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IDIOMA: CATALÀ 
 

ADMISSIÓ D'ESTUDIANTS AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS INICIATS PER AL CURS 2022-2023 
MÍNIM 30 CRÈDITS 

 
Per aquesta via podran accedir a les Escoles Universitàries del TecnoCampus (ESCSET, ESCST, ESUPT), 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 17 de juny al 11 de juliol de 2022 

Publicació resultats  22 de juliol de 2022 al web 

Matrícula Consulta de dates al web de matrícula 

 

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

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 Gestió de la Innovació  

 

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 (ESUPT) 

Estudis Places 

Enginyeria Mecànica 20 (mínim 30 crèdits) 

Enginyeria Electrònica Industrial i  Automàtica 20 (mínim 30 crèdits) 
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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) 

 

5. Places Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCST) 

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. 
 
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. 
 

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. 
 

Mataró, 7 de març del 2022 
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IDIOMA: CASTELLANO 
 

ADMISIÓN DE ESTUDIANTES CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INICIADOS PARA EL CURSO 2022-2023 
MÍNIMO 30 CRÉDITOS 

 
Por esta vía podrán acceder a la Escuela Universitaria del Tecnocampus (ESCSET, ESCST, ESUPT), los 
estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales que soliciten un cambio de 
universidad o un cambio de estudios universitarios oficiales españoles, así como los estudiantes con 
estudios universitarios extranjeros parciales o totales que no hayan obtenido la homologación del título 
en España y cumplan con los requisitos previstos en la Normativa Académica de las enseñanzas de 
grado. 
 
1. Solicitud 
La solicitud de admisión de la convocatoria se enviará por correo electrónico. 
En el caso de estudiantes del Tecnocampus lo podrán solicitar a través de su expediente a e-Secretaria 
SGA al trámite: Solicitud acceso 30 créditos. 
 

2. Calendario resumen del proceso de admisión y matrícula a los estudios 

 

Convocatoria extraordinaria:  

Solicitud de admisión Del 17 de junio al 11 de julio de 2022 

Publicación resultados 22 de julio de 2022 

Matrícula Consulta las fechas en la web de matrícula 

 

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

Estudios Plazas 

Administración de Empresas y Gestión de la Innovación 10  (mínimo 30 créditos) 

Administración de Empresas y Gestió de la Innovación (docencia 

en inglés) 
10 (mínimo 30 créditos) 

Turismo y Gestión del Ocio 10 (mínimo 30 créditos) 

Doble titulación: 

Turisme i G. O. y Administración de Empresas y Gestión de la 

Innovación  

 

15 (mínimo 30 créditos) 

Marketing y Comunidades Digitales 10 (mínimo 30 créditos) 

Doble Titulación: 

Administración de Empresas y GI y Marketing y CD 

 

15 (mínimo 30 créditos) 

Logística i Negocios Marítimos 15 (mínimo 30 créditos) 
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4. Plazas Escola Superior Politècnica TecnoCampus (ESUPT) 

Estudios Plazas 

Ingeniería Mecánica 20 (mínimo 30 créditos) 

Ingeniería Electrónica Industrial y  Automática 20 (mínimo 30 créditos) 

Ingeniería en Organización Industrial 20 (mínimo 30 créditos) 

Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas Información 10 (mínimo 30 créditos) 

Medios Audiovisuales 20 (mínimo 30 créditos) 

Diseño y Producción de Videojuegos   5 (mínimo 30 créditos) 

Doble Titulación: 

Ingeniería Informática i Diseño y Producción de Videojuegos 
  5 (mínimo 30 créditos) 

 

5. Plazas Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCST) 

Estudios Plazas 

CAFE 10 (mínimo 30 créditos) 

Fisioterapia 3 (mínimo 30 créditos) 

Doble Titulación: 

CAFE y Fisioterapia 
5 (mínimo 30 créditos) 

 

6. Documentación necesaria: 

• Impresos de solicitud de acceso por esta vía y de reconocimiento de créditos. 

• Certificado académico que conste las asignaturas, el tipo, el número de créditos y la cualificación 
obtenida. 

• Documento acreditativo del plan de estudios cursado, debidamente sellado por el centro 
correspondiente, tiene que constar la branca de conocimiento de la enseñanza y de las materias de 
formación básica. 

• Resguardo del pago del precio público de la solicitud de estudio de reconocimiento. 

• Declaración de responsabilidad de la veracidad de los documentos presentados. 
 
Para estudiantes TecnoCampus: 

• Impresos de solicitud de acceso por esta vía y de reconocimiento de créditos. 

• Resguardo del pago del precio público de la solicitud de estudio de reconocimiento. 
 

Para más información, consultar la Normativa de admisión de estudiantes con estudios universitarios 

iniciados de la Universitat Pompeu Fabra. 

 
Si no cumples con los requisitos de esta admisión y quieres acceder a unos estudios de grado, puedes 
hacer la Preinscripción Universitaria. 

Mataró, 7 de marzo de 2022 
 


