Sol·licitud de la declaració d’equivalència de títol estranger
d’educació superior al nivell acadèmic de Doctor
Dades del sol·licitant
Nom:

Primer cognom:

Segon cognom:

Lloc de naixement:
Data de naixement:
Nacionalitat:
Nº del document nacional d’identitat (DNI), passaport o número d’identitat d’estranger (NIE):
Dades de la sol·licitud:
Sol·licitud d’equivalència del títol de:
Atorgat per la Universitat (denominació, localitat i país):
Al nivell acadèmic de Doctor.
Dades relatives a la notificació
Als efectes de notificacions a la persona interessada assenyala el domicili següent:
Avda., carrer o plaça i número:
Localitat:
Província

País:

Telèfon:

Codi postal:

Adreça electrònica:

Documentació que s’adjunta a la sol·licitud:











Document acreditatiu de la identitat i la nacionalitat de la persona sol·licitant (fotocòpia compulsada del DNI o del
passaport).
Carta de recomanació del departament de la UPF que sigui del mateix àmbit de coneixement sobre el qual s’hagi
realitzat la recerca de la tesi doctoral que va permetre l’obtenció del títol de doctor, objecte del procediment
d’equivalència.
Currículum vitae de la persona sol·licitant en català, castellà o anglès.
Còpia compulsada del títol del qual es sol·licita l’equivalència o de la certificació acreditativa de la seva expedició
degudament legalitzat i si escau, amb la seva traducció oficial.
Còpia compulsada de la certificació acadèmica dels estudis realitzats per la persona sol·licitant per a l’obtenció del
títol de Doctorat, en la que constin, entre altres, la durada oficial, en anys acadèmics, el programa d’estudis seguit..
Certificat on consti la data de lectura de la tesi, els membres del tribunal i la qualificació obtinguda.
Memòria explicativa de la tesi realitzada, redactada en castellà o en català o anglès, amb un nombre mínim de 10
pàgines.
Exemplar enquadernat de la tesi.
Declaració responsable de no haver obtingut la declaració d’equivalència del títol estranger de Doctorat en una altra
universitat de l’Estat espanyol.
Resguard del pagament del preu públic corresponent.

DECLARO que són certes totes les dades que s’hi consignen
Signatura de la persona interessada

Barcelona,
Segell de l’entitat bancària

Justificació d’ingrés

Compte corrent núm. 0049-1806-99-2412053335 de Banco Santander
Import: 218,15 €
Aquesta sol·licitud es realitza a l’empara de l’establert al Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel que s’estableixen els requisits i el
procediment per a l’homologació i declaració d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d’estudis
estrangers d’educació superior.
Les dades facilitades s’incorporaran i es tractaran en fitxers de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar el servei públic
d’ensenyament superior que li és propi. L’òrgan responsable dels fitxers de la Universitat és el gerent. Es poden exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d’una fotocopia del DNI adreçada a: Àrea Acadèmica.
Vicegerent. Universitat Pompeu Fabra. Plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona

RECTOR MAGNÍFIC DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

