
 

PRECOMPROMÍS DE RECONEIXEMENT 
Curs acadèmic 2015-2016      Sol·licitud            Modificació 

A l’atenció de la Sots-Directora de Mobilitat i Innovació. 

 

En/Na:  ______________________________________________ amb DNI ______________________ 

Titulació: ____________________________________________________ 

Universitat de destí: ____________________________________________ 

 

SOL·LICITA:  
 

La següent proposta de reconeixement d’assignatures1 de l’Escola de Camins: 

Assignatures a reconèixer per assignatures de l’Escola de Camins: 

Assignatures de la universitat de destinació Crèdits ECTS Codi Assignatures Escola de Camins Crèdits ECTS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

total  total  

 

 

En el cas d’estades quadrimestrals: 

Quadrimestre d’estada:    Q1  Q2 

Assignatures a matricular a l’Escola de Camins (fora de la borsa de crèdits de mobilitat) 

Codi Assignatures a matricular a l’Escola de Camins Grup Crèdits ECTS 

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                           
 



1 Requisits per al reconeixement d’assignatures: 
- Complir amb la normativa de pre/co-requisits 
- No incloure assignatures matriculades amb anterioritat a l’Escola 
- Complir amb una càrrega lectiva de 20-30 ECTS per quadrimestre. 

 
L’estudiant declara que totes les dades que figuren en aquest quadre de reconeixement 
(nom de les assignatures, nombre de crèdits) són correctes. 
 
Es prega omplir aquest document digitalment o bé, en majúscules. 
 
És imprescindible indicar la data del document 
 

 

 

 

Barcelona, 9 / abril / 2015 

 

 

 

 

Signatura de l’estudiant/a                               Vist i plau de la sots-directora de mobilitat i innovació 
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