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RD 99/2011, RD 43/2015 i RD 195/2016 DOC.ACAD. D’ACCÉS 
DOC.ACAD. 
ADMISSIÓ 

DOC. ACAD. 
MATRÍCULA 

OBSERVACIONS 

 

Amb caràcter general, per a l’accés a un programa oficial de 
doctorat serà necessari estar en possessió dels títols oficials 
espanyols de Grau, o equivalent, i de Màster Universitari, o 
equivalent, sempre que s’hagin superat, almenys, 300 
crèdits en el conjunt d’aquests dos ensenyament. 
 
Així mateix, podran accedir qui es trobi en algun dels 
següents supòsits: 
 
a)  Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol,  

d’un altre país integrant de l’EEES, que habiliti per a l’accés 
a Màster d’acord amb l’establert en l’article 16 del RD 
1393/2007 i haver 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. 
 
b) Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de Graduat, 

la durada del qual, conforme a normes de dret comunitari, 
sigui almenys de 300 crèdits ECTS. Hauran de cursar els 
Complements de Formació establerts, excepte si al pla 
d’estudis del corresponent títol de grau inclou crèdits de 
formació en investigació, equivalent en valor formatiu als 
crèdits en investigació procedent d’estudis de Màster. 
 
c) Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça en 

formació en la corresponent prova d’accés a places de 
formació sanitària especialitzada, hagin superat amb 
avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un 
programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les 
especialitats en ciències de la salut. 
 
e) Estar en possessió d’un altre títol espanyol de Doctor 

obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries. 
 
f) Estar en possessió d’un títol universitari oficial que hagi 

obtingut la correspondència al nivell 3 del MECES, d’acord 
amb el procediment establert al RD 967/2014. 

 
 Proposta línia 

investigació. 
 

 Currículum Vitae 
 

 Via c): Document 
acreditant els requisits 
establerts. 

 

 Els d’Accés 
 

 Els que acordi la 
CA / Coordinador 

 

 
Cap 

 

 L’altra documentació 
necessària es troba a 
l’expedient del candidat, en 
una o més Secretaria/es de la 
URV (on va finalitzar els 
estudis que li donen accés) 
 

 La secretaria pujarà al gestor 
documental: 

- DNI (espanyols),  
Passaport o NIE 
(estrangers), en vigor. 
En cas que aquest 
document estigui 
caducat, caldrà que la 
Secretaria de 
Centre/Campus demani 
al candidat el nou que 
estigui vigent. 

- Títol/s 
- Expedient/s acadèmic/s 

corresponents als 
estudis de Màster i de 
Grau o equivalent. 

 
Requisits mínims 
 

 Fotocòpia simple o còpia 
electrònica. 

 
Requisits mínims 
 

 Els que acordi la 
CA / Coordinador. 

 
Requisits mínims 
 

Via c): Original i còpia 
o fotocòpia 
compulsada. 

 

DOCUMENTS A LLIURAR PELS CANDIDATS  AMB TITULACIÓ URV  
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RD 99/2011, RD 43/2015 i RD 195/2016 DOC.ACAD. D’ACCÉS 
DOC.ACAD. 
ADMISSIÓ 

DOC. ACAD. 
MATRÍCULA 

OBSERVACIONS 

Amb caràcter general, per a l’accés a un programa oficial de 
doctorat serà necessari estar en possessió dels títols oficials 
espanyols de Grau, o equivalent, i de Màster Universitari, o 
equivalent, sempre que s’hagin superat, almenys, 300 
crèdits en el conjunt d’aquests dos ensenyament. 
 
Així mateix, podran accedir qui es trobi en algun dels 
següents supòsits: 
 
a)  Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol,  

d’un altre país integrant de l’EEES, que habiliti per a l’accés 
a Màster d’acord amb l’establert en l’article 16 del RD 
1393/2007 i haver 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. 
 
b) Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de Graduat, 

la durada del qual, conforme a normes de dret comunitari, 
sigui almenys de 300 crèdits ECTS. Hauran de cursar els 
Complements de Formació establerts, excepte si al pla 
d’estudis del corresponent títol de grau inclou crèdits de 
formació en investigació, equivalent en valor formatiu als 
crèdits en investigació procedent d’estudis de Màster. 
 
c) Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça en 

formació en la corresponent prova d’accés a places de 
formació sanitària especialitzada, hagin superat amb 
avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un 
programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les 
especialitats en ciències de la salut. 
 
e) Estar en possessió d’un altre títol espanyol de Doctor 

obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries. 
 
f) Estar en possessió d’un títol universitari oficial que hagi 

obtingut la correspondència al nivell 3 del MECES, d’acord 
amb el procediment establert al RD 967/2014. 

 
Documents 
 

 Proposta línia 
investigació. 
 

 DNI (espanyols), 
Passaport o NIE 
(estrangers), en vigor 
 

 Títol/s o resguard/s 
 

 Certificat /s acadèmic /s 
personal/s o Suplement/s 
Europeu/s al/s Títol/s 
 

 Currículum Vitae 
 

 Via c): Document 
acreditant els requisits 
establerts. 

 

 
Documents 
 

 Els d’Accés 
 
Els que acordi la 
CA / Coordinador 

 
Documents 
 

 DNI, NIE o Passaport 
en vigor (1) 

 
 Títol/s o resguard/s 

(2) 
 
 Certificat /s acadèmic 

/s personal/s o 
Suplement/s 
Europeu/s al/s Títol/s 
(3) 

 

 Document acreditatiu 
de la formació 
sanitària (4) 
 

 
 
 

 
Requisits mínims 
 

 Fotocòpia simple o còpia 
electrònica. 

 
Requisits mínims 
 

Els que acordi la 
CA / Coordinador 

 
Requisits mínims 
 

(1), (2),(3), (4): 
Original i còpia o 
fotocòpia 
compulsada. 

a), b) 

L’acreditació dels Títol/s i 
Certificat/s acadèmic/s 
personal/s haurà/an de 
correspondre als estudis de 
Grau i Màster. 

 

DOCUMENTS A LLIURAR PELS CANDIDATS AMB TITULACIÓ D’ALTRES UNIVERSITATS ESPANYOLES 
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DOCUMENTS A LLIURAR PELS CANDIDATS  TITULATS PAÏSOS EEES 

 

 RD 99/2011, RD 43/2015 i 
RD 195/2016 

DOC.ACAD. D’ACCÉS 
DOC.ACAD. 
ADMISSIÓ 

DOC. ACAD. 
MATRÍCULA 

OBSERVACIONS 
 

  
d) Estar en possessió d’un 

títol obtingut conforme a 
sistemes educatius 
estrangers, sense necessitat 
d’homologació, prèvia 
comprovació per la universitat 
que aquest acredita un nivell 
de formació equivalent a la 
del títol oficial espanyol de 
Màster Universitari i que 
faculta en el país expedidor 
del títol per a l’accés a estudis 
de doctorat. Aquesta 
admissió, no implicarà, en 
cap cas, l’homologació del 
títol previ del qual estigui en 
possessió l’interessat ni el 
reconeixement a altres 
efectes, únicament per a 
l’accés a ensenyaments de 
Doctorat. 

Documents 
 

 Proposta línia 
investigació. 
 

 Passaport, NIE o DNI en 
vigor 
 

 Títol/s o resguard/s 
 

 Certificat/s acadèmic/s 
personal/s o Suplement/s 
Europeu/s al/s Títol/s 
 

 Currículum Vitae 

Documents 
 

 Els d’Accés 
 

 El que acordi la CA / 
Coordinador 

Documents 
 

 Passaport, NIE o DNI en 
vigor (1) 
 

 Títol/s o resguard/s (2) 
 

 Certificat/s acadèmic/s 
personal/s o Suplement/s 
Europeu/s al/s Títol/s 
(SET) (3) 
 

 Des de l’Administració es verificarà que 
amb el títol d’accés en el país expedidor, 
es pot accedir a estudis de Doctorat. 
 
Si és necessari, se li demanarà al 
candidat.  
 

 
 

 

  
Requisits mínims 
 

 Fotocòpia simple o còpia 
electrònica 

 
 En cas de títol/s o 

resguard/s i de certificat/s 
acadèmic/s en una 
llengua diferent de català, 
castellà, anglès, francès, 
italià o portuguès, s’han 
de presentar traduïts 
oficialment al català o 
castellà 

 
Requisits mínims 
 

 Els que acordi la CA / 
Coordinador 

 
Requisits mínims 

 
 (2) ▪ Original i còpia o 
fotocòpia compulsada: 

 Traduït/s oficialment 
al català o castellà 

 Legalitzat/s,  en el 
cas de titulació 
d'accés de l'EEES 
d'estats no membres 
de la UE, ni 
signataris de l'EEE o 
acords bilaterals 

 Si el/s títol/s d’accés es presenten 
emès/os originàriament en anglès, 
francès, italià o portuguès, es pot donar 
accés a matrícula condicionada, però 
s’hauran d’aportar traduït/s oficialment, 
com a més tard, abans del 30 d’abril 
2020. 
 

 Els certificats acadèmics personals  

es poden acceptar emesos 
originàriament en anglès, francès, italià i 
portuguès, sense traducció oficial. Els 
emesos en la resta de llengües caldrà 
presentar la traducció oficial. 
 

 Si el/s títol/s d’accés s’han obtingut en 

un Estat membre de la UE, signant de 
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu 
o d’un acord bilateral amb la UE no serà 
necessari legalitzar- los. 

 

   (1) (3) ▪ Original i còpia o 
fotocòpia compulsada 
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DOCUMENTS A LLIURAR PELS CANDIDATS  TITULATS PAÏSOS ALIENS A L’EEES 

 

 RD 99/2011, RD 43/2015 i RD 
195/2016 

DOC.ACAD. 
D’ACCÉS 

DOC.ACAD. 
ADMISSIÓ 

DOC. ACAD. 
MATRÍCULA 

OBSERVACIONS 
 

  
 d) Estar en possessió d’un títol 

obtingut conforme a sistemes 
educatius estrangers, sense 
necessitat d’homologació, prèvia 
comprovació per la universitat que 
aquest acredita un nivell de formació 
equivalent a la del títol oficial 
espanyol de Màster Universitari i que 
faculta en el país expedidor del títol 
per a l’accés a estudis de doctorat. 
Aquesta admissió, no implicarà, en 
cap cas, l’homologació del títol previ 
del qual estigui en possessió 
l’interessat ni el reconeixement a 
altres efectes, únicament per a 
l’accés a ensenyaments de Doctorat. 
 

 
Documents 
 

 Proposta línia 
investigació. 
 

 Passaport, NIE o DNI 
en vigor 

 
 Títol o resguard 

 
 

 Certificat acadèmic/s 
personal 
 

 Currículum Vitae 

 
Documents 
 

 Els d’Accés 
 

 El que acordi la CA / 
Coordinador 

 
Documents 
 

 Passaport, NIE o DNI en 
vigor (1) 
 

 Títol/s o resguard/s (2) 
 

 Certificat/s acadèmic/s 
personal/s (3) 
 

 
Des de l’Administració es verificarà: 
 

 Acredita un nivell de formació 
equivalent a la del títol oficial 
espanyol de Màster universitari. 

 

 Amb el/s títol/s d’accés, en el país 
expedidor, es pot accedir a estudis 
de Doctorat. 
Si és necessari, se li demanarà al                     
candidat. 

 

 

  
Requisits mínims 
 

 Fotocòpia simple o 
còpia electrònica 

 
Requisits mínims 
 

 Els que acordi la CA / 
Coordinador 

 
Requisits mínims 

 
 (2) ▪ Original i còpia o 
fotocòpia compulsada 

 Traduït/s al català o 
castellà 

 Legalitzat/s 

 

 Si el/s títol/s d’accés es presenten 
emesos originàriament en anglès, 
francès, italià o portuguès, es pot 
donar accés a matrícula 
condicionada, però s’hauran 
d’aportar traduït/s oficialment, com a 
més tard, abans del 30 d’abril 2020.  
 

 Els certificats acadèmics personals  
es poden acceptar emesos 
originàriament en anglès, francès, 
italià i portuguès, sense traducció 
oficial. Els emesos en la resta de 
llengües caldrà presentar la  
traducció oficial. 

 

   (1) (3) ▪ Original i còpia o 
fotocòpia compulsada 

 

 

 


