FORM- CERT-01

SOL·LICITUD DE CERTIFICACIÓ PEQ
Núm. Expedient/Data:
Entitat Postulant:
A omplir per Entitat

1. Dades personals
Cognoms:
DNI:
Data naixement:
Adreça:
Població:
Província:
Telèfon de contacte:

Nom
Sexe:
Nacionalitat:

CP:
e-mail:

2. Dades Professionals
Empresa o organisme:
Càrrec:
Adreça:
Població:
Província:
Telèfon de contacte:

CP:
e-mail:

Col·legi Professional / Associació:
Número de membre:

3. Titulacions universitàries oficials
Títol:
Universitat:
Data obtenció (mm/aaaa):
Títol:
Universitat:
Data obtenció (mm/aaaa):
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SOL·LICITUD DE CERTIFICACIÓ PEQ
4. Certificació sol·licitada
Àmbit / Subàmbit

Àmbit:
Subàmbit (si s’escau):
Nivell sol·licitat per experiència professional significativa (marcar només una)

Member

Professional

Senior

Senior-Fellow

Nivell numèric (marcar una casella per concepte i indicar la seva suma al final)

A. Formació universitària en l’àmbit1
B. Anys d’experiència professional significativa
en l’àmbit/subàmbit?

0
1
2
3
Menys de 5 (+0 nivell)
Entre 5 i 10 (+1 nivell)
Entre 10 i 15 (+2 nivells)
Més de 15 anys (+3 nivells)
Més de 15 anys i actuacions de rellevància
(+4 nivells)

C. Formació post-universitària (60 ECTS/750 h)
i més de 5 anys experiència en àmbit/subàmbit?
Nivell numèric sol·licitat (A + B + C):

Sí (+1 nivell)

No

Quin títol universitari oficial, relacionat amb l’àmbit, prefereixes que s’indiqui en el Certificat Professional?

Títol:
5. Documentació adjunta
Comprovar que s’inclouen tots els documents abans d’enviar la candidatura.

Sol·licitud de Certificació FORM-CERT-01
Fotocòpia del DNI
Fotocòpia del títol universitari o del resguard, si s’escau
Pla d’Estudis, si s’escau segons IT-CERT-02 (si cal, consultar a l’Entitat Postulant)
Currículum Vitae en format Europass
Fotografia de mida carnet
Rebut pagament de qualificació
Si sol·licites certificar més de 5 anys d’experiència professional significativa, a més, cal aportar:

Informe de vida laboral
Dossier d’Experiència Professional FORM-CERT-02
Dossier de Competències Professionals FORM-CERT-03
Dossier de Formació Post-universitària, FORM-CERT-04
Només si se sol·licita el nivell suplementari per formació Post-universitària (750 h / 60 ECTS)

Evidències de la formació i experiència professional

1

Nivell numèric determinat a partir del títol universitari:
El títol d’Enginyer Tècnic obtindrà el Nivell 1 en cada un dels àmbits de la seva especialitat.
El títol de Grau obtindrà el Nivell 1 o el Nivell 2 en cada un dels àmbits de la seva especialitat.
El títol d’Enginyer o Màster obtindrà el Nivell 1, Nivell 2 o Nivell 3 en cada un dels àmbits de la seva especialitat.
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SOL·LICITUD DE CERTIFICACIÓ PEQ
6. Observacions

Declaració
El candidat, signant d’aquest document, declara que:
• Totes les dades d’aquest document són certes
• Coneix el procés de certificació/recertificació i tota la documentació relacionada amb
el procés.
• Coneix el codi ètic AQPE i es compromet a seguir-lo. El seu incompliment pot
resultar en la retirada de la certificació assolida.
• Autoritza, si s’escau, a l’entitat postulant per a què aquesta informi a l’AQPE en
matèria deontològica.
• No està sancionat, ni està incurs en cap procés judicial, administratiu o col·legial per
raó del seu exercici professional
• Autoritza a l’AQPE i a la seva entitat postulant a publicar les seves dades com a
enginyer certificat.
Signat:

Data:

Les dades personals que se cedeixen en aquest document s’incorporen a un fitxer propietat de l’Agència de Qualificació dels Professionals de
l’Enginyeria (AQPE), amb domicili a la Plaça Ramon Berenguer el Gran 1, de la ciutat de Barcelona, amb la finalitat del desenvolupament del
procediment de certificació (i re-certificació si s’escau) professional d’enginyers, així com la informació sobre les activitats desenvolupades per
AQPE.
AQPE es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat,
i adoptarà, a aquests efectes, les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte
en tot moment l'estat de la tecnologia.
En qualsevol moment l’afectat pot exercitar els seu dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals adreçant un
correu al responsable del tractament, secretaria@aqpe.org indicant en l’ assumpte PROTECCIO DE DADES.
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