MATRICULA CONDICIONADA DELS MÀSTERS OFICIALS DE LA FACULTAT
DE DRET
(amb excepció del màster de l’Advocacia)
[Comissió Acadèmica de 22 de juliol de 2020]
Excepcionalment, el proper curs acadèmic 2020-2021 per tal d’afavorir cursar
ensenyaments de màsters oficials a la Facultat de Dret, serà possible fer la matrícula en
aquests dos casos:
-

En el cas d’estudiants amb estudis estrangers, quan no es disposi de la
documentació requerida degudament legalitzada; i
Per als estudiant nacionals, quan encara no hagin acabat el grau per tenir pendent
el TFG o la finalització i l’avaluació de les practiques curriculars (obligatòries o
optatives) sempre i quan aquestes hagin estat matriculades en el curs 2019/2020
en els períodes oficials establerts a tal efecte.

En els primer dels supòsits, tal i com consta a la Resolució del rector de data 3 de juny
de 2020 relativa a la documentació a presentar en els tràmits d’admissió i matrícula
en els Màsters Universitaris oficials, i màsters i postgraus propis de la UB i màsters
i postgraus propis d’IL3, si, per causa de força major, en el moment de la
formalització de la matrícula, l’estudiant no pot presentar la documentació
acreditativa del compliment dels requisits legalment exigibles, compulsada i
legalitzada dels estudis estrangers, haurà de presentar-la abans de la data de
finalització del curs. En tot cas, si la documentació no compleix els requisits de
legalització i/o compulsa establerts, caldrà adjuntar a la sol·licitud una declaració
responsable (*) signada per l’interessat de què la documentació aportada és autèntica.
En cas de no aportar-la en aquest termini, no s’expedirà el títol de màster.
Els estudiants que tinguin pendents el TFG o les pràctiques curriculars, hauran
d’aportar justificant de la sol·licitud del títol abans de que acabi el primer període
lectiu del curs acadèmic 2020 2021 al Màster oficial que hagi matriculat.
Si en aquest termini no es pot aportar la justificació del pagament del títol o si aquest
no s’aporta dins del termini determinat comportarà l’anul·lació de la matrícula sense
dret ni possibilitat de tornar l’import de la matrícula.
En cap cas, es poden ‘guardar’ qualificacions que eventualment es puguin haver
obtingut.
Els/les coordinadors/res tindran coneixement dels estudiants que facin matricula
condicionada.
Les anteriors previsions no es poden aplicar al màster de l’advocacia. Els estudiants
que hagin estat admesos i hagin de formalitzar la matrícula en el període establer a tal
efecte, hauran d’estar en disposició del justifica ment de pagament de la sol·licitud
del títol. No es farà cap excepció, ni per tema de pràctiques ni de TFG, en el seu cas.

(*) Model de declaració responsable: Català / Español / English

