Sol·licitud de Reconeixement de Crèdits
Law-King's College i Dret-UPF
(Programa especial)
Nom i Cognoms:
Domicili, codi postal, població:
Telèfon:

Número universitari (NIA):

Correu electrònic:

Assignatura cursada i superada (KCL)

Assignatura a reconèixer

Elements of the Law of Contract (15ects)

20611 Fonaments del Dret Privat i de l'Empresa (9ects)
20605 Introducció als Estudis i a la Ciència Jurídics (8ects)

Criminal Law (15 ects)

20606 Teoria del Dret (6 ects)
20990 Dret Penal: Part General (9 ects)

European Law (15 ects)

20609 Ciència Política (6 ects)
26314 Dret de la Unió Europea (6 ects)
20608 Història del Dret (6ects)

Public Law (15 ects)

20994 Activitat de les Administracions (9 ects)
20999 Urbanisme i Dret del Territori (4 ects)
21012 Filosofia del Dret (4 ects)

Law of Tort (15 ects)

Law of Property (15 ects)

Law of Trusts (15 ects)

1 optativa de 15 ects
o

2 optatives de 7,5 ects

Observacions*

20998 Dret de Danys (4ects)
25018 Introduction to Common Law (5 ects)
26199 Dret Mèdic i de la Salut (5 ects)
20610Economia i Instruments Analítics per a l'Estudi
del Dret (10 ects)
20993 Propietat i Drets Reals (5 ects)
21007 Dret de Successions (4 ects)
26197 Dret de Família i Successions Internacionals (5ec)
26215 Redacció Jurídica i Documental (5 ects)
1 optativa de 5 ects
4 crèdits de mobilitat (44207)

Cal indicar la o les assignatures

* Camp Observacions, només emplenar en cas de denegació.
Motius de denegació: 1. L'assignatura no consta en l'expedient de l'estudiant.

2. L'assignatura consta com a suspesa en l'expedient de l'estudiant.

En el moment de presentar aquesta sol·licitud cal acreditar que has ingressat la quantitat corresponent al preu per a l'estudi del reconeixement de l'expedient acadèmic previst pel Decret pel
qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya. Consulta els efectes econòmics del reconeixement de crèdits acadèmics a la normativa que regula els
aspectes econòmics de la Universitat Pompeu Fabra

Barcelona,

Degà dels estudis
Data de resolució

Un cop resolta la sol·licitud i l'estudiant disposi de plaça a l'estudi objecte de reconeixement, la Secretaria procedirà a la incorporació de tots els reconeixements concedits en l'expedient de
l'estudiant. En cap cas s'anul·laran els crèdits incorporats.
Responsable: Universitat Pompeu Fabra. Finalitat: Gestió acadèmica dels estudiants un cop realitzada la matrícula. Legitimació: Missió d’interès públic. Execució d’un contracte a petició de l’interessat. Obligació legal.
Consentiment. Destinataris: Seguretat Social, Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, Departament d’Empresa i Coneixement i altres organismes de coordinació universitària, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de
Recerca, entitats bancàries pel cobrament de la matrícula, difusió de dades a internet per aplicació de les lleis de transparència. Amb el consentiment previ de la persona es podran cedir dades a entitats vinculades a la UPF o
que prestin serveis educatius (cursos, beques, avantatges per a estudiants); es podran cedir les dades de contacte a d'altres estudiants amb mateix destí de mobilitat internacional o es podran publicar dades per difondre els
estudis i activitats als mitjans de comunicació i Internet. Es podran realitzar transferències internacionals de dades a d’altres universitats amb les quals la UPF hagi signat un conveni per a l’execució de programes de mobilitat
internacional a sol·licitud dels interessats i a proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield. Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat,
oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Informació addicional: Consulteu la informació detallada a la nostra pàgina web: https://www.upf.edu/web/matricula/proteccio-dades
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