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Procediment i criteris per valorar el compliment dels requisits acadèmics d’accés al doctorat amb estudis
estrangers no homologats
ANTECEDENTS
1. El Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat,
estableix en el seu article 6 que és possible accedir a un programa oficial de doctorat amb estudis
estrangers no homologats, prèvia comprovació per la universitat que aquests estudis:
•
•

acrediten un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i
faculten en el país expedidor del títol per a l'accés als estudis de doctorat.

2. En el cas de títols emesos a països estrangers integrants de l’Espai Europeu d’Educació Superior,
l’esmentat RD determina que poden accedir a un programa oficial de doctorat les persones que
estiguin en possessió d’un títol universitari oficial que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que
estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i hagin superat un mínim de 300
crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60 han de ser de nivell de
màster.
3. Quan el compliment dels requisits establerts en els punts anteriors planteja algun dubte, les persones
que gestionen aquests programes a la UPC adrecen al Servei de Gestió Acadèmica la documentació que
han rebut, per tal que aquesta unitat valori el cas.
4. Tot i que la competència sobre l’admissió dels candidats a un programa de doctorat recau en dels
responsables acadèmics de cada programa, el Servei de Gestió Acadèmica analitza les consultes que
rep i respon amb una valoració que no té caràcter vinculant, en funció d’uns criteris que es considera
convenient formalitzar i aprovar per tal de garantir l’homogeneïtat en la seva aplicació i facilitar la tasca
a totes les persones implicades.
PROCEDIMENT I CRITERIS DE VALORACIÓ
A) Relatius a la condició d’haver assolit una formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster
universitari o un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals almenys
60 de nivell de màster
S’analitzaran tots els títols universitaris que hagi obtingut la persona candidata a ser admesa al doctorat i es
valorarà el compliment del màxim dels requisits següents:
•

Existència i legalitat de la institució universitària o institució d'educació superior que ha expedit cada
títol, comprovació que té capacitat per expedir titulacions universitàries.

•

Existència dels títols al catàleg de la o les universitats corresponents (els títols poden ser vigents o
no).

•

Nivell universitari dels títols: bachelor (per als estudis previs) i màster (per als estudis que han de
permetre l’admissió al doctorat), o els seus equivalents en la nomenclatura establerta al país
d'expedició, si el país ha adoptat l’estructura dels tres cicles; diploma; etc.

•

Correspondència entre el nombre de crèdits (en el sistema local) superat per la persona candidata i
l'exigit per la legislació nacional o, si no existeix, per la universitat corresponent, per a l’obtenció
d’ambdós títols (bachelor i master o equivalents).

•

Equivalència dels crèdits de què consten els programes conduents a cadascun dels títols en ECTS, si
les certificacions acadèmiques aportades faciliten aquesta dada o si és possible calcular-ho. Si això no
és possible (és el més freqüent), considerar la durada en anys de cada programa. En aquest cas,
s’aplicarà l’equivalència següent:
Estudis a temps complet - 1 any = 60 ECTS

1 semestre o quadrimestre = 30 ECTS

Els anys es refereixen a la durada teòrica del programa, no al període cobert per la certificació acadèmica
de l’estudiant. Aquesta durada sovint es pot consultar a la web de la universitat o a pàgines oficials sobre el
sistema universitari del país. Si no es troba aquesta dada, es prendrà la durada dels estudis a la certificació
acadèmica de l’estudiant.
Un cop comprovat l’assoliment del màxim nombre de condicions anteriors, es considerarà que la persona
candidata a l’admissió al doctorat compleix el requisit acadèmic de formació prèvia si acredita:
•
•

L’equivalent a un mínim de 300 crèdits ECTS
Un mínim de 5 anys de formació universitària.
Aquests cinc anys poden reflectir-se en les titulacions següents:
o
o
o

bachelor de 4 anys + master d’1 o més anys (o títols equivalents)
bachelor de 3 anys + master de 2 o més anys (o títols equivalents)
títol integrat de 5 anys (pot rebre diverses denominacions, segons la universitat:
diploma, màster...). En aquest cas, correspondrà als responsables acadèmics
valorar si la persona candidata ha assolit les competències necessàries en recerca
per considerar que la formació obtinguda té el mateix nivell que la dels màsters
del nostre sistema, a partir de l’anàlisi de les certificacions i la resta de
documentació acadèmica presentada.

Relatius a la condició que el títol faculti en el país expedidor per a l'accés als estudis de doctorat
Es considerarà que el títol estranger de més nivell (màster o equivalent) obtingut per la persona candidata
autoritza en el país expedidor per a l'accés als estudis de doctorat si es compleix almenys una de les
condicions següents:
•

La legislació nacional ho regula i es comprova que un títol amb la denominació i característiques del
que presenta la persona candidata dóna accés als estudis de doctorat al país que l’ha expedit.

•

La normativa de la universitat que expedeix el títol ho regula i es comprova que un títol amb la
denominació i característiques del que presenta la persona candidata dóna accés als estudis de
doctorat en aquesta institució.

•

No és possible trobar la legislació o la normativa, però el sistema universitari del país ha adoptat
l’estructura Grau-Màster-Doctorat (o els seus equivalents en la nomenclatura establerta) i el títol
presentat és de màster.

•

La persona candidata presenta un escrit de la universitat on es fa constar que el seu títol de màster
dóna accés als estudis de doctorat.

En el cas de títols emesos a països estrangers integrants de l’Espai Europeu d’Educació Superior, cal
comprovar que es compleixen aquests dos requisits:
1.

el títol de nivell més alt que presenta la persona candidata habilita per a l’accés a màster, i

2.

aquesta persona ha superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris
oficials, dels que almenys 60 són de nivell de màster.

Els casos en què l’aplicació del procediment i els criteris descrits no siguin suficients per emetre una
valoració clara es portaran a la Comissió de Docència i Estudiantat.

