Sol·licitud de reconeixement de crèdits a la CRiTC per als estudis de:

Dades generals de l’estudiant
Nom i cognoms
DNI:

Tipus de reconeixement:
1. Entre plans d’estudis de grau a la UIB
Pla d’estudis d’origen
Cal emplenar l’annex
2. Plans d’estudis d’altres universitats
Pla d’estudis d’origen:
Universitat d’origen:
Cal emplenar l’annex
Documentació:
Guies docents (amb segell original o enllaços de la pàgina web oficial de la Universitat) de les
assignatures d’origen de l’any cursat
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Certificat acadèmic original
3.Plans d’estudis d’universitats estrangeres
Pla d’estudis d’origen:
Universitat d’origen:
Cal emplenar l’annex
La documentació que cal aportar i la manera de legalitzar-la es troba a l’enllaç següent:
https://internacional.uib.es/Estudiants-estrangers/Estudis-universitaris-estrangers/
4.Títols de tècnic superior
Nom del títol d’origen:
Cal emplenar l’annex
Documentació per a CFGS sense conveni:
Títol de CFG: original i còpia
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Descriptors del BOE de les assignatures d’origen
5. Pràctiques extracurriculars realitzades amb convenis firmats amb la UIB
(només disponible als estudis d’Enginyeria Informàtica, Enginyeria Industrial,
Enginyeria d’Edificació, Matemàtiques i Enginyeria Agroalimentària, amb un
màxim de 12 ECTS)
Empresa/entitat:
Total d’hores de pràctiques:1
Documentació:


Pla de treball a l’empresa i projecte formatiu detallat (cal indicar-hi les tasques,
responsabilitats, coneixements a adquirir, tecnologies a utilitzar...)



Informe del tutor de l’empresa signat pel tutor de l’empresa i pel tutor de la UIB



Informe personal de l’alumne signat per l’alumne i pel tutor de la UIB

6. Experiència laboral i professional (només als estudis d’Enginyeria d’Edificació,
Enginyeria Industrial, Enginyeria Informàtica i Enginyeria Agroalimentària)
Empresa/entitat:
Cal emplenar l’annex
Documentació:


Còpia del contracte



Darrera nòmina



Certificat de vida laboral



Un certificat detallat de les tasques realitzades signat per l’empresa
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1 Per al reconeixement de cada crèdit ECTS l’alumne ha de fer un total de 50 hores de pràctiques en una empresa.
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«En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en
un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l’activitat de tractament habilitat a l’efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir
la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d’aconseguir-la. La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició,
supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu
d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o a l'adreça de correu
electrònic dpo@uib.es. També disposa del dret a reclamar davant l'Autoritat de control a: https://www.aepd.es. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres
dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per la qual van ser recollides».

ANNEX

Documentació que s’adjunta:

Assignatura/es sol·licitada/es (codi, nom i crèdits)
Assignatura/es d'origen (codi, nom i crèdits)
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Palma,

Firma,

Sr./Sra. president/a de la comissió de reconeixement i transferència de crèdits.
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