
ACCÉS, ADMISSIÓ I MATRÍCULA ALS PROGRAMES DE DOCTORAT AMB ESTUDIS PREVIS CURSATS EN UNIVERSITATS ESTRANGERES 
[Secció 2a, 3a i 4a títol IV de la Normativa Reguladora del Doctorat a l’empara de l’RD 99/2011]

Tinc un títol oficial 
espanyol o un títol oficial 

estranger?

Tinc un títol màster 
universitari estranger?

He rebut notificació de 
resolució favorable 

d’accés?***
He pagat la taxa?

Tinc un títol oficial estranger que 
en el país on l’he obtingut permet 

l’accés  als estudis de doctorat?

La a documentació 
és correcte?**

No puc accedir als 
ensenyaments de doctorat  

de la UB

Presento la sol·licitud* d’accés i admissió als 
ensenyaments de doctorat de la UB, acompanyada 

de la documentació acadèmica i pago la taxa 
econòmica associada

Sóc admès al 
programa?

Sol·licito l’admissió en 
un altre programa de 

doctorat

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

Inici

He aportat la 
documentació 

requerida?

FI

Rebo un requeriment per tal 
d’esmenar o aportar la 

documentació requerida

Fi

Rebo una resolució 
de desestiment

NO

Escola de Doctorat
Data: 10/07/2012

SI

No es tramita la 
meva sol·licitud

* La sol·licitud tindrà entrada al Registre de la UB. Podeu demanar una còpia de la sol·licitud registrada per tenir constància de la data d’entrada de la sol·licitud.
** La documentació acadèmica acreditativa expedida a l’estranger que s’aporti a procediments de la UB, han de ser documents oficials i estar expedits per les autoritats competents, d’acord amb l’ordenament jurídic del 
país de què es tracti, i estar degudament legalitzats i traduïts, en els casos que correspongui. Per a més informació consulteu: http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/legalitzacio.htm
*** Per a la resolució d’estudi d’equivalència es té en compte haver superat un mín. De 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis i els continguts formatius cursats

L’accés és resolt pel 
director de l’EDUB

FI

L’EDUB fa l’estudi 
d’equivalència dels 

estudis superats

Em poso en contacte amb el 
coordinador del programa 

per tal que m’informi 

Elaboro el pla de 
recerca

Enllaç a pla 
de recerca

Se’m comunica l’admissió i rebo 
document de compromís signat 
pel coordinador del programa

Em poso en contacte amb el 
tutor i el/s director/s per tal de 

signar el document de 
compromís

Formalitzo la matrícula en el 
centre assignat i en el curs 

acadèmic en que he estat admès

Fi

NO

SI

SI

L'admissió implica l'assignació 
d'una línia de recerca, un tutor, un/s 

director/s i un centre de matrícula


