ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS AMB TITULACIONS ESPANYOLES
Última actualització: 23/07/2018

SOL∙LICITUD D’ACCÉS I ADMISSIÓ A PROGRAMES DE DOCTORAT EEES AMB TITULACIONS ESPANYOLES
DADES PERSONALS
Cognoms

Nom

Lloc i data de naixement

Nacionalitat

Núm. de DNI / Passaport / Document identificador UE
A efectes de notificacions, la persona interessada fa constar el domicili següent:
Av., carrer o plaça i número
Localitat
Província

País

Telèfon

Codi postal
Adreça de correu electrònic

SOL∙LICITO l’accés als estudis de doctorat i l’admissió al programa de doctorat:
Denominació del programa de doctorat

Codi

Denominació de la línia de recerca en la qual estic interessat/ada

Codi

DADES ACADÈMIQUES ACREDITATIVES DELS REQUISITS D’ACCÉS
Accés amb estudis espanyols de grau o equivalent i estudis espanyols de màster universitari oficial (Via VM)
Títol de Grau o equivalent obtingut:

Universitat on s’ha obtingut el títol:

Estudis de màster universitari superats:

Universitat on s’han superat:

Tinc el títol de Màster?:
SÍ
NO

Accés amb títol universitari oficial espanyol que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 de MECES (Via VF)
Denominació del títol de Llicenciat/ada, Enginyer/a, Arquitecte/a:
Universitat on s’ha obtingut el títol:

Data de publicació al BOE de la correspondència MECES:

Accés amb títol espanyol de Graduat/ada en Farmàcia, Medicina, Veterinària, Odontologia o Arquitectura (Via VG)
Denominació del títol de Graduat/ada:

Universitat on s’ha obtingut el títol:

Accés amb suficiència investigadora (Vies V2/V3)
Programa de doctorat on s’ha obtingut la suficiència investigadora (SI):

Universitat on s’ha obtingut la SI:

Reial Decret que regula aquests
estudis:
RD 185/1985 RD 778/1998

Accés amb títol espanyol de Doctor/a (Via VD)
Títol de Doctor/a:

Universitat on s’ha obtingut el títol:

Programa de doctorat superat:

Reial Decret que regula aquests estudis:
Monogràfics
RD 778/1998
RD 185/1985
RD 1393/2007

Accés amb estudis oficials d’especialitats en Ciències de la Salut (Via VS)
Títol oficial d’Especialista en:
Superació amb avaluació positiva d’almenys dos anys de formació del programa per obtenir el títol oficial d’Especialista en:
Estic assabentat/ada que si la sol∙licitud no compleix els requisits i/o s’observa que hi manca algun dels documents exigits, es requerirà a la persona interessada que, en el
termini màxim de 10 dies, esmeni la sol∙licitud o aporti els documents preceptius, tot indicant‐li que, si no ho fa, la seva petició es tindrà per desistida, amb la resolució
prèvia dictada a l’efecte. Dono el meu consentiment en relació amb la recepció per mitjans electrònics de les comunicacions corresponents als tràmits d’accés i admissió als
SÍ
NO
programes de doctorat (en el cas de no marcar cap opció, s’entendrà que SÍ que es dóna consentiment):
Informació bàsica sobre protecció de dades (dret d’informació):
1) El responsable del tractament de les seves dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona. (2) Les finalitats dels tractaments són dur a terme l’accés i
l’admissió al corresponent programa de doctorat i la corresponent gestió academicoadministrativa, basant‐nos en el compliment d’una missió d’interès públic. (3) Els
destinataris de les dades són la pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal o sigui
necessària com a conseqüència que us subscrigueu a algun dels serveis prestats per un tercer dels que s’indiquen en el formulari de matrícula. (4) Teniu dret a accedir a les
vostres dades, rectificar‐les, suprimir‐les, sol∙licitar‐ne la portabilitat i sol∙licitar‐ne la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies. (5) També podeu consultar
la informació addicional al revers d’aquest document.
Declaro que he llegit el dret d’informació

Barcelona, ........... d.............................................. de 20........

(Signatura)

DEGÀ/DEGANA DE LA FACULTAT DE _________________________________________
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Informació sobre protecció de dades (informació addicional)
1.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, amb
adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i adreça de correu electrònic
secretaria.general@ub.edu.
2.

Quines són les dades de contacte del delegat de protecció de dades?

L’adreça de correu electrònic del delegat de protecció de dades de la Universitat de Barcelona és
protecciodedades@ub.edu i la seva adreça postal és Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Rosa, 08028 Barcelona.
3.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Recollim les vostres dades per tal de dur a terme la preinscripció, en el cas dels màsters oficials, o l’accés i l’admissió, en el
cas dels doctorats, al corresponent ensenyament així com la corresponent gestió academicoadministrativa.
4.

Durant quant temps conservarem les vostres dades personals?

Les vostres dades s’han de conservar permanentment en la línia d’allò previst a la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i
gestió de documents.
5.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Per poder dur a terme els tractaments indicats en l’apartat tercer precisem recollir les vostres dades tenint en compte que
els tractaments són necessaris per al compliment de la missió d’un interès públic consistent en la prestació del servei públic
d’educació superior encomanat a les universitats per la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
6.

A quins destinataris es facilitaran les vostres dades?

La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui
obligació legal o sigui necessària com a conseqüència de que us subscrigueu a algun dels serveis prestats per un tercer
que s’indiquen en el formulari de matrícula. En aquests supòsits, únicament s’enviaran les dades necessàries.
7.

Quins són els vostres drets?

Teniu el dret a obtenir confirmació sobre si la UB està tractant o no dades de caràcter personal sobre la vostra persona. En
aquest sentit, teniu el dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades
inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió.
En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres
dades. En el cas que correspongui ser estimat aquest dret, únicament conservarem les dades per a l’exercici del dret de
defensa o formular reclamacions.
En virtut del dret a la portabilitat i en determinats supòsits, teniu dret a obtenir les vostres dades personals en un format
estructurat d’ús comú i lectura mecànica. Així mateix, també teniu dret a què la UB les transmeti a un altre responsable del
tractament.
En el supòsit que el tractament sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de
poders públics conferits al responsable del tractament, teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades en
determinades circumstàncies. En aquests supòsits, la UB deixarà de tractar les vostres dades excepte quan sigui necessari
per a l’exercici del dret de defensa o formular reclamacions.
8.

Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant una fotocòpia del DNI o d’un altre document identificador, adreçat a la Secretaria General de
la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o mitjançant un missatge de correu
electrònic a l’adreça secretaria.general@ub.edu.
9.

Quines vies de reclamació teniu a la vostra disposició?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-lo al Delegat de Protecció de Dades de
la UB. Així mateix, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:
— Tota la documentació original ha d’anar acompanyada de fotocòpia per tal que la Secretaria d’Estudiants i Docència pugui fer les
còpies compulsades.
— En el cas d’estudis superats a la UB, només cal presentar l’expedient acadèmic que acrediti les dades corresponents.
A EMPLENAR I VALIDAR PER LA SECRETARIA D’ESTUDIANTS I DOCÈNCIA DEL CENTRE DEL/DE LA COORDINADOR/A
Nre. de crèdits
*
ECTS superats

DNI, passaport o document comunitari UE

Via VM

Títol de Grau o equivalent, i certificació acadèmica dels estudis superats per a l’obtenció d’aquest títol
Disposició transitòria sisena. Equivalència en crèdits ECTS de titulacions espanyoles obtingudes conforme a ordenacions anteriors a l’Espai Europeu d’Educació
Superior (EEES) que no hagin obtingut la correspondència a Nivell 2 o 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior(MECES), d’acord amb el
procediment establert a l’RD 967/2014, de 21 de novembre
1. Per a 1 crèdit LRU s’estableix una equivalència de 0,8 crèdits ECTS.
2. En el cas dels títols obtinguts per a la superació de plans d’estudis al quals no els era d’aplicació la valoració en crèdits LRU s’estableix una equivalència de 10 hores
lectives igual a 1 crèdits LRU.

Títol de Màster Universitari Oficial (només en el cas de tenir títol de Màster) i certificació acadèmica dels estudis de màster
superats
En el cas altres de tenir que acreditar la superació de més crèdits de màster universitari oficial, certificació o certificacions
acadèmiques corresponents
*

Total de crèdits superats

*

DNI, passaport o document comunitari UE
Títol de Llicenciat/ada, Enginyer/a, Arquitecte/a
Resolució en la que es determina el nivell de correspondencia MECES del títol en el BOE o el Certificat de correspondència als nivells del
MECES que expedeix la Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions
Per consultar la resolució o demanar el certificat es pot realitzar a través de: http://www.mecd.gob.es/servicios‐al‐ciudadano‐
mecd/catalogo/educacion/gestion‐titulos/estudios‐universitarios/titulos‐espanoles/202058.html
DNI, passaport o document comunitari UE

Títol de Graduat/ada

DNI, passaport o document comunitari UE
Certificació acadèmica del programa de doctorat superat que inclogui la data d’obtenció de la suficiència investigadora
En el cas que la suficiència investigadora s’hagi obtingut en un programa de la UB, certificat emès per la Secretaria d’Estudiants i Docència
responsable de l’expedient, fent constar que s’està al corrent del pagament de les matrícules de tutoria de tesi

Via VS

Via
VD

Vies
V2/ V3

Via
VG

Via VF

En aplicació de la Instrucció 1/2016 del Director de l’EDUB de data 6 de juliol de 2016, no es comptabilitzen els crèdits reconeguts

DNI, passaport o document comunitari UE

Títol de Doctor/a

DNI, passaport o document comunitari UE
Títol de Llicenciat/ada o Diplomat/ada previ
Títol d’Especialista en Ciències de la Salut
Documentació acreditativa de l’avaluació positiva d’almenys dos anys de formació

Faig constar que s’ha comprovat la sol∙licitud i la documentació acadèmica acompleix els requisits.
(data)
Barcelona,
Vist i plau
El/La cap de la Secretaria (Nom i cognoms)

DEGÀ/DEGANA (centre del/de la coordinador/a)

*

Omplir només en el cas de resolucions favorables, en el cas de resolucions desfavorables o desestimatòries per no aportació de documentació requerida,
ha d’elaborar‐se la corresponent resolució la qual ha d’estar degudament motivada i ha de ser degudament notificada a l’interessat/ada.

Vista la sol∙licitud i documentació presentada per la persona sol∙licitant i fent ús de les atribucions que m’han estat conferides per
delegació del director de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona, de data 15 de novembre de 2017,

RESOLC favorablement* l’accés, atès que acredita l’acompliment dels requisits establerts per la legislació aplicable.
Barcelona, (data)
(Segell i signatura)
(Nom i cognoms)

Degà/Degana de la Facultat de (Centre)
Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, els interessats legítims poden interposar recurs d’alçada
davant del Rectorat, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’ 1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Altrament, els interessats legítims podran interposar qualsevol altre recurs que creguin convenient en defensa dels seus drets.
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RESOLUCIÓ D’ADMISSIÓ
D’acord amb la documentació presentada, el candidat acompleix els requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió al
programa, i per tant s’acorda resoldre favorablement l’admissió al programa, per al curs _______________. La formalització de
l’admissió, d’acord amb la normativa de la nostra Universitat, serà efectiva en el moment que siguin presentats tots els documents
corresponents, s’efectuï la matrícula i s’abonin les taxes establertes.
(a emplenar per la Comissió Acadèmica del Programa, només en el cas d’admissions favorables)

A l’estudiant se li ha assignat:
Línia de recerca:

Codi

Tutor/a:
Nom i cognoms

Departament UB

Director/s (com a màxim, dos codirectors):
1

Nom i cognoms

Document identificador:
(Només en el cas d’externs a la UB)
2

Departament UB / Institució (externs a la UB)

DNI

PASSAPORT

DOCUMENT UE

Nom i cognoms

Document identificador:
(Només en el cas d’externs a la UB)

Número:
Departament UB / Institució (externs a la UB)

DNI

PASSAPORT

DOCUMENT UE

Centre de matrícula

Tipus de dedicació d’elaboració de la tesi autoritzada:

Número:
Departament UB o Institució (externa a la UB) on el doctorand realitzarà la recerca

a temps COMPLET

a temps PARCIAL

S’adjunta a aquesta resolució el document de compromís signat per la Comissió Acadèmica per tal que segueixin els tràmits de signatura
corresponents.
Barcelona, (data)
(Signatura)

(Nom i cognoms)
El president o presidenta de la Comissió Acadèmica
Programa de doctorat ______________________________________________
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