
ERASMUS + PRÀCTIQUES EN EMPRESA 
SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC / TIPOLOGIA DE LA PRÀCTICA  

 

 
L’estudiant __________________________________________________________________________________, amb 
NIF/NIE _____________________, amb adreça electrònica _________________________________@estudiant.upc.edu i 
matriculat/da als estudis de ____________________________________________    
 

SOL·LICITA que la pràctica acadèmica externa mitjançant el programa de mobilitat Erasmus+ pràctiques proposada al 

Training Agreement adjunt, amb un total de  _________  hores , tingui la consideració de: 
 

□ PRÀCTICA EXTRACURRICULAR 

□ PRÀCTICA CURRICULAR Només estudiants de GRAU EN ESTUDIS D’ARQUITECTURA  
    MÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUITECTURA / MÀSTER UNIVERSITARI EN PAISATGISME 

 

En cas de pràctica curricular, prèvia aprovació del tutor de la pràctica en l’INFORME DE PRECOMPROMÍS ACADÈMIC, 
SOL·LICITA MATRICULAR els 6 ECTS optatius corresponents. 

 
 
 
 

__________________, a ____ de ___________________ de _______        Signatura de l’estudiant 

1. L’estudiant reuneix els requisits per realitzar aquesta pràctica:             □   SÍ         □  NO 

2. La pràctica proposada : □   NO s’ajusta a la normativa acadèmica aplicable 

    □   SÍ s’ajusta a la normativa acadèmica aplicable i, en cas de ser satisfactòriament  
           completada, donaria dret al següent reconeixement acadèmic: 

         □ Menció al SET   □ 6 ECTS optatius   
 

Segell de l’Oficina de Relacions Internacionals 

 
El/La professor/a _______________________________________________________________________, designat per 
l’ETSAB com a tutor acadèmic per a validar i vetllar per la correcta evolució de la pràctica, manifesta que: 

□ la proposta NO és valorada positivament per a la formació de l’estudiant. 

□ la proposta és valorada positivament per a la formació de l’estudiant; les activitats són compatibles amb els estudis 
que desenvolupa i amb les normatives i legislació aplicable. La pràctica compleix els requeriments per tal que un cop 
finalitzada satisfactòriament i amb la presentació de la documentació requerida l’estudiant obtingui el següent 
reconeixement acadèmic: 
 

 □ PRÀCTICA EXTRACURRICULAR > Menció al SET 
 

 □ PRÀCTICA CURRICULAR   > 6  ECTS optatius  
 
 
 
 
 

__________________, a ____ de ___________________ de _______              Signatura del tutor acadèmic 

    

A. DADES DE L’ESTUDIANT 

B.  INFORME DE L’OFICINA DE RELACIONS INTERNACIONALS ETSAB 

C. INFORME DE  PRECOMPROMÍS ACADÈMIC DEL TUTOR ACADÈMIC DESIGNAT PER LA UPC 


