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Aprovació dels criteris per a l’expedició i implementació del
Suplement Europeu al Títol (SET) de les titulacions de grau i
màster
Introducció
Un dels principals objectius del procés de Bolonya era el d’establir les mesures
necessàries per a l’harmonització dels sistemes nacionals de titulacions.
Per tal d’assegurar que els títols oficials expedits per les universitats espanyoles
s’acompanyen d’aquells elements d’informació que garanteixin la transparència sobre
la seva naturalesa, nivell, context i continguts dels ensenyaments certificats per
aquests títols, i per tant, afavorir la mobilitat nacional i internacional d’estudiants i
titulats, es va establir el Suplement Europeu al Títol (SET).
L’objectiu del Suplement Europeu al Títol és, per tant, oferir informació suficient per
tal de millorar la transparència internacional de les titulacions d’educació superior
impartides per les universitats i facilitar el reconeixement acadèmic i professional
dels titulats/adas espanyols/es, a fi de facilitar i promoure la seva mobilitat dins
l’Espai Europeu d’Educació Superior.
Aquest document serà expedit per les universitats espanyoles, acompanyant els títols
universitaris de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional, i contindrà
informació unificada, personalitzada per a cada titulat/ada universitari/ària, sobre els
estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el
nivell de la titulació dins el sistema nacional d’educació superior.

Antecedents i marc normatiu
L’any 2010 es va publicar el Reial Decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició
de títols universitaris oficials (publicat al BOE de 6 d’agost), que regula l’expedició
dels títols universitaris oficials de grau, màster i doctorat de l’EEES.
Aquest Reial Decret establia el model de SET a expedir per aquests títols. No obstant
això, la complexitat del model proposat i les dificultats per a la seva implementació
van impedir a les universitats la seva expedició. Davant aquesta situació, es va
constatar per part del MECD la necessitat de fer una revisió integral del model i dels
requisits definits, que comportés una expedició més àgil d’aquest document.
Aquesta revisió va donar lloc a un nou Reial Decret publicat al febrer de 2015,
concretament el Reial Decret 22/2015, de 23 de gener (BOE de 7 de febrer), pel qual
s’estableixen els requisits d’expedició del Suplement Europeu als títols regulats en el
Reial Decret 1393/20017, de 29 octubre, i es deroga la disposició addicional primera
i els Annexos XII A. i XII B. del Reial Decret 1002/2010, de 5 de agosto, on es definien
els anteriors models de suplements europeus al títol.
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Aquest nou Reial Decret indica, així mateix, que s’autoritza a la Direcció General de
Política Universitària per dictaminar, previ informe del Consejo de Universidades, les
instruccions necessàries per l’aplicació del RD, entre altres, una guia per facilitar la
seva implantació.
En aplicació d’aquesta autorització es van aprovar en data 14 de setembre de 2015
les guies per facilitar l’expedició del SET dels títols de grau i màster mitjançant
Resolució del Director General de Política Universitària i van ser publicades
posteriorment a la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Objectiu d’aquest acord
L’objectiu d’aquest acord és, per una banda, aprovar els requisits per a l’expedició
del SET dels títols de grau i màster i per l’altra, definir el seu format i els criteris
d’implementació de cadascun dels seus apartats d’acord amb la normativa d’aplicació
i prenent la guia publicada per la Direcció General de Política Universitària com a
document de referència adaptant-la a les especificitats de les nostres titulacions i a
les normatives acadèmiques que les regulen.

Per tant, el Consell de Govern,

ACORDA:
Aprovar els criteris per a l’expedició i implementació del Suplement Europeu al Títol
(SET) de les titulacions de grau i màster segons s’indiquen al document annex.

Barcelona, 13 de juliol de 2017
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Document annex
Criteris per a l’expedició i implementació del
Suplement Europeu al Títol (SET)
de les titulacions de grau i màster

Juliol 2017

1. Àmbit d’aplicació
El Reial Decret 22/2015, de 23 de gener, pel qual s’estableixen els requisits
d’expedició del Suplement Europeu als títols regulats en el Reial Decret
1393/2007, estableix al seu article 1 l’àmbit d’aplicació del SET, on s’indica
textualment:
“El presente real decreto tiene como objeto establecer las condiciones de
expedición del Suplemento Europeo al Título correspondiente a las
enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Máster reguladas por el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.”
Així mateix, d’acord amb l’article 3 de l’esmentat RD, el SET no podrà ser expedit
acompanyant diplomes o títols propis establerts per les universitats o altres
centres no universitaris.

2. Estructura del Suplement Europeu al Títol
Tal i com s’ha esmentat en apartats anteriors, el SET recull informació associada
a la titulació i al seu nivell dins el sistema nacional d’educació superior, així com
d’altra de caràcter personalitzat i individual de la persona titulada. D’acord amb
el que estableix el Reial Decret 22/2015, el SET s’estructura en els apartats
següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dades d’identificació de la persona titulada
Informació sobre la titulació
Informació sobre el nivell de la titulació
Informació sobre el contingut i els resultats obtinguts
Informació sobre la funció de la titulació
Informació addicional
Certificació del suplement
Informació sobre el sistema nacional d’educació superior

El document imprès es divideix en dos blocs, una primera part en la que es mostra
tota la informació relativa als apartats de l'1 al 8 (dades d’identificació de la
persona i dades relatives a la titulació, programa, certificació, etc.), i una segona
part en forma d'Annex on figura la informació relacionada amb l'expedient
acadèmic de la persona titulada (subapartat 4.3 del suplement – Descripció del
programa).

3. Requisits per a l’expedició del SET


Tenen dret a l’expedició del Suplement Europeu al Títol aquells estudiants
que hagin finalitzat els seus estudis de grau i màster i hagin sol·licitat el títol
oficial.

Criteris per a l’expedició i implementació del SET de les titulacions de grau i màster
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El preu d’aplicació per a l’expedició del Suplement Europeu al Títol es regula
anualment al decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis
acadèmics a les universitats públiques catalanes. Actualment, el preu de
l’expedició del títol universitari oficial inclou l’expedició del SET.



En cas de titulacions conjuntes catalanes i nacionals, serà la universitat
coordinadora la responsable de l’expedició del títol i per tant, del SET que
l’acompanya.



En cas de titulacions de màster Erasmus Mundus, serà la universitat
coordinadora l’encarregada de l’expedició del SET, tot i que la UPC hagi
expedit el títol oficial o l’etiqueta “Erasmus Mundus”.



El Suplement Europeu al Títol únicament s’expedirà per als títols oficials (no
en el cas dels títols propis).

4. Criteris generals respecte al format del SET


A banda de l’escut de l’Estat i dels logotips de la Unió Europea i de la UPC
establerts per la legislació d’aplicació, als suplements expedits per la UPC
s’afegirà el de la Generalitat de Catalunya.



El SET s’expedirà en català, castellà i anglès (en aquest ordre), utilitzant un
color per a cadascú dels idiomes. Així mateix, les assignatures que composen
l’expedient de l’estudiantat figuraran en els tres idiomes, amb independència
de la llengua d’impartició d’aquestes.



El nom de la titulació i el títol conferit únicament es faran constar en català
i castellà, excepte en aquells casos en que al RUCT també figurin en anglès.



Els noms propis (nom universitat/s i centre/s) que figurin al SET es faran
constar en l’idioma original.



Els suplements s’implementaran adaptats al gènere de la persona
interessada.



A tots els fulls del suplement es farà constar el número amb el que el títol
figura al Registre Nacional de Titulats del MEC, així com una sèrie seqüencial
que correspondrà al número de registre universitari que assigna la UPC a
cadascun dels seus titulats. Aquests números corresponen als que figuren
impresos als corresponents títols oficials.



Al marge inferior de cada full del suplement s’inclourà el text següent:
“Aquest document s’expedeix en paper de seguretat amb segell sec”. A més,
es numeraran cadascuna de les pàgines indicant també el número total
d’aquestes (exemple: Pàgina 3 de 12).



Els suplements europeus al títol portaran estampat un segell en sec amb
l’emblema de la universitat.



Aquest document serà signat en tots els casos pel secretari/a general de la
UPC (la seva signatura serà digitalitzada) i pel/la cap de secretaria del centre
o càrrec equivalent.

Criteris per a l’expedició i implementació del SET de les titulacions de grau i màster
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La data de certificació del suplement serà la de la data d’impressió del
document.



La informació que figuri al SET relativa a la titulació i al programa d’estudis
serà consensuada i unificada per a totes les titulacions que s’imparteixin a
més d’un centre (itineraris).



El SET no es tracta d’un currículum vitae, per tant, respecte a la informació
associada a la persona interessada, únicament s’incorporarà aquella que
formi part del seu expedient acadèmic i que estigui definida a l’apartat 5
d’aquest document.

5. Criteris específics d’implementació dels apartats del SET
El SET s’expedirà d’acord amb els criteris que s’indiquen a continuació per a
cadascun dels apartats que el composen.

6. Informació addicional de referència
https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areaseducacion/estudiantes/ensenanzas-universitarias/gestion-titulos/suplementoeuropeo.html

Criteris per a l’expedició i implementació del SET de les titulacions de grau i màster
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Sessió 1 – Dades d’identificació de la persona titulada
Apartats

Informació a incloure

Criteris d’implementació

Aplicació

1.1. Cognoms

Cognoms de la persona
titulada

Es faran constar tal i com figurin al títol oficial i amb el
mateix format (majúscules inicials, articles i preposicions
entre els cognoms en minúscules, etc.).

SET de grau i màster

1.2. Nom(s)

Nom de la persona titulada

Es faran constar tal i com figurin al títol oficial i amb el
mateix format (majúscules inicials, articles i preposicions
entre els noms en minúscules, etc.).

SET de grau i màster

1.3. Data de
naixement

Data de naixement de la
persona titulada

Format dd/mm/aaaa

SET de grau i màster

1.4. Número
d’identificació

Número d’identificació de la
persona titulada

Número DNI/Passaport o NIE + Número de Registre
Nacional de Titulats assignat pel MECD.

SET de grau i màster

Criteris per a l’expedició i implementació del SET de les titulacions de grau i màster
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Sessió 2 – Informació sobre la titulació
Apartats

Informació a incloure

Criteris d’implementació

Aplicació

2.1. Denominació de
la titulació i títol
conferit

Nom de la titulació

Exemple: Grau en Enginyeria Informàtica

SET de grau i màster

Títol conferit

Es farà constar el nom del títol tal i com figuri al RUCT.
Exemple: Graduat o Graduada en Enginyeria Informàtica per
la Universitat Politècnica de Catalunya

SET de grau i màster

Estatus

S’indicarà que la titulació té “Caràcter oficial i validesa a tot
el territori nacional”.

SET de grau i màster

Data acord CM

S’indicarà la data de l’Acord del Consejo de Ministros pel
qual s’estableix el caràcter oficial de la titulació.

SET de grau i màster

Tipologia de la titulació

S’indicarà si la titulació és nacional, conjunta nacional,
conjunta internacional, etc.

SET de grau i màster

En cas que la tipologia de la titulació hagi canviat, s’indicarà
la que correspongui en funció del pla d’estudis cursat per
l’estudiant (segons la data de finalització dels seus estudis).
D’acord amb la guia publicada pel MECD, per a les
titulacions conjuntes internacionals s’ha de fer constar el
nom de la titulació obtinguda a la resta de països. A la UPC
s’acorda no incloure aquesta informació.
Competència professional, si
s’escau

S’indicarà la professió regulada per a la qual habilita la
titulació o si el títol està vinculat amb una professió regulada
i la seva superació és condició d’accés per a l’obtenció d’un
títol professional (cas d’algunes titulacions de Nàutica).

SET de grau i màster

La seva regulació es farà constar a l’apartat 5.2 del
suplement.
Menció/ns de qualitat de la
titulació + període de
vigència

S’indicaran les mencions de qualitat obtingudes per la
titulació i el seu període de vigència. Aquesta informació es
farà constar en tots els casos, amb independència de la data
de finalització dels estudis per part de la persona titulada.

Criteris per a l’expedició i implementació del SET de les titulacions de grau i màster

SET de grau i màster
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2.2. Principals camps
d’estudi de la
titulació

Branca de la titulació

S’indicarà la branca a la que està adscrita la titulació tal i
com figuri al RUCT.

SET de grau i màster

2.3. Nom i estatus de
la institució que
atorga el títol

Nom de la institució

S’indicarà la UPC com institució expedidora del títol. En cas
de titulacions conjuntes, s’indicaran també la resta
d’universitats participants.

SET de grau i màster

Pel que fa a les institucions estrangeres en cas de titulacions
conjuntes internacionals, s’afegirà la seva ubicació (localitat
i país).
Estatus de la institució

Per a la UPC s’indicarà que és una universitat pública. Per a
la resta d’universitats en cas de titulacions conjuntes
s’indicaran els seus estatus.

SET de grau i màster

Mencions de qualitat +
període de vigència

Als suplements expedits per la UPC no s’inclourà informació
relacionada amb les mencions de qualitat de la/les
universitat/s.

SET de grau i màster

2.4. Nom i estatus de
la/es institucions que
imparteixen el
programa

Nom de la institució

Aquest apartat s’ha d’emplenar únicament en cas que la UPC
sigui la institució que imparteixi el programa però no la que
expedeix el títol.

SET de grau i màster

2.5. Llengua/es
utilitzades en la
docència i avaluació

Llengües utilitzades al
programa d’estudis

Estatus de la institució
Mencions de qualitat +
període de vigència

En cas contrari es farà constar en tots els casos el següent:
Vegeu l’apartat 2.3.
S’indicaran les llengües que figurin a la memòria verificada.
En cas que aquesta s’hagi modificat, es farà constar el que
figuri a la seva darrera versió.

SET de grau i màster

Les llengües es faran constar amb el codi de l’idioma prenen
com a referència el codi ISO 639-1.
Exemple: Català (ca), Espanyol (es), Anglès (en).

Criteris per a l’expedició i implementació del SET de les titulacions de grau i màster
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Sessió 3 – Informació sobre el nivell de la titulació
Apartats

Informació a incloure

Criteris d’implementació

Aplicació

3.1. Nivell de la
titulació

Nivell corresponent de la
titulació al nivell MECES i al
nivell EQF (Marc Europeu de
Qualificacions)

S’inclourà la informació següent:

SET de grau

El nivell 2 (grau) del Marc Espanyol de Qualificacions per
l’Educació Superior (MECES) es correspon amb el nivell 6 del
Marc Europeu de Qualificacions (EQF).
No s’indicarà el nivell MECU de la titulació.
S’inclourà la informació següent:
El nivell 3 (màster) del Marc Espanyol de Qualificacions per
l’Educació Superior (MECES) es correspon amb el nivell 7 del
Marc Europeu de Qualificacions (EQF).

SET de màster i SET
dels graus
d’Arquitectura

No s’indicarà el nivell MECU de la titulació.
3.2. Durada oficial
del programa

Durada en ECTS

S’indicarà la durada en ECTS del programa d’estudis tal i
com figuri al RUCT.

SET de grau i màster

Durada en anys acadèmics

S’indicaran els anys de durada del programa a temps
complert, amb independència de la modalitat d’estudis
escollida per l’estudiant.

SET de grau i màster

Curs pont o d’adaptació
(accés al grau per als titulats
de l’anterior ordenació
d’estudis - retitulats)

S’indicarà si la titulació ha ofert un o varis itineraris
curriculars específics per als estudiants en possessió d’un
títol de l’anterior ordenació d’estudis, incloent la seva durada
en número d’ECTS i en anys acadèmics a temps complert.

SET de grau

És una informació associada al pla d’estudis i s’ha d’indicar
encara que el SET sigui expedits per a estudiants que no
l’hagin cursat.

Criteris per a l’expedició i implementació del SET de les titulacions de grau i màster
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3.3. Requisits d’accés

Requisits generals i específics
d’accés a la titulació de grau

Respecte als requisits generals es farà referència a l’apartat
8 del suplement, indicant el següent:

SET de grau

“Consulteu els requisits d’accés descrits a l’apartat 8”.
Pel que fa als requisits específics, es farà constar a aquest
apartat si la titulació contempla, d’acord amb el que figuri a
la memòria de verificació, altres requisits específics d’accés
a més dels establerts per la legislació vigent.
Requisits generals i específics
d’accés a la titulació de
màster

Respecte als requisits generals es farà referència a l’apartat
8 del suplement, indicant el següent:

SET de màster

“Consulteu els requisits d’accés descrits a l’apartat 8”.
Pel que fa als requisits específics, es farà constar a aquest
apartat si la titulació contempla, d’acord amb el que figuri a
la memòria de verificació, altres requisits específics d’accés
a més dels establerts per la legislació vigent (exemple:
acreditar un determinat nivell de llengües).o bé és requereix
de títols específics de grau per poder accedir.
També s’haurà d’indicar en aquest apartat si l’accés al
màster requereix de complements formatius en funció de la
formació prèvia acreditada. En aquest cas s’indicarà el
nombre d’ECTS a cursar per a cadascuna de les titulacions
d’origen.

Criteris per a l’expedició i implementació del SET de les titulacions de grau i màster
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Secció 4 - Informació sobre el contingut i resultats obtinguts
Apartats

Informació a incloure

Criteris d’implementació

Aplicació

4.1. Modalitat
d’estudi

Modalitat d’impartició del pla
d’estudis (presencial,
semipresencial, etc.)

S’indicarà la informació que figuri a la memòria verificada.
En cas que aquesta s’hagi modificat, es farà constar el que
figuri a la seva darrera versió.

SET de grau i màster

En cas de titulacions que s’imparteixin en més d’una
modalitat, s’indicaran totes elles.
Dedicació als estudis (temps
complert o temps parcial)

Si la dedicació de l’estudiant al programa és a temps
complert, es farà constar aquesta independentment que
alguns estudiants puguin optar individualment per cursar-lo
a temps parcial.

SET de grau i màster

A la UPC es consideren tots els estudis a temps complert.
4.2. Requisits del
programa

Crèdits ECTS de la titulació

S’indicarà el desglossament de crèdits ECTS que ha de
cursar l’estudiant per a l’obtenció del títol tal i com s’indica a
continuació (en cas que el nombre d’ECTS sigui 0 no es
faran constar):

SET de grau i màster








Formació bàsica –Per estudis de grau.
Obligatoris.
Menció - Únicament per estudis de grau, si n’hi ha.
Especialitat - Únicament per estudis de màster, si n’hi ha.
Optatius.
Pràctiques externes – S’indicaran en cas que siguin
obligatòries.
 TFG/TFM.

Criteris per a l’expedició i implementació del SET de les titulacions de grau i màster
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Mencions/Especialitats de
la titulació.
Número ECTS.
Obligatorietat de cursar
una menció/especialitat
per obtenir el títol.

S’indicaran en aquest apartat el nom de la/les menció/ns
(graus) o especialitat/s (màster) que contempla el títol tal i
com figurin al RUCT (s’han d’indicar totes les que contempla
la titulació, amb independència del que hagi cursat
l’estudiant).

SET de grau i màster

Així mateix, s’indicaran els crèdits ECTS de les
mencions/especialitats i si és obligatori superar com a mínim
una d’elles per a l’obtenció del títol.

Requisits mínims per a
l’obtenció del títol en cas de
programes conjunts
internacionals

S’indicaran els requisits mínims per a l’obtenció del títol en
cas de programes conjunts internacionals (exemple: si hi ha
mobilitat obligatòria, cursar un mínim de 60 ECTS a la UPC,
cursar o defensar el TFG/TFM a la UPC, etc.).

SET de grau i màster

Requisits de competència
lingüística

S’indicaran els requisits mínims establerts per la legislació
vigent que siguin d’aplicació per a l’obtenció del títol.

Altres exigències del títol

S’indicaran si n’hi ha, com per exemple mobilitat obligatòria
o pràctiques a realitzar a un altre país, etc.

SET de grau i màster
(actualment només
aplica a títols de
grau)
SET de grau i màster

En el cas dels suplements expedits per la UPC, s’indicarà en
tots els casos que s’ha d’acreditat l’assoliment de les
competències transversals definides pels estudis de grau i
de màster.
En aquest cas, es faran constar les denominacions de les
competències, però sense indicar la seva descripció.
Exemple: Sostenibilitat i Compromís Social.

Criteris per a l’expedició i implementació del SET de les titulacions de grau i màster
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Objectius i competències
adquirides al finalitzar la
titulació

Dins aquest apartat s’indicarà la informació següent:

SET de grau i màster

 Síntesis dels objectius de la titulació. Si aquesta habilita
per a l’exercici professional, fer referència. – A definir pel
centre.
 Resum de les competències que figurin a la memòria de
verificació següents:
 Competències generals. En cas de memòries antigues
on no es definien les competències generals o les que
figuren corresponen a les actuals competències
transversals, s’hauran de definir. – A definir pel
centre.
 Competències específiques. – A definir pel centre.
 Competències específiques relacionades amb les
mencions (graus) i especialitats (màsters). – A definir
pel centre.
Es recomana resumir aquesta informació de manera que no
sigui superior a 300 paraules.
En cas que la memòria verificada s’hagi modificat, es farà
constar aquesta informació tal i com figuri a la darrera
versió.

4.3. Descripció del
programa

EXPEDIENT ACADÈMIC - Veure apartat 4.3. – Annex al final d’aquest document.

SET de grau i màster

4.4. Sistema de
qualificació

Sistema de qualificació
utilitzat al sistema universitari
espanyol

SET de grau i màster

Es farà constar la informació genèrica subministrada pel
MECD.

Criteris per a l’expedició i implementació del SET de les titulacions de grau i màster
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Sistema de qualificació
utilitzat en cas de titulacions
conjuntes internacionals

En aquest cas, i d’acord amb la guia publicada pel MECD,
per a les titulacions conjuntes internacionals s’ha de
descriure el sistema de qualificació acordat per les
institucions participants en el conveni corresponent. Si els
sistemes de qualificació utilitzats són diferents, s’ha d’afegir
una taula d’equivalències.

SET de grau i màster

A la UPC s’acorda no incloure aquesta informació.
4.5. Qualificació
global de la persona
titulada

Qualificació global obtinguda
per la persona titulada

S’inclourà la qualificació global obtinguda (numèrica amb
dos decimals) més el text següent:

SET de grau i màster

“La qualificació global mitjana s'obté sumant el nombre de
crèdits superats, multiplicant cada un d'aquests per la
qualificació obtinguda expressada d'1 a 10 i dividint el
resultat pel nombre de crèdits superats.”
En cas d’estudiants que hagin cursat un itinerari de
retitulats, s’afegirà el següent:

SET de grau

“La qualificació global mitjana s’ha calculat amb les
assignatures superades a l’itinerari curricular concret. No
s’han tingut en compte les assignatures superades en la
titulació de l’anterior ordenació que li va donar accés”.
En cas d’estudiants que hagin cursat complements de
formació, aquests no es tindran en compte per al càlcul de la
qualificació global. S’afegirà el següent:
“No s’han tingut en compte els crèdits
corresponents als complements formatius.”
Premis nacionals o
extraordinaris obtinguts per
la persona titulada

S’indicarà la informació següent:





SET de màster

superats
SET de grau i màster

Organisme que ha concedit el premi.
Data de concessió.
Premi obtingut.
Curs acadèmic corresponent.

Criteris per a l’expedició i implementació del SET de les titulacions de grau i màster
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Secció 5 - Informació sobre la funció de la titulació
Apartats

Informació a incloure

Criteris d’implementació

Aplicació

5.1 Accés a estudis
posteriors

Estudis posteriors als que
dona accés el títol de grau

S’inclourà la informació següent:

SET de grau

Estudis posteriors als que
dona accés el títol de màster



Aquesta titulació de grau habilita per a l’accés a estudis
de màster.



Aquesta titulació de grau habilita per a l’accés als estudis
de màster universitari en Enginyeria Industrial i, també,
a altres estudis de màster. - Informació específica per a
titulacions de grau que donen accés a màster amb
atribucions professionals.



Aquesta titulació de grau habilita per a l’accés a estudis
de màster i al doctorat. - .Informació específica per a
titulacions de grau que donen accés al doctorat (Grau en
Arquitectura).

S’inclourà la informació següent:


Aquesta titulació de màster habilita per a l'accés a
estudis de doctorat, sempre que l’estudiant acrediti haver
superat un mínim de 300 ECTS en estudis universitaris
oficials dels quals almenys 60 hauran de ser de nivell de
màster.



Aquesta titulació de màster habilita per a l'accés a
estudis de doctorat així com al Doctorat en...... de la
Universitat....., sempre que l’estudiant acrediti haver
superat un mínim de 300 ECTS en estudis universitaris
oficials dels quals almenys 60 hauran de ser de nivell de
màster. Informació específica en cas que l’accés al
doctorat estigui condicionat a disposar d’un determinat
títol de màster.

Criteris per a l’expedició i implementació del SET de les titulacions de grau i màster
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5.2 Objectius de la
titulació

Objectius de la titulació

S’inclourà la informació següent:

SET de grau i màster

“A l’apartat 4.2 hi ha la informació relativa als objectius i
competències que figuren al pla d’estudis.”
Qualificació professional de la
titulació, si s’escau, i la seva
regulació

En cas que la titulació tingui atribucions professionals o doni
accés a un títol professional, es farà constar a aquest
apartat indicant la seva regulació.

SET de grau i màster

Exemple: La professió d'enginyer tècnic de telecomunicació
està regulada en l'Acord de Consejo de Ministros de 26 de
desembre de 2008 (BOE de 29 de gener de 2009).
Mitjançant l'Ordre CIN/352/2009, de 9 de febrer
s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols
universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la
professió d'enginyer tècnic de telecomunicació.
Únicament es faran constar com a titulacions amb
atribucions aquelles que al RUCT figurin com a tal.

Criteris per a l’expedició i implementació del SET de les titulacions de grau i màster
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Sessió 6 – Informació addicional
Apartats

Informació a incloure

6.1 Informació
addicional

A aquets apartat s’indicarà el següent: “A l’annex es detallen, en el seu cas, altres estudis o
activitats no incloses en la titulació de grau/màster”.

Criteris d’implementació

Aplicació
SET de grau i màster

Les activitats a incloure seran d’acord amb els requisits que es relaciones a continuació:

6.2 Fonts
d’informació
addicional

Pràctiques extracurriculars

S’inclouran a l’apartat de l’expedient acadèmic les pràctiques
extracurriculars que hagi fet la persona titulada així com el
seu període de realització.

Transferència de crèdits

Als suplements expedits per la UPC no s’inclourà informació
relacionada amb la transferència de crèdits.

Titulacions dobles o múltiples

S’indicarà si la persona titulada ha cursat els seus estudis
simultàniament amb altra titulació. Aquesta informació
únicament s’indicarà en cas de cursar dobles o triples
titulacions, nacionals o internacionals, aprovades com a tal a
la Programació Universitària de la UPC.

Altres estudis o activitats no
incloses al grau o màster

Als suplements expedits per la UPC no s’inclourà cap
informació addicional que no estigui inclosa a l’expedient
acadèmic de la persona titulada, a banda de l’establerta a
aquest document.

Nom de la universitat i URL



En cas de titulacions conjuntes, s’indicaran totes les
universitats participants.



En cas que la universitat hagi canviat la seva
denominació, s’indicarà el nom vigent en el moment de
l’expedició del SET.



En cas de titulacions conjuntes, s’indicaran tots els
centres participants.



En cas que el centre hagi canviat la seva denominació,
s’indicarà el nom vigent en el moment de l’expedició del
SET.

Nom del centre i URL

Criteris per a l’expedició i implementació del SET de les titulacions de grau i màster
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Sessió 7 – Certificació del suplement
Apartats

Informació a incloure

Criteris d’implementació

Aplicació

7.1 Data d’expedició

Data d’expedició del
suplement

Format dd/mm/aaaa amb la data d’impressió del SET.

SET de grau i màster

7.2 Càrrec de les
persones que signen

Càrrec de les persones que
signen el suplement

Nom oficial dels càrrecs signants.

SET de grau i màster

7.3 Nom i signatures
de les persones que
signen

Nom i cognoms de les
persones que signen el
suplement

 Signatura del secretari/a general de la UPC digitalitzada.

SET de grau i màster

7.4 Segell oficial de
la universitat
expedidora

Segell de la UPC

 Signatura de la persona responsable de la gestió
administrativa (cap de secretaria del centre o càrrec
equivalent.)

Criteris per a l’expedició i implementació del SET de les titulacions de grau i màster

SET de grau i màster

17

Sessió 8 – Informació sobre el sistema nacional d’educació superior
Apartats

Informació a incloure

Criteris d’implementació

Aplicació

Model del sistema
universitari espanyol

Gràfic on figura un diagrama
de l’estructura del sistema
universitari espanyol.

Es farà constar el gràfic subministrat pel MECD, però
canviant l’ordre dels idiomes (català, castellà i anglès).

SET de grau i màster

Ensenyament
universitari i
assegurament de la
qualitat

Informació general
relacionada amb els
ensenyaments universitaris,
els dissenys dels plans
d’estudis i les tipologies de
centres i universitats de
l’estat espanyol.

Es farà constar la informació subministrada pel MECD
substituint les referències que figuren d’ANECA per l’AQU.

SET de grau i màster

Accés als estudis

Informació general dels
requisits d’accés als estudis
de grau.

Es farà constar la informació subministrada pel MECD
(legislació vigent).

SET de grau

Informació general dels
requisits d’accés als estudis
de màster.

Criteris per a l’expedició i implementació del SET de les titulacions de grau i màster
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Apartat 4.3. Descripció del programa - Annex Expedient Acadèmic de grau i màster
Subapartats

Informació a incloure i criteris d’implementació

Forma de accés

S’ha d’indicar la forma d’accés de l’estudiant al grau o al màster segons la informació continguda a l’apartat 8 del
suplement (incloent codi), més el seu accés específic.
Exemples accés grau:
 Forma d’accés: C.1- Batxillerat LOGSE i Selectivitat. Ciències i Tecnologia.

Forma d’accés: A.5 – Llicenciat en Químiques.
En cas que l’estudiant accedeixi a un itinerari de retitulació, s’ha d’indicar el següent:
Forma d’accés: A.5 – Arquitecte Tècnic.
L’estudiant/a ha accedit al curs pont o d’adaptació al estar en possessió del títol d’Arquitecte Tècnic. A aquest
Suplement Europeu al Títol únicament figuren les assignatures superades en aquest disseny curricular.
Exemples accés màster:
 Forma d’accés: A.1 - Graduada en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya.
 Forma d’accés: A.1 -.Llicenciat en Biologia.

Data de la finalització
dels estudis

Quant l’accés sigui amb un títol universitari, aquest es farà constar en l’idioma original (català i castellà si és un títol
espanyol).
Data de la completa finalització dels estudis conduents a l’obtenció del títol: dd/mm/aaaa

Mencions o
especialitats
superades, si s’escau
Acreditació
competència
lingüística

En cas que el títol contempli mencions (graus) o especialitats (màsters), es farà constar a aquest apartat la
menció/ons o especialitat/s superada/es per l’estudiant.

Acreditació d’altres
requisits

Si el programa d’estudis té definits altres requisits específics per a l’obtenció del títol, es farà constar a aquest
apartat la seva acreditació.

S’indicarà el nivell i llengua assolida per l’estudiant (requisit per als estudis de grau). No cal fer constar com s’ha
obtingut el requisit de tercera llengua.

Criteris per a l’expedició i implementació del SET de les titulacions de grau i màster
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Subapartats

Informació a incloure i criteris d’implementació

Dades del programa
– Centre

 Per a programes individuals (no conjunts), s’indicarà el centre o centres d’impartició dels estudis.
Exemple:
Facultat d’Informàtica de Barcelona
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
 En el cas de titulacions conjuntes nacionals, s’inclourà el nom de les universitats i dels centres que imparteixen la
titulació.
Exemple:
Universitat Politècnica de Catalunya – Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Universitat de Barcelona – Facultat de Ciències de la Terra
 En cas de titulacions conjuntes internacionals, s’indicarà el nom de la universitat estrangera i el centre si existeix
(opcional).
Exemple:
Universitat Politècnica de Catalunya – Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona
Universidade do Minho

Dades del programa
- Expedient acadèmic

Mòduls i
assignatures

Matèries i assignatures, agrupades segons l’ordre següent:










Complements formatius – Únicament per estudis de màster, si n’hi ha.
Formació bàsica - Per estudis de grau.
Obligatòries
Formació de menció - Únicament per estudis de grau, si n’hi ha.
Formació d’especialitat - Únicament per estudis de màster, si n’hi ha.
Optatives
Reconeixement d’activitats universitàries (culturals, esportives, solidàries, de cooperació i
de representació estudiantil) - Únicament per estudis de grau
Pràctiques externes
Treball de Fi de Grau/Treball de Fi de Màster

Nivell
Als suplements expedits per la UPC no s’indicarà aquesta informació.
ECTS
Número de crèdits totals de les matèries i assignatures.

Criteris per a l’expedició i implementació del SET de les titulacions de grau i màster
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Qualificació
Es farà constar la qualificació quantitativa (de 5 a 10) acompanyada de la qualitativa (Aprovat,
Notable, etc.).
Any acadèmic
Any acadèmic en el que s’ha superat o reconegut/convalidat la matèria/assignatura. Format
any/any [aaaa/aa].
Llengua d’impartició i avaluació de l’assignatura
Especificar el codi de la llengua d’impartició de l’assignatura.
No indicar en el cas d’assignatures reconegudes o convalidades si no es disposa d’aquesta
informació o aquesta és diferent a les llengües de la titulació indicades a l’apartat 2.5. del
suplement.
Observacions
En cas d’assignatures reconegudes, s’indicaran a aquest apartat de la manera següent:




Reconeguda
Convalidada
Reconeguda per experiència professional

Per a les matèries o assignatures cursades en altra universitat espanyola o estrangera en programes
de mobilitat, es farà constar “EQ” seguida del programa de intercanvi:





EQ_ERASMUS
EQ_ERAMUS+
EQ_SICUE
Etc.

Si la informació continguda a aquest apartat és la mateixa en tots els idiomes, únicament es farà
constar una vegada.
Reconeixement
activitats
universitàries
(graus)

Es farà constar, a més de la informació requerida per a qualsevol altra assignatura, la
denominació de la categoria on s’engloba l’activitat realitzada.
Aquestes activitats no portaran cap qualificació.

Criteris per a l’expedició i implementació del SET de les titulacions de grau i màster
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Complements
de formació
(màsters)

Es farà constar la mateixa informació que per a qualsevol altra assignatura.

Pràctiques
externes
curriculars

Es farà constar, a més de la informació requerida per a qualsevol altra assignatura, si són
optatives u obligatòries, així com la institució (en idioma original) i la data de la realització de les
pràctiques.

TFG/TFM

Es farà constar, a més de la informació requerida per a qualsevol altra assignatura, el títol del
TFG/TFM.
Als suplements expedits per la UPC no s’indicarà la data de la defensa del treball.

Nota: D’acord amb la guia publicada pel MECD, els mòduls o assignatures s’han de fer constar agrupades segons les
institucions i centres que imparteixen el programa. Així mateix, en el cas de programes individuals (no conjunts) en
els que hi hagi assignatures impartides en més d’un centre, s’ha de fer constar aquesta informació agrupada per
cada centre.
Tenint en compte que a la UPC les assignatures es certifiquen agrupades per matèries, i que assignatures d’una
mateixa matèria poden estar impartides en diferents centres, no s’aplicarà aquest requisit. En qualsevol cas, i si es
disposa de la informació, es podrà indicar a l’apartat d’observacions el centre i/o universitat on s’ha cursat
l’assignatura.
Dades del programa
- Assignatures
cursades en mobilitat

Les assignatures cursades a altres universitats, espanyoles o estrangeres, en programes de mobilitat, s’agruparan
per programa, indicant el següent:





Nom del programa (ERASMUS, SICUE, ISEP, etc.)
País
Universitat (en idioma original)
Any acadèmic

Respecte a les assignatures cursades, es farà constar la següent informació:




Nom (en idioma original) de l’assignatura cursada en l’altra universitat.
Durada en ECTS si es disposa d’aquesta informació.
Qualificació original si es disposa d’aquesta informació. En aquest cas, s’ha d’indicar a l’apartat
d’observacions.

Criteris per a l’expedició i implementació del SET de les titulacions de grau i màster
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Informació addicional

Pràctiques
extracurriculars

Dins aquest apartat es faran constar les pràctiques extracurriculars realitzades per l’estudiant, tal i
com s’indica a continuació:
“Activitats desenvolupades fora del pla d’estudis que permeten a l’estudiantat obtenir una
experiència de treball per desenvolupar els seus coneixements teòrics i pràctics adquirits a la
universitat per millorar les seves perspectives d’ocupació”.
La informació relativa a les pràctiques extracurriculars es mostrarà seguint la mateixa estructura
que la definida per a les pràctiques externes curriculars, excepte la qualificació i el nivell, que no
s’hauran d’indicar.
Respecte a la durada, aquesta s’indicarà en hores si es disposa de la informació, i es podrà fer
constar a l’apartat d’observacions.

Transferència
de crèdits

No es farà constar.

Altres
continguts

Exemple: Activitats desenvolupades en altra universitat fora de l’acord de mobilitat.
Als suplements expedits per la UPC no s’inclourà cap informació addicional que no estigui inclosa a
l’expedient acadèmic de la persona titulada, a banda de l’establerta a aquest document.
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