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Nom i cognoms: 

Telèfon:  Correu electrònic: 

Ensenyament:  

Escola, Facultat o Centre:  

EXPOSO: 

Que he realitzat l’activitat universitària: 

Inclosa dins la tipologia: 

ACTIVITATS CULTURALS I DE 
FORMACIÓ 

Assignatures UVic-UCC, accés 

directe i preuniversitàries 

Formació contínua UVic-UCC, UE, XVU 

Col·laboració en grups de recerca 

Activitats transversals / culturals 

Cursos MOOC de la UVic-UCC 

Cursos d’idiomes

Emboirats 

ACTIVITATS ESPORTIVES 

ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ 
ESTUDIANTIL 

Membre de la comissió permanent 

Delegat de classe 

ACTIVITATS SOLIDÀRIES I DE 
COOPERACIÓ 

Taller de suport a la tasca escolar 

Suport als estudiants amb discapacitat 

Conveni de voluntariat 

UniRaid 

Programa de mentoratge 

Programa de convivència 

PROGRAMA DE SUPORT A LA 
COMUNITAT

DEMANO: 
El reconeixement acadèmic de           crèdits* per aquestes activitats. 

Signatura de l’estudiant 

Vic,  de/d’     de 

Documentació que s’adjunta: 
1.  
2.

* El nombre màxim de crèdits que l’estudiant pot obtenir per la via de reconeixement acadèmic és de 6 en el conjunt de la titulació.
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Validació, si escau, per part de la unitat organitzadora 
El Sr./Sra.       

responsable de 

       crèdits RAC pels cursos      Verifica el compliment dels requisits pel reconeixement acadèmic de 
acadèmics: 

     Denega el compliment dels requisits pel reconeixement acadèmic pel/s següents motiu/us: 

Signatura del responsable de l’activitat organitzadora 

Vic,     de/d’     de 

Resolució 

El/la cap d’estudis 

Examinada la sol·licitud i la documentació aportada 

INFORMO: 

 crèdits en concepte de: 

Signatura del cap d’estudis  

Vic,       de/d’  de 

Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Gestió acadèmica creat per la Universitat de Vic (UVic) amb finalitats de registre i seguiment 
dels estudis i serveis que ofereix als seus alumnes, organització de la docència i exercici de la resta de funcions pròpies del servei d’educació 
superior. Les vostres dades seran comunicades a administracions públiques competents en matèria educativa. Només amb el vostre consentiment 
seran cedides a altres entitats. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a la 
UVic (carrer Sagrada Família núm. 7, 08500 Vic).        
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Que procedeix el reconeixement acadèmic de

Que no procedeix  el reconeixement acadèmic de crèdits pel/s següents motiu/s:
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