Tràmit

Sol·licitud i expedició dels certificats de docència

Codi de
procediment
Finalitat del
servei
Responsable i
contacte

B0382

Qui pot
demanar el
servei
Canals i
formularis per
iniciar el tràmit

Emetre els certificats de la docència assignada o impartida pels professors
Director o directora de Departament
En cas que es produeixi una incidència per identificació digital, adreceu-vos a la Unitat
d’Informàtica del vostre campus. Per a més informació, podeu accedir a la web
http://www.upf.edu/identitatdigital/
Professorat

Col·lectiu

Internet

Professorat

Seu electrònica
Es requereix el certificat digital personal que incorpora el carnet de la UPF, o el
DNI electrònic, o totes aquelles signatures reconegudes o avançades admeses
per la plataforma de validació PSIS de Catcert
http://www.aoc.cat/index.php/Inici/SERVEIS2/Signatura-electronica-iseguretat/Validador/Classificacio-Certificats .

Presencial / Correu
postal / Correu
electrònic
Secretaries
de
departament

Observacions /
Instruccions
relacionades
amb el
formulari

La sol·licitud d’un certificat de docència es realitza tenint en compte diversos factors.
• Si s’ha estat en més d’un departament s’haurà de fer una sol·licitud per
departament.
• Es pot sol·licitar un certificat de l’any actual o un històric.
• Si es necessita el certificat en més d’un idioma, s’haurà de demanar una sol·licitud
per cada certificat en un idioma diferent.

Terminis

El certificat de docència digital es pot sol·licitar en qualsevol moment de l’any.
Es rep en pocs minuts des de la sol·licitud electrònica.
------

Documentació
que cal aportar
en l’inici del
tràmit
Altres
informacions
Normativa
Òrgan de
resolució
Efectes del
silenci
Fi via
administrativa
Recursos

Preguntes més
freqüents

El certificat de docència digital incorpora un codi de verificació segur (CVS), que permet a
les entitats davant les quals es presenti el certificat (imprès o en altres formats)
comprovar-ne l’autenticitat a la seu electrònica de la UPF.
-----El certificat de docència digital se signa amb segell d’òrgan de la UPF per a actuacions
automatitzades.
Els certificats en suport paper: director o directora de Departament.
----------------

Per a més informació: manual de sol·licitud de certificats

