
 
PROGRAMES OFICIALS DE POSTGRAU: DOCTORAT (RD 56/2005) 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AL SERVEI DE GESTIÓ ACADÈMICA  DE LA URV, EN CAS DE LES SOL�LICITUDS D’EQUIVALÈNCIA DE TÍTOLS ESTRANGERS. 
 
Programa Oficial de Postgrau   
Coordinador   
Estudiant   
 
Estudiants que han cursat els estudis d’accés a centres estrangers d’educació superior 

        VERIFICACIÓ  TRADUÏTS LEGALITZATS 
Aquests estudiants han de presentar la documentació següent:          SI    NO  SI NO   SI  NO 

 

Sol�licitud d’equivalència de títol estranger (Màster oficial)             
Còpia autenticada del document que acrediti la seva identitat i nacionalitat             
Original i fotocòpia del títol de Màster o bé còpia confrontada. En el cas de no disposar del títol, certificació 
acreditativa de la seva expedició, original i còpia o bé còpia confrontada. 

            

Certificació acadèmica dels estudis de Màster cursats i dels estudis superats per a l’accés al Màster, original i 
còpia o bé còpies confrontades. En el certificat haurà de constar, entre d’altres: 

• la durada en anys acadèmics dels títols 
• les assignatures i la seva qualificació 
• el nombre de crèdits i/o hores/setmanes corresponents 

(com a mínim entre els estudis de Grau i Postgrau han d’haver superat 300 crèdits) 

            

Document acreditatiu on consti  que amb els estudis cursats es pot accedir als estudis de doctorat en el seu 
país. 
 

            

Pagament taxa sol�licitud estudi equivalència de títol             
Tots els documents han de complir els requisits generals que consten a l’annex. 

 
Quedo assabenta/da que disposo d’un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data en què signo i rebo aquest imprès per aportar/completar els documents 
que manquen. Transcorregut aquest termini sense haver-los presentat, la meva sol�licitud es considerarà com a desistida (art. 71.1 Llei 30/1992). 
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d’alçada davant el rector de la URV en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la 
notificació d’aquesta resolució. 
 
La Tècnica de Gestió Administrativa del Doctorat         L’estudiant (signatura) 
 
 
 
 

  

Tarragona,  
 



 
 

DOCUMENT PEL QUAL L’ESCOLA DE POSTGRAU I DOCTORAT VERIFICARÀ LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA 
 
 

 
Estudiants que han cursat els estudis d’accés a centres estrangers d’educació superior 

        VERIFICACIÓ  TRADUÏTS LEGALITZATS 
Aquests estudiants han de presentar la documentació següent:          SI    NO  SI NO   SI  NO 

 

Sol�licitud d’equivalència de títol estranger (Màster oficial)             
Còpia autenticada del document que acrediti la seva identitat i nacionalitat             
Original i fotocòpia del títol de Màster o bé còpia confrontada. En el cas de no disposar del títol, certificació 
acreditativa de la seva expedició, original i còpia o bé còpia confrontada. 

            

Certificació acadèmica dels estudis de Màster cursats i dels estudis superats per a l’accés al Màster, original i 
còpia o bé còpies confrontades. En el certificat haurà de constar, entre d’altres: 

• la durada en anys acadèmics dels títols 
• les assignatures i la seva qualificació 
• el nombre de crèdits i/o hores/setmanes corresponents 

(com a mínim entre els estudis de Grau i Postgrau han d’haver superat 300 crèdits) 

            

Document acreditatiu on consti  que amb estudis cursats en el seu país poden accedir als estudis de doctorat 
 

            

Pagament taxa sol�licitud estudi equivalència de títol             
Tots els documents han de complir els requisits generals que consten a l’annex. 

 


