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NORMATIVA ACADÈMICA RESPECTE ALS REQUISITS D’ACCÉS I ADMISSIÓ 
EN ELS ESTUDIS  DE DOCTORAT DE L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR 

(aprovada per la Comissió de Doctorat del Consell de Govern en data 9 d’octubre de 2008 i modificada per 
la Comissió de Doctorat de Consell de Govern de 28 d’abril de 2010) 

 
Exposició de motius 
 
El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, fixa un nou marc normatiu per adaptar aquests ensenyaments a l’espai 
europeu d’educació superior. 
 
Respecte als estudis de doctorat, aquesta norma representa un canvi significatiu pel que fa als 
requisits d’accés i d’admissió, la qual cosa comporta la necessitat d’adequar els requisits 
d’accés i d’admissió aprovats per la CDCG en la sessió de 17 de juliol de 2007, i modificats per 
la mateixa Comissió en data 20 de desembre de 2007 d’acord amb el que s’estableix sobre 
això en el Document de criteris per definir el doctorat adaptat a l’espai europeu d’educació 
superior (EEES), aprovat per la CDCG en la sessió de 20 de desembre de 2007. 

 

Article 1. Accés als estudis de doctorat 

Per accedir al període de recerca (estudis de doctorat) caldrà, prèviament a l’admissió, estar 
en possessió de la titulació que hi dóna accés, d’acord  amb els supòsits que es detallen en 
l’article 2 d’aquesta Normativa. 

 

Article 2. Requisits d’accés als estudis de doctorat  

1. Accés amb titulacions oficials espanyoles o expedides per institucions d’educació superior de 
l’EEES: 

1.1. Per accedir al període de recerca d’un programa de doctorat (estudis de doctorat) cal —
prèviament a l’admissió en els estudis— estar en possessió d’un títol de grau, o un 
d’equivalent o homologat, i complir algun d’aquests requisits: 

a) Estar en possessió d’un títol oficial de màster universitari o un altre del mateix nivell 
expedit per una institució d’educació superior de l’EEES i que facultin en el país 
expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat. 

b) Haver superat 60 crèdits inclosos en un o en diversos màsters universitaris que 
configurin el període de formació dels estudis de doctorat als quals vol accedir 
l’estudiant. 

c) Estar en possessió d’un títol de grau la duració del qual, d’acord amb la normativa de 
dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits. 

d) Estar en possessió de la suficiència investigadora d’acord amb el que disposen el RD 
778/1998 i  el RD 185/1985. 

1.2. Correspon a la Comissió d’Estudis de Doctorat resoldre l’accés dels estudiants, d’acord 
amb els requisits establerts en aquest apartat. 

 

2. Accés amb titulacions expedides per institucions d’educació superior alienes a l’EEES: 

2.1. Per accedir al període de recerca d’un programa de doctorat (estudis de doctorat) cal 
—prèviament a l’admissió en els estudis— estar en possessió d’un títol de grau, o un 
d’equivalent, i complir els requisits següents: 
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a) Estar en possessió d’un títol de màster o un d’equivalent expedit d’acord amb un 
sistema educatiu aliè a l’EEES, sense que calgui homologar-lo, i que faculti en el país 
en què el títol ha estat expedit per accedir als estudis de doctorat. 

b) Haver obtingut una resolució favorable d’autorització d’accés als estudis de doctorat 
emesa pel Rector de la UB, o l’òrgan en qui delegui, després de comprovar que el 
títol acredita un nivell de formació equivalent al corresponent títol espanyol de 
màster universitari. 

2.2. En el cas de sol·licitar l’accés a estudis de doctorat en els quals participa només un 
centre correspon al degà o bé al director del centre resoldre sobre la sol·licitud 
d’autorització d’accés. En el cas de sol·licitar l’accés a estudis de doctorat en els quals 
participa més d’un centre correspon al Rectorat, o a l’òrgan en qui delegui, resoldre 
l’autorització d’accés als estudis. 

2.3. La sol·licitud d’autorització, d’acord amb el model normalitzat, s’ha de presentar a la 
secretaria d’estudiants i docència del centre al qual pertanyi el coordinador o coordinadora 
dels estudis, acompanyada de la documentació següent: 

a) Certificat acreditatiu de la nacionalitat de la persona sol·licitant (una fotocòpia 
compulsada del DNI, NIE o passaport). 

b) Còpia compulsada del títol de grau o d’un títol equivalent, o de la certificació 
acreditativa de la seva expedició. En cas de tenir el títol homologat, una còpia 
compulsada de la credencial d’homologació expedida pel Ministeri d’Educació. 

c) Còpia compulsada del títol de màster o de la certificació acreditativa de la seva 
expedició. 

d) Còpia compulsada de la certificació acadèmica dels estudis realitzats per a l’obtenció 
del títol de màster. 

e) Còpia compulsada del certificat expedit pel Ministeri d’Educació dels país que emet el 
document, o de l’organisme competent, en què se certifiqui que la titulació de 
màster presentada faculta per a l’accés als estudis de doctorat d’aquell país. 

f) Justificant d’abonament de la taxa corresponent fixada en el Decret de preus de la 
Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic. L’abonament de la taxa l’efectua 
la persona interessada a la secretaria d’estudiants i docència del centre on es 
presenta la sol·licitud. 

 

3. Els documents expedits a l’estranger han de complir els requisits següents: 

a) Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents, d’acord amb 
l’ordenament jurídic del país de què es tracti. 

b) Han de presentar-se legalitzats per la via diplomàtica o, si escau, mitjançant la 
postil·la del Conveni de l’Haia. Aquest requisit no s’exigeix en el cas de documents 
expedits per les autoritats dels estats membres de la Unió Europa o signataris de 
l’Acord econòmic europeu. 

c) Han d’anar acompanyats, si escau, de la corresponent traducció oficial al castellà o al 
català. 
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Article 3. Admissió en els estudis de doctorat (període de recerca) 

1. La Comissió de Doctorat del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, d’acord amb 
la normativa vigent, aprovarà, juntament amb la proposta dels estudis de doctorat, els 
procediments i els criteris d’admissió en els estudis de doctorat (període de recerca).  

2. L’admissió en els estudis és responsabilitat de la Comissió d’Estudis de Doctorat. Perquè 
l’estudiant sigui admès en els estudis ha de complir els criteris d’accés aplicables i tenir en 
compte: 

a) Els requisits específics que s’hagin establert per a l’admissió d’estudiants en aquests 
estudis. 

b) Que en els estudis de màster, o el nivell equivalent superat, estigui inclosa una 
formació mínima equivalent a 20 crèdits ECTS d’iniciació a la recerca. 

c) Haver adquirit la formació adient per iniciar el període de recerca. 

3. Correspon a la Comissió d’Estudis de Doctorat resoldre l’admissió dels estudiants, d’acord 
amb els criteris d’admissió establerts en els estudis de què és responsable. 

4. En el procediment d’admissió, la Comissió d’Estudis de Doctorat assignarà a l’estudiant una 
línia de recerca, director o directora de tesi, i un tutor o tutora si escau, i el centre responsable 
de la gestió de la matrícula, que es correspondrà amb el centre de la UB on estigui vinculat el 
departament al qual pertany el director o directora de tesi que s’assigni. En cas que el director 
o directora de tesi no pertanyi a la UB, la Comissió d’Estudis de Doctorat decidirà el centre de 
gestió de la matrícula que, en tot cas, ha de correspondre a un dels centres que participen en 
els estudis. 

5. L’assignació de la línia de recerca es farà tenint en compte l’oferta del curs acadèmic en què 
se sol·licita l’admissió en els estudis. L’assignació de directors es farà tenint en compte els 
doctors i doctores vinculats a la línia de recerca assignada. 

6. La Comissió d’Estudis de Doctorat, d’acord amb l’estudiant, podrà assignar un director o 
directora aliens als estudis. En aquest supòsit, li assignarà un tutor o tutora d’entre els doctors 
vinculats a la línia de recerca assignada. El centre responsable de la gestió de matrícula es 
correspondrà amb el centre al qual està vinculat el departament de què es membre el tutor o 
tutora. 

7. Per als estudiants a qui calgui superar formació complementària, tot i que es compleixin els 
requisits d’accés, la Comissió d’Estudis de Doctorat acordarà la superació dels complements de 
formació que han de correspondre a cursos inclosos en algun dels màsters universitaris de la 
UB que configuren el període de formació d’aquests estudis i que, en tot cas, no poden superar 
el màxim de 20 crèdits ECTS. La superació dels complements de formació és un requisit 
necessari per poder sol·licitar l’admissió del projecte de tesi doctoral. Excepcionalment, i per 
causes justificades i amb el vistiplau del director o directora, la Comissió d’Estudis de Doctorat 
pot admetre que els complements de formació se superin durant el segon any. 

8. El nombre màxim de directors que podran ser assignats a l’estudiant és de 2 els quals 
dirigiran la tesi en règim de  co-direcció. Excepcionalment, i per causes justificades la Comissió 
d’Estudis de Doctorat podrà autoritzar-ne 3 i, en el cas que el nombre sigui superior a 3, 
l’autorització correspondrà a la Vicerectora de Política Docent i Científica.  

Disposició derogatòria 

Aquesta Normativa deroga qualsevol altra normativa anterior de rang igual o inferior que s’hi 
oposi. 
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Disposició final 
Aquesta normativa és aplicable als estudiants que sol·licitin l’accés i l’admissió en programes 
de doctorat a partir del curs acadèmic 2008-09. 
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