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 TÍTOL QUE DÓNA ACCÉS AL MÀSTER CERTIFICAT ACADÈMIC PERSONAL 

ACCÉS I ADMISSIÓ 
 
No es necessari que compleixin amb el 
requisit de legalització, traducció i 
compulsa, si s’escau. 

• Emès originàriament en català o     
castellà. 

 
• Emès originàriament en anglès, 

francès, italià o portuguès. 
 

• Traduït oficialment al català o castellà si 
està emès en altres llengües diferents a 
les esmentades anteriorment. 

 
• Emès originàriament en català o     

castellà. 
 

• Emès originàriament en anglès, francès, 
italià o portuguès. 

 
• Traduït oficialment al català o castellà si 

està emès en altres llengües diferents a 
les esmentades anteriorment. 

 
 

MATRÍCULA 
 
Cal presentar a la Secretaria la còpia 
compulsada dels documents o bé el 
document original i còpia perquè la 
Secretaria el compulsi, excepte en el cas 
del Certificat Acadèmic Personal. 
 
Tots els documents han de complir els 
requisits formals escaients. 

• Emès originàriament en català o     
castellà. 

 
• Es pot presentar inicialment expedit 

originàriament en anglès, francès, italià 
o portuguès, però s'haurà d'acreditar 
traduït oficialment al català o castellà, 
excepte si està originalment en anglès 
o traduït oficialment a aquest idioma 
per traducció legalitzada si escau. Es 
pot donar accés a matrícula 
condicionada mentre no s’acrediti la 
traducció oficial. 
 

• Traduït oficialment al català o castellà si 
està emès en altres llengües diferents a 
les esmentades anteriorment. En 
aquest cas, no es permet la matrícula 
condicionada. 

 

 
 

• Emès originàriament en català o     
castellà. 

 
• Emès originàriament en anglès, francès, 

italià o portuguès. 
 

• Traduït oficialment al català o castellà si 
està emès en altres llengües diferents a 
les esmentades anteriorment. 

 
 

TRACTAMENT DE LES LLENGÜES EN LA DOCUMENTACIÓ D’ACCÉS A MÀSTER 
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OBSERVACIONS: 
 

• Si ja disposeu de la traducció dels documents del candidat perquè va sol·licitar l’accés a màster anteriorment, aquesta haurà de complir 
amb els requisits exigibles per la Normativa de Matrícula de Grau i Màster actual. En cas contrari, s’haurà de tornar a reclamar la traducció al candidat. 


