SOL·LICITUD D’E-TÍTOL

Dades del titulat:

Cognoms i nom: ______________________________________________________________
DNI o passaport: ____________________________________________________________
Títol Oficial Universitari: _______________________________________________________
Data recollida títol en paper: _______________________Telèfon: _____________________
(camp a emplenar per la UPF)
e-mail: _____________________________________________________________________

Sol·licito la tramitació de la còpia digital autèntica del títol universitari, o e-títol.
Signat

Barcelona, ...de ......... de 20..

Les dades personals facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal
"Estudiants" titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de realitzar la gestió
acadèmica dels estudiants. Aquestes dades podran ser cedides quan la cessió estigui
autoritzada per una llei (Tresoreria General de la Seguretat Social); a d'altres
administracions per a l'exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes
matèries (Departament d'Economia i Coneixement, Ministeri d'Educació, Cultura i Esports i
altres organismes de coordinació universitària); quan sigui necessari per desenvolupar la
relació jurídica amb la persona interessada (entitats bancàries per tal de gestionar el
cobrament de la matrícula i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca); amb el
consentiment previ dels alumnes, es podran cedir les dades a entitats vinculades a la
Universitat o que prestin serveis educatius (cursos, beques, avantatges per a estudiants) i en
aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment
establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document
equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002
Barcelona.

(Vegeu informació al darrere)

INFORMACIÓ IMPORTANT
Què és l’e-títol?
L’e-títol és un servei addicional ofert per la Universitat Pompeu Fabra als seus titulats, a través de
l’empresa SIGNE, S.A., d’acord amb el contracte signat entre aquestes dues entitats.
De forma addicional al tradicional Títol Oficial Universitari en suport paper, els titulats per la UPF
podran disposar, si així ho sol·liciten, una Còpia Digital Autèntica del Títol Universitari (en format
pdf amb signatura electrònica) amb valor provatori i la mateixa validesa i eficàcia que el títol en
paper.
Un cop formalitzada la petició i abonada la tarifa corresponent, en el termini màxim d’una
setmana el titulat rebrà un correu electrònic a l’adreça facilitada en aquest formulari, amb les
claus per accedir a la còpia digital autèntica del títol.

Avantatges de l’e-títol








Disposar d’una còpia digital autèntica del títol oficial universitari.
Evitar haver de desplaçar-se amb el seu títol per compulsar-lo, per acreditar l’autenticitat
de la seva titulació, impedint el risc de pèrdua del document, així com els tràmits
administratius i costos derivats de la sol·licitud del duplicat de títol.
Estalvi de temps i diners, ja que no necessita compulsar el seu títol.
Disposar durant tota la vida professional d’una còpia digital autèntica del títol, amb un cost
únic molt baix.
Possibilitat, des de qualsevol part del món amb accés a internet, d’accedir a la seva còpia
autèntica del títol, i enviar-la per e-mail.
Garantia de permanència en el temps, davant al deteriorament físic del títol original.

Informació sobre SIGNE
L’empresa SIGNE ofereix, de manera independent a la UPF, altres serveis a través del seu portal
web www.etitulo.com, relacionats amb la recerca de feina: fòrums de titulats en la mateixa
situació, consells per la creació del Currículum Vitae, etc.

