
D. AUTORITZACIÓ DE LA UNITAT DE SUPORT A LA RECERCA | CENTRE GESTOR  

□ SI s’autoritza la despesa proposada a càrrec del Projecte indicat 

□  NO s’autoritza la despesa proposada perquè: 
□ No hi ha suficient disponibilitat econòmica  
□ No és una despesa elegible dins d’aquest projecte  

                      Segell de l’Àrea de Recerca i PDI 

SOL·LICITUD DE PRÀCTICA CURRICULAR A LA PRÒPIA UPC 

 

L’alumne/a __________________________________________________________, amb NIF/NIE ___________________  
amb adreça electrònica  _____________________________________________________________@estudiantat.upc.edu 
i matriculat/da als estudis de ___________________________________________________    
 
SOL·LICITA que el Conveni de cooperació educativa per la pràctica acadèmica a la pròpia UPC proposada segons el 
document adjunt Annex I_Projecte Formatiu, tingui la consideració de pràctica CURRICULAR, en cas de resposta positiva, la 
matrícula d’ofici dels crèdits corresponents.  
 
 
 
Barcelona , a ____ de ___________________ de _______        Signatura de l’estudiant: __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El Prof._____________________________________________________________ , amb NIF/NIE ___________________ , 
membre del Grup de Recerca/Laboratori/Càtedra __________________________________________________________ 
adscrit al Departament  _______________________________________________________________________________  
i designat com a tutor de l’entitat per aquesta pràctica 
SOL·LICITA que el Conveni de Cooperació Educativa per la pràctica acadèmica a la pròpia UPC proposada al document 
adjunt Annex I_Projecte Formatiu es financi amb la quantitat total de _________________________€  (preu total, inclòs l’IRPF) 
a càrrec del projecte de recerca amb codi SAP  _______________________________ gestionat des de la Unitat de Suport 
de la Recerca de la UTG de ________________________________________________.  
 
 
 
Barcelona , a ____ de ___________________ de _______         Signatura del professor/a: _________________________ 

     

 

A. DADES DE L’ESTUDIANT 

C.    DADES DE LA UNITAT BÀSICA  |  GRUP DE RECERCA  

B.    INFORME DE L’OFICINA DE COOPERACIÓ EDUCATIVA 
1. L’estudiant reuneix els requisits per realitzar aquesta pràctica curricular: 

   □  SÍ   

  □ NO   Motiu: □  ja ha assolit el nombre màxim de crèdits optatius de la titulació. 
□  ja ha assolit el nombre màxim de crèdits per pràctiques acadèmiques externes curriculars. 
□  no acompleix els requisits per realitzar un conveni de cooperació educativa. 

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, donarà dret  segons 
el procediment establert per l’ETSAB segons la titulació al reconeixement/avaluació de 6 ECTS 

 
 
 

Segell de l’Oficina de Cooperació Educativa 
 

 


