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ADMISSIÓ D'ESTUDIANTS AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS INICIATS PER AL CURS 2023-2024 
MÍNIM 30 CRÈDITS 

 
Per aquesta via podran accedir a les Escoles Universitàries del TecnoCampus, els estudiants amb estudis 
universitaris oficials espanyols parcials que sol·licitin un canvi d'universitat o un canvi d'estudis 
universitaris oficials espanyols, així com els estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials o 
totals que no hagin obtingut l'homologació del títol a Espanya i compleixin amb els requisits previstos a 
la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau. 
 

1. Sol·licitud 
 

La sol·licitud d'admissió de la convocatòria s’enviarà per correu electrònic.  
En el cas d’estudiants del TecnoCampus ho podran sol·licitar a través del seu expedient a eSecretaria 
SGA al tràmit: Sol·licitud accés 30 crèdits. 
 

2. Calendari resum del procés d'admissió i matrícula als estudis 

Sol·licitud d'admissió  Del 16 de juny al 10 de juliol de 2023 

Publicació resultats  21 de juliol de 2023 al web 

Matrícula Consulta de dates al web de matrícula 

 

3. Places Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa TecnoCampus (Empresa) 

Estudis Places 

Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació 10  (mínim 30 crèdits) 

Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació (docència en anglès) 10 (mínim 30 crèdits) 

Turisme i Gestió del Lleure 10 (mínim 30 crèdits) 

Doble titulació Turisme i G. Ll. i Administració d'Empreses i GI  15 (mínim 30 crèdits) 

Màrqueting i Comunitats Digitals 10 (mínim 30 crèdits) 

Doble Titulació Administració d’Empreses i GI i Màrqueting i CD 15 (mínim 30 crèdits) 

Logística i Negocis Marítims 15 (mínim 30 crèdits) 

 

4. Places Escola Superior Politècnica TecnoCampus (Tecnologia i Audiovisuals) 

Estudis Places 

Enginyeria Mecànica 20 (mínim 30 crèdits) 

Enginyeria Electrònica Industrial i  Automàtica 20 (mínim 30 crèdits) 

Enginyeria en Organització Industrial 20 (mínim 30 crèdits) 

Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes Informació 10 (mínim 30 crèdits) 

Mitjans Audiovisuals 20 (mínim 30 crèdits) 

Disseny i Producció de Videojocs   5 (mínim 30 crèdits) 

Doble Titulació Enginyeria Informàtica i Disseny i Producció de Videojocs   5 (mínim 30 crèdits) 
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5. Places Escola Superior de Ciències de la Salut (Salut) 

Estudis Places 

CAFE 10 (mínim 30 crèdits) 

Fisioteràpia 3 (mínim 30 crèdits) 

Doble Titulació CAFE  i Fisioteràpia 5 (mínim 30 crèdits) 

 

6. Documentació necessària: 

• Impresos de sol·licitud d’accés per aquesta via i de reconeixement de Crèdits. 

• Certificat acadèmic en què constin les assignatures, el tipus, el nombre de crèdits i la qualificació 
obtinguda. 

• Document acreditatiu del pla d'estudis cursat, degudament segellat pel centre corresponent, en 
què consti la branca de coneixement de l'ensenyament i de les matèries de formació bàsica. 

• Resguard del pagament del preu públic per la sol·licitud d'estudi de reconeixement. 

• Declaració de responsabilitat de la veracitat dels documents presentats (català). 

Per estudiants TecnoCampus: 

• Impresos de sol·licitud d’accés per aquesta via i de reconeixement de Crèdits. 

• Resguard del pagament del preu públic per la sol·licitud d'estudi de reconeixement. 

Els estudiants que han cursat els estudis a l'estranger han de presentar la documentació necessària i 
també la documentació següent: 

• Document acreditatiu del compliment dels requisits d’admissió. Aquest document és 
imprescindible per verificar que el sol·licitant compleix els requisits de la normativa d’admissió per 
als expedients pertanyents a sistemes educatius estrangers. Document en espanyol 

• Document acreditatiu de l'equivalència de notes mitjanes d'estudis universitaris realitzats a 
centres estrangers del Ministeri d’Universitats. 

• Declaració jurada de no haver obtingut credencial d'homologació o certificat d'equivalència a 
titulació i a nivell acadèmic universitari oficial espanyol. Document en espanyol 

• Els documents expedits a l'estranger han de complir els requisits següents: a) Han de ser oficials i 
estar expedits per les autoritats competents per fer-ho d’acord amb l’ordenament jurídic del país 
que es tracti. b) Han de presentar-se legalitzats per la via diplomàtica o, si s’escau, mitjançant la 
postil•la del conveni de La Haia. Aquest requisit no s’exigeix als documents expedits per les 
autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu. c) Han d’anar acompanyats, si s’escau, de la corresponent traducció oficial al català o 
castellà. 

Per a més informació, consultar la Normativa d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats 
de la Universitat Pompeu Fabra. 

 
Si no compleixes els requisits d'aquesta admissió i vols accedir a uns estudis de grau, has de fer 
la Preinscripció Universitària. 
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