Annex: Document adjunt al títol universitari de grau
Acord del Consell de Govern de 12 de desembre del 2012
1.

Dades de la persona titulada

1.1. Cognoms
1.2. Nom
1.3. Data de naixement
1.4. Número d'identificació (Codi Erasmus de la Universitat - DNI o passaport)
2.

Informació sobre la titulació

2.1. Denominació de la titulació i títol conferit (idioma original)
Grau en ...
Graduat en ...
2.2. Principals camps d'estudi de la titulació
2.3. Nom i naturalesa de la institució que ha conferit el títol (en idioma original)
Universitat Pompeu Fabra
Universitat pública
2.4. Nom i naturalesa de la institució on es varen impartir els estudis (en idioma
original)
Facultat de ....
(Centre propi)
2.5. Llengua utilitzada en la docència
3.

Informació sobre el nivell de la titulació

3.1. Nivell de la titulació
Ensenyament de primer cicle, conduent al títol de Graduat en ....
3.2. Durada oficial del programa
240 crèdits repartits en 4 anys
3.3. Requisits d'accés

4.

Informació sobre el contingut i els resultats obtinguts

4.1. Forma d'estudi
Presencial
4.2. Requisits del programa
L'estudiant ha de completar els crèdits del programa d'estudis distribuïts de la següent
forma: xxx crèdits d'assignatures bàsiques, xxx crèdits d'assignatures obligatòries, xxx
crèdits d'assignatures optatives, xxx crèdits del treball final d'estudis
4.3. Dades del programa
Assignatures

Crèdits

Qualificació Any acadèmic

(Llengua)

Bàsiques i obligatòries

Assignatures

Observacions

Crèdits

Qualificació Any acadèmic

Optatives

Observacions
(Llengua)

Crèdits transferits, addicionals.
4.4. Sistema de qualificació
1-10 segons Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre
4.5. Qualificació global de la persona titulada
La mitjana de l'expedient acadèmic de cada estudiant s'obté d'acord amb la fórmula
establerta en el Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre i l'article 12.4.2 de la
Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau
5.

Informació sobre la funció de la titulació

5.1. Accés a estudis posteriors
El títol habilita per a l'accés al Màster Universitari
5.2. Qualificació professional
Aquesta titulació capacita per a ....
6.

Informació addicional

7.

Certificació del suplement

Data d'expedició
Secretari o secretària general
Cap del Servei de Gestió Acadèmica
Segell Oficial de la Institució
8.

Informació sobre el sistema nacional d'educació superior

Esquema proporcionat pel MEC

