar les competències i els coneixements associats. 

 Pla d’estudis o quadre d’assignatures exigits per assolir els ensenyaments anteriors, amb el segell original del centre.    

Quedo assabentat/ada que disposo d’un termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de presentació d’aquesta sol·licitud, per adjuntar els 
documents que manquen. Transcorregut aquest termini sense haver-los presentat, aquesta sol·licitud es considerarà com a desistida (art. 71.1 Llei 30/1992). 

EXPOSO: 
 

 Que tinc aprovats _____ crèdits2 corresponents als estudis universitaris de ______________________________, 
de la Branca de coneixement de _____________________________. 

 Que els motius per demanar el trasllat d’expedient són: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

 Que, en compliment de la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits3 de la Universitat de Barcelona, 
relaciono al dors les assignatures susceptibles de ser reconegudes en el Grau en Publicitat, Relacions Públiques i 
Màrqueting (UB). 

I, per tant, 
DEMANO: 
 

El reconeixement dels crèdits superats amb anterioritat en un ensenyament universitari oficial i el trasllat d’expedient4 

directe als estudis de Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting (UB). 
 

SIGNATURA:  

 
 
                                                                                                                                                   
 

Barcelona, a ____ de ______________ de 20_____ 

COMISSIÓ EXECUTIVA DE L'ESCOLA SUPERIOR DE RELACIONS PÚBLIQUES 

RESOLUCIÓ: 
 
 

 
RGPD: En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA EUROPEA DE RELACIONES PÚBLICAS 
(FUERP), titular de l’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, és responsable del tractament de les dades que ens faciliteu. S’empraran amb l’única finalitat d’atendre els 
compromisos derivats del tipus de relació -acadèmica, laboral, professional i/o comercial- que mantenim o que puguem establir més endavant; i seran cedides a aquells organismes que sigui preceptiu. Us informem 
que podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el Delegat de Protecció de Dades adreçant-vos a: rgpd@esrp.net 

1 Adreçat a alumnes amb estudis universitaris oficials parcials que desitgin canviar de titulació. 
2 Cal tenir un mínim de 30 crèdits superats en el primer any de matrícula. 
3 La formació prèvia assolida a la universitat d’origen s’ha de reconèixer tenint en compte l’adequació entre les competències i els coneixements associats al conjunt de les assignatures superades, i 

els coneixements previstos en el pla d’estudis dels ensenyaments. Només els alumnes amb 30 crèdits reconeguts o més podran obtenir una resolució favorable de trasllat d’expedient directe. 
4 L’Escola Superior de Relacions Públiques notificarà l’acceptació o denegació del trasllat d’expedient abans del 31 de juliol de 2019. 
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(continuació) 

PRIMER COGNOM SEGON COGNOM NOM 

  ENSENYAMENT CURSAT: 

Assignatures aprovades Tipus 
(FB/OB/OT) Matèria Crèdits 

ECTS 
Qualificació  

numèrica 
Assignatures a reconèixer  

del Grau en Publicitat, RRPP i Màrqueting 
Tipus 

(FB/OB/OT) 
Crèdits 

ECTS 

RGPD: En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,  de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA EUROPEA DE RELACIONES PÚBLICAS (FUERP), titular de l’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a 
la Universitat de Barcelona, és responsable del tractament de les dades que ens faciliteu. S’empraran amb l’única finalitat d’atendre els compromisos derivats del tipus de relació -acadèmica, laboral, professional i/o comercial- que mantenim o que puguem establir més endavant; i seran 
cedides a aquells organismes que sigui preceptiu. Us informem que podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el Delegat de Protecció de Dades adreçant-vos a: rgpd@esrp.net 

Signatura de l’estudiant 
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