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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
5339 Reial decret 195/2016, de 13 de maig, pel qual s’estableixen els requisits per 

a l’expedició del suplement europeu al títol universitari de doctor.

El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, es va aprovar per desenvolupar l’estructura dels 
ensenyaments universitaris oficials, d’acord amb les línies generals emanades de l’Espai 
Europeu d’Educació Superior i de conformitat amb el que preveu l’article 37 de la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, després de la modificació de 
l’any 2007.

Posteriorment, es va aprovar el Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició 
de títols universitaris oficials, que inclou les normes sobre expedició dels títols 
corresponents als ensenyaments universitaris que conté el Reial decret 1393/2007, de 29 
d’octubre. En concret, les relatives als requisits i el procediment per a l’expedició dels títols 
corresponents als ensenyaments universitaris oficials de grau, màster i doctorat.

Per la seva banda, el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els 
ensenyaments oficials de doctorat, va establir una nova organització dels estudis de 
doctorat corresponents al tercer cicle dels ensenyaments universitaris oficials conduents a 
l’obtenció del títol de doctor, de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional, i en 
conseqüència, va derogar el capítol V del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, relatiu 
als ensenyaments de doctorat.

L’any 2011 també es va aprovar el Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual 
s’estableix el Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior (MECES), i la 
descripció dels seus nivells (tècnic superior, grau, màster i doctor), amb la finalitat de 
permetre la classificació, la comparabilitat i la transparència de les qualificacions de 
l’educació superior en el sistema educatiu espanyol.

La normativa per a l’expedició del suplement europeu als títols de grau i màster va 
quedar fixada en el Reial decret 22/2015, de 23 de gener, pel qual s’estableixen els 
requisits d’expedició del suplement europeu als títols que regula el Reial decret 1393/2007, 
de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i 
es modifica el Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el Marc espanyol 
de qualificacions per a l’educació superior.

El suplement europeu al títol és el document que acompanya el títol universitari de 
caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional amb la informació unificada, 
personalitzada per a cada titulat universitari, sobre els estudis cursats, els resultats 
obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la seva titulació en el sistema 
nacional d’educació superior.

Per completar el marc normatiu que fixa el Reial decret 22/2015, de 23 de gener, el 
present Reial decret té per objecte regular els requisits i el procediment per a l’expedició 
del suplement europeu al títol de doctor obtingut de conformitat amb els ensenyaments 
oficials de doctorat que regulen el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i el Reial 
decret 99/2011, de 28 de gener, amb la finalitat de promoure la mobilitat de titulats a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior, inclosa l’expedició dels suplements europeus als títols de 
doctor del programa Erasmus Mundus i successius.

D’altra banda, el present Reial decret modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 
d’octubre, en matèria de reconeixement de crèdits en les titulacions de grau i prohibició de 
verificar nous plans d’estudi de titulacions universitàries que no han superat la renovació 
de l’acreditació.

En concret, en matèria de reconeixement de crèdits en les titulacions de grau, s’aclareix 
que sempre que el títol al qual es pretén accedir pertanyi a la mateixa branca de 
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coneixement, és objecte de reconeixement un nombre de crèdits que sigui almenys el 15 
per cent del total dels crèdits del títol, corresponents a matèries de formació bàsica de la 
branca esmentada. Si bé és cert que el Govern està en funcions, l’exercici de la potestat 
reglamentària es fa necessari per garantir la seguretat jurídica en la interpretació de la 
normativa en matèria d’ordenació universitària. Endarrerir aquestes modificacions 
normatives dificulta en l’àmbit de la comunitat universitària l’aplicació del Reial 
decret 1393/2007, de 29 d’octubre.

Així mateix, s’introdueix un apartat 10 a l’article 27, que conté la prohibició de verificar 
nous plans d’estudi de titulacions universitàries que no han superat la renovació de 
l’acreditació. Aquesta prohibició és aplicable en els dos anys naturals següents al moment 
en què no es va superar la renovació de l’acreditació. El Govern en funcions té l’obligació 
legal de garantir l’efectivitat de les avaluacions que es duen a terme en el sistema educatiu 
espanyol, per això es fa imprescindible no endarrerir l’aprovació d’aquesta disposició 
normativa.

Així mateix, modifica el Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, amb una doble finalitat: 
en primer lloc, per recollir la prohibició d’expedir títols universitaris amb la mateixa 
denominació, així com altres precisions en el model del títol, i, en segon lloc, perquè pugui 
ser objecte d’aplicació als ensenyaments que preveu el Reial decret 99/2011, de 28 de 
gener.

Amb la modificació que es fa del Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, el Govern vol 
evitar que l’estudiant universitari pugui cursar dues o tres titulacions universitàries de grau 
o màster amb la mateixa denominació, però diferents mencions. El Govern vol clarificar tan 
aviat com sigui possible una situació que genera inseguretat jurídica per la falta de 
regulació expressa. La intenció del legislador és que un títol universitari de grau o màster 
pugui tenir una o diverses mencions o especialitats, i que els estudiants puguin cursar 
aquestes mencions o especialitats. El que el legislador vol evitar és l’expedició de títols 
universitaris de grau o màster amb la mateixa denominació i diferents mencions o 
especialitats, quan els plans d’estudis són els mateixos i simplement varien les mencions 
o especialitats que es cursen, així com els estudis associats a aquesta menció o 
especialitat.

Al seu torn, s’introdueixen les mencions i regulacions següents: doctorat internacional 
i doctorat industrial. També s’introdueix la diligència cotutela internacional en el títol 
universitari oficial de doctor. La realitat social en què els diplomats universitaris han 
d’operar fa necessari que el Govern reguli les mencions i els requisits d’ordenació del 
doctorat internacional i el doctorat industrial, així com la diligència cotutela internacional 
per garantir els drets dels titulats universitaris espanyols a l’Espai Europeu d’Educació 
Superior.

La introducció de les mencions doctorat internacional i doctorat industrial està 
justificada per raons d’interès general. Per tal com aquestes dues mencions són 
conseqüència de la regulació expressa d’aquests dos tipus de doctorat en el Reial 
decret 99/2011, de 28 de gener, es fa necessari preveure aquesta denominació en el Reial 
decret 1002/2010, de 5 d’agost, precisament, perquè sigui possible portar a terme 
l’expedició del títol de doctor corresponent.

Quant a la introducció de la diligència cotutela internacional en el títol universitari oficial 
de doctor, també està justificada per raons d’interès general. Per tal com el doctorat en 
règim de cotutela internacional és objecte de regulació en el Reial decret 99/2011, de 28 
de gener, és necessari que sigui objecte de regulació la diligència en el títol universitari en 
el Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, altrament no és possible portar a terme l’expedició 
del corresponent títol universitari de doctor amb aquesta diligència.

En aquest projecte normatiu també es regula la certificació supletòria provisional del 
títol universitari de doctor. La possibilitat d’expedir la certificació supletòria provisional està 
justificada per raons d’interès general. És un mitjà provisional d’acreditar estar en 
possessió dels estudis de doctorat.

Aquesta certificació substitueix, de manera temporal, l’expedició del títol de doctor 
d’acord amb el que preveu la nova ordenació universitària. Si no es regula de manera 
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expressa en un reial decret la certificació supletòria provisional, no és possible portar a 
terme l’expedició d’aquest tipus de document a favor del ciutadà i, per tant, queden 
greument afectats els drets dels quals és titular el ciutadà, perquè no té cap manera 
d’acreditar que està en possessió d’uns estudis de doctorat que ha superat.

D’altra banda, aquest Reial decret modifica determinats aspectes del Reial 
decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments universitaris oficials 
de doctorat: en primer lloc, els relatius a l’assignació del director de tesi i el seguiment i 
l’avaluació del doctorand. Es fan visibles els doctorats en cotutela internacional i apareix 
una nova menció del títol de doctor, la del doctorat industrial, amb la finalitat d’estimular la 
participació de les empreses en programes de doctorat. En segon lloc, se’n precisen les 
definicions, s’amplien els supòsits d’accés a estudis de doctorat a la possessió d’un títol 
universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc espanyol de 
qualificacions per a l’educació superior, i es modifica l’exigència de complements formatius 
específics per a l’accés a doctorat. Finalment, pel que fa a la supervisió i el seguiment del 
doctorat, es regulen l’assignació del director de tesi, el document d’activitats, el pla de 
recerca i la figura de la codirecció de tesi.

Es modifica l’article 11 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, que regula la 
supervisió i el seguiment del doctorat. El Govern vol regular els drets dels estudiants que 
accedeixen als estudis de doctorat; la regulació d’aquests drets és una garantia de 
l’estudiant per aconseguir les finalitats pròpies de qualsevol programa de doctorat.

La realització dels estudis de doctorat requereix que l’estudiant sigui objecte d’una 
tutela especial per la universitat, pel departament en què es cursen els estudis de doctorat, 
en definitiva, per la comunitat acadèmica. L’Administració vol concretar quines són les 
diferents fases que ha de seguir l’estudiant en els estudis de doctorat; això li permet 
conèixer amb precisió i certesa quins són els passos que ha de seguir per poder obtenir el 
títol universitari oficial de doctor.

En aquest projecte normatiu també es regula la figura de la codirecció de la tesi. Amb 
aquesta modificació normativa es precisa, amb més claredat, la possibilitat d’una codirecció 
de la tesi doctoral, i de manera específica s’indica que l’autorització per a la codirecció ha 
de ser objecte d’autorització per la comissió acadèmica, per tal de dotar de més seguretat 
jurídica l’ordenació normativa dels programes de doctorat.

En un context globalitzat en què els estudiants universitaris es mouen a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior, és necessari que l’Estat reguli la menció internacional del 
títol de doctor i que ho faci amb la màxima urgència possible, i indiqui quins són els 
requisits per cursar estudis d’aquest tipus. L’estudiant ha de tenir seguretat jurídica quant 
als estudis de doctorat que està cursant i està en el seu dret d’exigir a l’Estat que reguli els 
aspectes de fons i forma que configuren els seus estudis de doctorat.

En l’actualitat hi ha universitats que poden introduir en els seus estudis de doctorat el 
concepte de doctorat industrial. Si el Reial decret de doctorat 99/2011, de 28 de gener, no 
preveu de manera expressa aquest tipus de doctorat, l’única cosa que fa l’Estat és 
perjudicar els estudiants que poden cursar aquest tipus d’estudis universitaris, per tal com 
en el títol no se’ls reconeix la menció de doctor industrial. Aquest tipus de doctorats es 
portarien a terme amb la col·laboració del teixit empresarial per garantir els llaços entre el 
món acadèmic i el món empresarial, ja sigui aquest empresa pública o empresa privada.

El projecte s’ha sotmès al Consell d’Universitats i a la Conferència General de Política 
Universitària. Així mateix, disposa de l’informe del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Educació, Cultura i Esport, amb l’aprovació 
prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 13 de maig de 2016,
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DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular els requisits i el procediment per a l’expedició 
del suplement europeu al títol de doctor obtingut de conformitat amb els ensenyaments 
oficials de doctorat que regulen el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i el Reial decret 
99/2011, de 28 de gener, amb la finalitat de promoure la mobilitat de titulats a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior, inclosa l’expedició dels suplements europeus als títols de 
doctor del programa Erasmus Mundus i successius.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

Les disposicions que conté el present Reial decret són aplicables a l’expedició del 
suplement europeu al títol de doctor expedit per les universitats espanyoles públiques i 
privades.

CAPÍTOL II

Expedició del suplement europeu al títol de doctor

Article 3. Suplement europeu al títol de doctor.

El suplement europeu al títol de doctor és el document que acompanya aquest títol 
universitari de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional amb la informació 
unificada, personalitzada per a cada titulat universitari, sobre el programa seguit, els 
resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la seva titulació en 
el sistema nacional d’educació superior.

Article 4. Expedició.

L’expedició del suplement europeu al títol de doctor, així com el que fa referència al 
contingut, les característiques del suport documental i la personalització del document, i el 
format electrònic, s’han d’ajustar a les normes que estableix el Reial decret 22/2015, de 23 
de gener, pel qual s’estableixen els requisits d’expedició del suplement europeu al títol i es 
modifica el Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el Marc espanyol de 
qualificacions per a l’educació superior.

No obstant això, el suplement europeu al títol de doctor s’ha d’expedir d’acord amb el 
model que estableix l’annex I del present Reial decret.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, es modifica en els termes següents:

U. El paràgraf a) de l’article 13 queda redactat de la manera següent:

«a) Sempre que el títol al qual es pretén accedir pertanyi a la mateixa branca 
de coneixement, són objecte de reconeixement un nombre de crèdits que sigui 
almenys el 15 per cent del total dels crèdits del títol, corresponents a matèries de 
formació bàsica d’aquesta branca.»
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Dos. S’afegeix un apartat 10 a l’article 27.bis amb la redacció següent:

«10. Les universitats no poden tramitar un nou títol amb la mateixa denominació 
o equivalent que el títol que no ha superat la renovació de l’acreditació en els dos 
anys naturals següents al moment en què no es va superar la renovació de 
l’acreditació.

Aquesta prohibició també és aplicable a les titulacions universitàries que tinguin 
la mateixa denominació o equivalent que altres titulacions universitàries que no 
hagin seguit el procediment de renovació de l’acreditació i es declarin a extingir. El 
termini de dos anys naturals es computa a partir del moment en què es declari 
l’extinció de la titulació universitària que hauria d’haver seguit el procediment de 
renovació de l’acreditació.»

Disposició final segona. Modificació del Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre 
expedició de títols universitaris oficials.

El Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials, 
es modifica en els termes següents:

U. Es modifica l’apartat 4 de l’article 5, que queda redactat de la manera següent:

«4. En els supòsits en què s’acrediti la superació de més d’una menció 
vinculada a un mateix títol de grau, és procedent l’expedició d’un únic títol de graduat 
o graduada, a l’anvers del qual n’ha de figurar una, i les restants s’han de fer constar 
en el revers. No es poden expedir dos o més títols universitaris amb la mateixa 
denominació de graduat o graduada en T, amb menció, si s’escau, en M, per 
diferents universitats U, on T és la denominació específica del grau, M la 
corresponent a la menció, i U la denominació de les universitats que l’expedeixen.»

Dos. Es modifica l’apartat 4 de l’article 8, que queda redactat de la manera següent:

«4. En els supòsits en què s’acrediti la superació de més d’una especialitat 
vinculada a un mateix títol de màster universitari, és procedent l’expedició d’un únic 
títol, a l’anvers del qual n’ha de figurar una, i les restants s’han de fer constar en el 
revers. No es poden expedir dos o més títols universitaris amb la mateixa 
denominació de màster universitari en T, amb especialitat, si s’escau, en E, per 
diferents universitats U, on T és la denominació específica del màster universitari, E 
la corresponent a l’especialitat, i U la denominació de les universitats que 
l’expedeixen.»

Tres. Es modifica l’apartat 5 i s’afegeix un nou apartat 6 a l’article 11, amb la redacció 
següent:

«5. A l’anvers del títol de doctor pot figurar la menció “doctorat internacional”, 
sempre que concorrin les circumstàncies que estableix a aquest efecte l’article 15 
del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments 
oficials de doctorat.

Així mateix, a l’anvers del títol de doctor pot figurar la menció “doctorat industrial”, 
sempre que concorrin les circumstàncies que estableix a aquest efecte l’article 15 
bis del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments 
oficials de doctorat.»

«6. En el supòsit que la tesi doctoral es faci codirigida o cotutelada per dos o 
més doctors d’una universitat espanyola i una altra d’estrangera, de conformitat amb 
el que preveu l’article 15.2 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, i no estigui 
emmarcada en un programa conjunt, a l’anvers del títol s’ha de fer constar una 
diligència amb el text següent: “Tesi en règim de cotutela amb la Universitat U.”»
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Quatre. Es fa una nova redacció de l’apartat 2 de l’article 14, que queda redactat de 
la manera següent:

«2. Un cop completat l’expedient a què es refereix l’apartat anterior, la 
universitat ha d’expedir una certificació supletòria provisional que substitueix el títol 
i gaudeix del mateix valor als efectes de l’exercici dels drets inherents a aquest, 
mentre no se’n produeixi l’expedició material. Aquesta certificació ha d’incloure les 
dades essencials que han de figurar en el títol corresponent i el número de registre 
nacional de titulats universitaris oficials, i l’ha de signar el rector.

La certificació supletòria provisional té una validesa d’un any des de la data de 
la seva emissió. Aquest termini de validesa ha de constar a la mateixa certificació 
supletòria provisional, i és prorrogable quan per causes tècniques la universitat no 
hagi pogut expedir el títol.»

Cinc. Es modifica el paràgraf g) de l’apartat 1 de l’article 17, que queda redactat de 
la manera següent:

«g) Si escau, inclusió de la menció “cum laude”, així com de la menció 
“doctorat internacional” o la menció “doctorat industrial”.»

Sis. Les referències fetes a l’article 3.4 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, 
pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, s’entenen fetes a 
l’article 8.2 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments 
oficials de doctorat.

Set. Es modifiquen els annexos VII, VIII i IX pel que fa a les referències a Juan Carlos 
I, Rei d’Espanya, que s’entenen fetes a Felipe VI, Rei d’Espanya, i queden de la manera 
següent:
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ANNEX VII 
 

Model de títol de doctor o doctora 
 

          
1 Data de naixement en format “DD de MES de AAAA”. 
2 Localitat de naixement. 
3 Nacionalitat de l'/la interessat/ada. 
4 Data de finalització del programa en format “MES de AAAA”. 
5 Indiqueu denominació del programa de doctorat. 
6 Data de l'Acord del Consell de Ministres en format “DD de MES de AAAA”. 
 

 
 

Felipe VI, Rei d'Espanya 
 

i en nom seu  
 
 
 
 

El/la rector/a de la universitat  ………………………………………………… 
 
 

Atès que, de conformitat amb les disposicions i circumstàncies que preveu la legislació vigent, el/la 
senyor/a , nascut/uda el/l' (1)1

a  (2)2 …………………………………., de nacionalitat (3)3 ……………………………………………… ha 
superat el/l' (4)4………………………………………………., els estudis conduents al TÍTOL universitari 
oficial de DOCTOR/A per la Universitat de …………………………………… dins del programa 
(5)5………………………………………………………, establert per l'Acord del Consell de Ministres de/d' 
(6)6……………………………, expedeix el present títol oficial amb validesa en tot el territori nacional, que 
faculta l'/la interessat/ada per gaudir dels drets que atorguen a aquest títol les disposicions vigents.  

 
 

(Indiqueu, si s'escau, mencions: “cum laude”, “doctorat internacional”, “doctorat industrial”) 
 
 
 
 
 

…………………………, …….. de/d' ……………………. de ……... 
 

 
L'/la interessat/ada 

 
 

(Incloeu si s'escau la diligència de 
cotutela - art. 10.2) 

 
El/la rector/a 

 
El/la cap de la Secretaria 

 
 
 
 
 

Escut o emblema 
de la universitat 

………………………………………………. …………………………………… .... ,
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ANNEX VIII 
 

Model de títol conjunt de doctor o doctora obtingut després de la superació d'un programa 
de doctorat conjunt entre universitats espanyoles 

 

 
 

         
7 Data de naixement en format “DD de MES de AAAA”. 
8 Localitat de naixement. 
9 Nacionalitat de l'/la interessat/ada. 
10 Data de finalització del programa en format “MES de AAAA”. 
11 Indiqueu denominació del programa de doctorat. 
12 Data de l'Acord del Consell de Ministres en format “DD de MES de AAAA”. 
 

 
 

Felipe VI, Rei d'Espanya 
 

i en nom seu  
 
 

 
 
Els/les rectors/es de les universitats  ………………………………………………… 
 
 
Atès que, de conformitat amb les disposicions i circumstàncies que preveu la legislació vigent, el/la 
senyor/a nascut/uda e l/l'  (7)7

a  ( 8 ) 8 …………………………………., de nacionalitat (9)9 ……………………………………………… ha 
superat el/l' (10)10………………………………………………., els estudis conduents al TÍTOL universitari 
oficial de DOCTOR/A per les universitats esmentades dins del programa conjunt 
(11)11……………………………………………………, establert per l'Acord del Consell de Ministres de/d' 
(12)12……………………………, expedeixen el present títol oficial amb validesa en tot el territori nacional, 
que faculta l'/la interessat/ada per gaudir dels drets que atorguen a aquest títol les disposicions vigents.  
 
 
 
(Indiqueu, si s'escau, mencions: “cum laude”, “doctorat internacional”, “doctorat industrial”) 
 
 
 

 
…………………………, …….. de/d' ……………………. de ……... 

 
 

L'/la interessat/ada 
 

 
El/la rector/a 

 
El/la cap de la Secretaria 

 
 
 
 

Escut o emblema 
de la universitat 

,………………………………………………. …………………………………… .... ,
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ANNEX IX 
 

Model de títol conjunt de doctor o doctora obtingut després de la superació d'un programa 
de doctorat conjunt entre universitats espanyoles i estrangeres 

          
13 Data de naixement en format “DD de MES de AAAA”. 
14 Localitat de naixement. 
15 Nacionalitat de l'/la interessat/ada. 
16 Data de finalització del programa en format “MES de AAAA”. 
17 Nom i ubicació de la/les universitat/s estrangera/es. 
18 Indiqueu denominació del programa de doctorat. 
19 Data de l'Acord del Consell de Ministres en format “DD de MES de AAAA”. 
 

 
 

Felipe VI, Rei d'Espanya 
 

i en nom seu  
 
 

 
El/la rector/a de la Universitat  ………………………………………………… (o, si s'escau, rectors de les 
universitats espanyoles que participen en el conveni) 
 
 
Atès que, de conformitat amb les disposicions i circumstàncies que preveu la legislació vigent, el/la 
senyor/a  nascut/uda el/l' (13)13

a  ( 14 ) 14 ………………………………., de nacionalitat (15)15 ……………………………………………… ha 
superat el/l' (16)16………………………………………………., els estudis conduents al TÍTOL universitari 
oficial de DOCTOR/A per la/les universitat/s espanyola/es esmentada/es i (17)17 ……………………………, 
dins del programa conjunt (18)18………………………………………… establert per l'Acord del Consell de 
Ministres de/d' (19)19……………………………, expedeix/en el present títol oficial amb validesa en tot el 
territori nacional, que faculta l'/la interessat/ada per gaudir dels drets que atorguen a aquest títol les 
disposicions vigents.  

 
 
 

(Indiqueu, si s'escau, mencions: “cum laude”, “doctorat internacional”, “doctorat industrial”) 
 
 

 
…………………………, …….. de/d' ……………………. de ……... 

 
 

L'/la interessat/ada 
 

 
El/la rector/a, 

Els/les rectors/es 
 
 

 
El/la cap de la Secretaria 

 
 
 

Escut o emblema 
de la universitat 

……………………………………………...., ……………………………………,



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 134  Divendres 3 de juny de 2016  Secc. I. Pàg. 10

Disposició final tercera. Modificació del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es 
regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

El Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials 
de doctorat, es modifica en els termes següents:

U. Es fa una nova redacció de l’article 2, que queda redactat de la manera següent:

«Article 2. Definicions.

1. S’entén per doctorat el tercer cicle d’estudis universitaris oficials, conduent 
a l’adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la recerca científica 
de qualitat.

2. Es denomina programa de doctorat un conjunt d’activitats conduents a 
l’adquisició de les competències i habilitats necessàries per obtenir el títol de doctor. 
Aquest programa té per objecte el desenvolupament dels diferents aspectes 
formatius del doctorand i ha d’establir els procediments i les línies de recerca per al 
desenvolupament de tesis doctorals.

3. Té la consideració de doctorand qui, prèvia acreditació dels requisits que 
estableix aquest Reial decret, ha estat admès a un programa de doctorat i s’hi ha 
matriculat.

4. El director de tesi és el màxim responsable en la conducció del conjunt de 
les tasques de recerca del doctorand, en els termes que preveu l’article 12 d’aquesta 
norma.

5. El tutor és el responsable de l’adequació de la formació i de l’activitat 
investigadora als principis dels programes i, si s’escau, de les escoles de doctorat.

6. La comissió acadèmica de cada programa és la responsable de la seva 
definició, actualització, qualitat i coordinació, així com de la supervisió del progrés 
de la recerca i de la formació i de l’autorització de la presentació de tesi de cada 
doctorand del programa.

7. S’entén per document d’activitats del doctorand el registre individualitzat de 
control d’aquestes activitats, materialitzat en el suport corresponent. El director de 
tesi i el tutor han de revisar aquest document. La comissió acadèmica l’ha d’avaluar 
anualment.

8. S’entén per escola de doctorat la unitat creada per una o diverses 
universitats i en possible col·laboració amb altres organismes, centres, institucions i 
entitats amb activitats de R+D+I, nacionals o estrangeres, que té per objecte 
fonamental l’organització dins del seu àmbit de gestió del doctorat, en una o diverses 
branques de coneixement o amb caràcter interdisciplinari.»

Dos. S’afegeix un paràgraf f) a l’apartat 2 de l’article 6, amb la redacció següent:

«f) Estar en possessió d’un títol universitari oficial que hagi obtingut la 
correspondència al nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l’educació 
superior, d’acord amb el procediment que estableix el Reial decret 967/2014, de 21 
de novembre, pel qual s’estableixen els requisits i el procediment per a l’homologació 
i la declaració d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a 
la convalidació d’estudis estrangers d’educació superior, i el procediment per 
determinar la correspondència als nivells del Marc espanyol de qualificacions per a 
l’educació superior dels títols oficials d’arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte 
tècnic, enginyer tècnic i diplomat.»

Tres. Es modifica l’article 11, que queda redactat de la manera següent:

«Article 11. Supervisió i seguiment del doctorat.

1. Els doctorands admesos en un programa de doctorat s’han de matricular 
anualment a la universitat corresponent, a la seva escola de doctorat o a la unitat 
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responsable del programa pel concepte de tutela acadèmica del doctorat. Quan es 
tracti de programes conjunts, el conveni ha de determinar la manera com s’ha de 
portar a terme aquesta matrícula.

2. Les persones incorporades a un programa de doctorat s’han de sotmetre al 
règim jurídic, si s’escau contractual, que resulti de la legislació específica que els 
sigui aplicable.

3. En el moment d’admissió en el programa de doctorat, la comissió acadèmica 
corresponent ha d’assignar un director de tesi a cada doctorand. Aquesta assignació 
pot recaure sobre qualsevol doctor espanyol o estranger, amb experiència 
acreditada investigadora, independentment de la universitat, el centre o la institució 
en què presti els seus serveis. Així mateix, se li ha d’assignar un tutor, doctor amb 
acreditada experiència investigadora, lligat a la unitat o a l’escola que organitza el 
programa, a qui correspon vetllar per la interacció del doctorand amb la comissió 
acadèmica. El tutor pot ser coincident amb el director de tesi doctoral o no.

En cas que no s’assigni un director de tesi en el moment de l’admissió, la 
comissió acadèmica ha de designar un director de tesi en el termini màxim de tres 
mesos després de la matriculació.

4. La comissió acadèmica, escoltat el doctorand, pot modificar el nomenament 
del tutor o del director de tesi d’un doctorand en qualsevol moment del període de 
realització del doctorat, sempre que concorrin raons justificades.

5. Una vegada matriculat en el programa, s’ha de materialitzar per a cada 
doctorand el document d’activitats personalitzat als efectes del registre individualitzat 
de control a què es refereix l’article 2.7 d’aquest Reial decret. S’hi han d’inscriure 
totes les activitats d’interès per al desenvolupament del doctorand segons que reguli 
la universitat, l’escola o la mateixa comissió acadèmica i ha de ser revisat 
regularment pel tutor i el director de tesi i supervisat anualment per la comissió 
acadèmica responsable del programa de doctorat a què es refereix l’article 8.3.

6. Abans de la finalització del primer any, el doctorand ha d’elaborar un pla de 
recerca que almenys ha d’incloure la metodologia a utilitzar i els objectius a assolir, 
així com els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-ho. Aquest pla es pot 
millorar i detallar al llarg de la seva estada en el programa i ha d’estar avalat pel 
director i el tutor.

7. Anualment la comissió acadèmica del programa ha d’avaluar el pla de 
recerca i el document d’activitats juntament amb els informes que a aquest efecte 
han d’emetre el director i el tutor. En cas que la comissió acadèmica detecti 
carències importants, pot sol·licitar que el doctorand presenti un nou pla de recerca 
en el termini de sis mesos. En el supòsit que les carències se segueixin produint, la 
comissió acadèmica ha d’emetre un informe motivat i el doctorand ha de causar 
baixa definitiva en el programa.

8. Les universitats han d’establir les funcions de supervisió dels doctorands 
mitjançant un compromís documental signat per la universitat, el doctorand, el seu 
tutor i el seu director en la forma que s’estableixi. Aquest compromís ha de ser 
rubricat tan aviat com sigui possible després de l’admissió, ha d’incloure un 
procediment de resolució de conflictes i ha de preveure els aspectes relatius als 
drets de propietat intel·lectual o industrial que es puguin generar en l’àmbit de 
programes de doctorat.

9. Les universitats, a través de l’escola de doctorat o de la corresponent unitat 
responsable del programa de doctorat, han d’establir els mecanismes d’avaluació i 
seguiment abans indicats, la realització de la tesi en el temps projectat i els 
procediments previstos en casos de conflicte i aspectes que afectin l’àmbit de la 
propietat intel·lectual d’acord amb el que estableix el paràgraf anterior.»
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Quatre. Es modifica l’apartat 1 de l’article 12, que queda redactat en els termes 
següents:

«1. D’acord amb el que estableix l’article 11.3, la universitat ha d’assignar al 
doctorand un director per a l’elaboració de la tesi doctoral, que és el màxim 
responsable de la coherència i la idoneïtat de les activitats de formació, de l’impacte 
i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la 
planificació i la seva adequació, si s’escau, a la d’altres projectes i activitats on 
s’inscrigui el doctorand. La tesi la poden codirigir altres doctors quan concorrin raons 
com ara raons d’índole acadèmica o d’interdisciplinarietat temàtica o quan es tracti 
de programes desenvolupats en col·laboració nacional o internacional.

Per a la codirecció de la tesi és necessària l’autorització prèvia de la comissió 
acadèmica. Aquesta autorització es pot revocar amb posterioritat si segons la 
comissió acadèmica la codirecció no beneficia el desenvolupament de la tesi.»

Cinc. Es modifica l’article 15, que queda redactat en els termes següents:

«Article 15. Menció internacional en el títol de doctor i tesi en règim de cotutela 
internacional.

1. El títol de doctor pot incloure a l’anvers la menció “doctorat internacional”, 
sempre que concorrin les circumstàncies següents:

a) Que, durant el període de formació necessari per obtenir el títol de doctor, 
el doctorand hagi fet una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una 
institució d’ensenyament superior o un centre de recerca de prestigi, per cursar 
estudis o dur a terme treballs de recerca. L’estada i les activitats han de ser avalades 
pel director i autoritzades per la comissió acadèmica, i s’han d’incorporar al 
document d’activitats del doctorand.

b) Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’hagi 
redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica 
en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials o 
cooficials d’Espanya. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, els informes 
i els experts procedeixin d’un país de parla hispana.

c) Que la tesi hagi rebut l’informe d’un mínim de dos experts doctors 
pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut de recerca no 
espanyola.

d) Que almenys un expert pertanyent a alguna institució d’educació superior o 
centre de recerca no espanyola, amb el títol de doctor, i diferent del responsable de 
l’estada esmentada al paràgraf a), hagi format part del tribunal avaluador de la tesi.

2. El títol de doctor ha d’incloure a l’anvers la diligència “Tesi en règim de 
cotutela amb la Universitat U”, sempre que concorrin les circumstàncies següents:

a) Que la tesi doctoral estigui supervisada per dos o més doctors de dues 
universitats, una d’espanyola i una altra d’estrangera, que han de formalitzar un 
conveni de cotutela.

b) Que durant el període de formació necessari per obtenir el títol de doctor, el 
doctorand hagi fet una estada mínima de sis mesos a la institució amb la qual 
s’estableix el conveni de cotutela, per dur a terme treballs de recerca, ja sigui en un 
sol període o en diversos. Les estades i les activitats s’han de reflectir en el conveni 
de cotutela.»
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Sis. S’introdueix un nou article 15 bis en els termes següents:

«Article 15 bis. Menció industrial en el títol de doctor.

1. S’atorga la menció “doctorat industrial” sempre que concorrin les 
circumstàncies següents:

a) L’existència d’un contracte laboral o mercantil amb el doctorand. El contracte 
el pot subscriure una empresa del sector privat o del sector públic, així com una 
administració pública.

b) El doctorand ha de participar en un projecte de recerca industrial o de 
desenvolupament experimental que es dugui a terme a l’empresa o administració 
pública en què es presti el servei, que no pot ser una universitat. El projecte de 
recerca industrial o de desenvolupament experimental en què participi el doctorand 
ha de tenir relació directa amb la tesi que porta a terme. Aquesta relació directa s’ha 
d’acreditar mitjançant una memòria que ha de visar la universitat.

2. En cas que el projecte de recerca industrial o de desenvolupament 
experimental s’executi en col·laboració entre la universitat i l’empresa o administració 
pública en què presti servei el doctorand, les parts han de subscriure un conveni de 
col·laboració marc. En aquest conveni s’han d’indicar les obligacions de la universitat 
i les obligacions de l’empresa o administració pública, així com el procediment de 
selecció dels doctorands.

El doctorand ha de tenir un tutor de tesi designat per la universitat i un 
responsable designat per l’empresa o administració pública, que pot ser, si s’escau, 
director de la tesi d’acord amb la normativa pròpia de doctorat.»

Disposició final quarta. Modificació del Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel 
qual s’estableixen els requisits i el procediment per a l’homologació i la declaració 
d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació 
d’estudis estrangers d’educació superior, i el procediment per determinar la 
correspondència als nivells del Marc espanyol de qualificacions per a l’educació 
superior dels títols oficials d’arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer 
tècnic i diplomat.

Es modifica el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s’estableixen els 
requisits i el procediment per a l’homologació i la declaració d’equivalència a titulació i a 
nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d’estudis estrangers d’educació 
superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del Marc espanyol 
de qualificacions per a l’educació superior dels títols oficials d’arquitecte, enginyer, 
llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat, en els termes següents:

U. Se suprimeix l’apartat c) del punt 2 de l’article 3.
Dos. L’article 3.2.d) passa a ser l’article 3.2.c).
Tres. L’article 3.2.e) passa a ser l’article 3.2.d).
Quatre. S’afegeix un nou punt 3 a l’article 3, amb la redacció següent:

«3. No són objecte d’homologació els títols estrangers que ja hagin estat 
homologats a Espanya.»

Disposició final cinquena. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.30a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre la regulació 
de les condicions d’obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i professionals.
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Disposició final sisena. Habilitació normativa.

Es faculta la persona titular del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per dictar, en 
l’àmbit de les seves competències, totes les disposicions que requereixi l’aplicació del que 
disposa aquest Reial decret.

Disposició final setena. Aplicació.

S’autoritza la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats a 
dictar les instruccions necessàries per a l’aplicació d’aquest Reial decret, com ara una guia 
per facilitar la implantació del suplement europeu al títol de doctor o doctora.

Disposició final vuitena. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 13 de maig de 2016.

FELIPE R.

El ministre d’Educació, Cultura i Esport,
ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO Y MONTOJO



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 134  Divendres 3 de juny de 2016  Secc. I. Pàg. 15

ANNEX I
Model de suplement europeu al títol de doctor o doctora

  

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL (SET) 
SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO (SET) 

DIPLOMA SUPPLEMENT (DS) 

Aquest suplement al títol s'ajusta al model elaborat per la Comissió Europea, el Consell d'Europa i UNESCO/CEPES. La 
seva finalitat és proporcionar la informació independent necessària per millorar la transparència internacional i el 
reconeixement acadèmic i professional just de les qualificacions (diplomes, títols, certificats, etc.). Està dissenyat per 
descriure la naturalesa, el nivell, el context, el contingut, l'assegurament de la qualitat i el rang dels estudis seguits i 
completats amb èxit per la persona que s'esmenta en el títol que aquest suplement acompanya. S'han d'evitar judicis de 
valor, possibles equivalències o suggeriments de reconeixement. S'han de completar totes les seccions i, en cas contrari, 
explicar els motius pels quals no s'ha fet. 
Este Suplemento al Título se ajusta al modelo elaborado por la Comisión Europea, el Consejo de Europa y 
UNESCO/CEPES. Su finalidad es proporcionar la información independiente necesaria para mejorar la transparencia 
internacional y el justo reconocimiento académico y profesional de las cualificaciones (diplomas, títulos, certificados, etc.). 
Está diseñado para describir la naturaleza, nivel, contexto, contenido, aseguramiento de la calidad y rango de los estudios 
seguidos y completados con éxito por la persona a quien se menciona el título al que este suplemento acompaña. Deben 
evitarse juicios de valor, posibles equivalencias o sugerencias de reconocimiento. Deben completarse todas las secciones y, 
en caso contrario explicar los motivos por los que no se ha hecho. 
This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and 
UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the 
international transparency and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, 
certificates etc.) it is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies 
that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this 
supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions 
about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an 
explanation should give the reason why. 

1. DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAT 
1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TITULADO 
1.  INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 

1.1 Cognoms / 1.1 Apellidos / 1.1 Family name(s)   
1.2 Nom(s) / 1.2 Nombre(s) / 1. 2 Given name(s)  
1.3 Data de naixement (dia/mes/any) / 1.3 Fecha de nacimiento (día/mes/año) / 1.3 Date of birth 

(day/month/year)  
1.4 Número d'identificació / 1.4 Número de identificación / 1.4 Identification number  
Document nacional d'identitat / Passaport/NIE + opcionalment, codi personal del titulat assignat per la 

institució d'educació superior que expedeix el títol + número del Registre nacional de titulats 

2. INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ 
2. INFORMACIÓN SOBRE LA TITULACIÓN  
2.     INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION  

2.1 Nom de la titulació i títol conferit (en idioma original) / 2.1 Nombre de la titulación y título 
conferido (en idioma original) / 2.1 Name of qualification and title conferred (in original language) 
 Denominació de la titulació i del títol que s'atorga al posseïdor d'aquest, amb la denominació que, en 

cada cas, figuri en el Registre d'universitats, centres i títols, així com la data de l'Acord del Consell 
de Ministres en què se n'estableix l'oficialitat. 

 Estatus i tipologia: especifiqueu si és titulació nacional, titulació conjunta nacional o titulació conjunta 
internacional (en aquest últim supòsit, si escau, s'ha d'especificar el nom de la titulació obtinguda a 
l'/als altre/s país/països). 

  Si s'escau, informació referent a mencions o segells de qualitat/excel·lència de la titulació.  

Escut o emblema de 
la universitat 
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2.2 Principals camps d'estudi de la titulación / 2.2 Principales campos de estudio de la titulación / 2.2 
Main fields of study for the qualification 

Indiqueu la branca de coneixement en la qual s'incardina el títol i, si s'escau, l'especialització. 

2.3 Nom i estatus de la institució que atorga el títol (en idioma original) / 2.3 Nombre y estatus de la 
institución que otorga el título (en idioma original) / 2.3 Name and status of awarding institution (in 
original language) 

 Nom i estatus (pública/privada/de l'Església catòlica) de la(les) institució(ons) que atorga(guen) el títol.  

 Informació referent a mencions/segells de qualitat/excel·lència i el seu període de vigència de la(les) 
institució(ons) que atorguen el títol. 

  2.4 Nom i estatus de la(les) institució(ons) que imparteixen el programa en el cas que sigui diferent 
de la institució que expedeix el títol (en idioma original) / 2.4 Nombre y estatus de la(s) institución(es) 
que imparten el programa en el caso de que sea distinta a la institución que expide el título (en 
idioma original) / 2.4 Name and status of institution(s) (if different from 2.3) administering studies (in 
original language) 

• Es pot incloure el nom (en la llengua original) de col·laboradors externs (organismes, centres, 
institucions i entitats R+D+I, públics o privats, nacionals o estrangers) inclosos, si s'escau, en el conveni. 

  2.5 Llengua(llengües) utilitzada(es) en la docència i avaluació / 2.5 Lengua(s) utilizada(s) en la 
docencia y evaluación / 2.5 Language(s) of instruction/examination  

  Segons el programa d'estudis aprovat. 

3. INFORMACIÓ SOBRE EL NIVELL DE LA TITULACIÓ 
3. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL DE LA TITULACIÓN 
3.    INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 

 3.1 Nivell de la titulació / 3.1 Nivel de la titulación / 3.1 Level of qualification  
Indiqueu el nivell corresponent d'acord amb el Marc europeu de qualificacions d'educació superior (els 
cicles de Bolonya) i ubiqueu-lo en el sistema educatiu espanyol (Marc espanyol de qualificacions 
d'educació superior-MECES) i, quan el marc legislatiu ho permeti, esmenteu el seu nivell dins del Marc 
espanyol de qualificacions d'aprenentatge al llarg de tota la vida (MECU). Referencieu també el nivell de la 
titulació dins del Marc europeu de qualificacions (The European Qualifications Framework-EQF). 

3.2 Durada oficial del programa /  Duración oficial del programa
programme   

 3.2  / 3.2 Official length of 

3.3 Requisits d'accés  /    3.3 Requisitos de acceso  /  3.3 Access requirements 

4. INFORMACIÓ SOBRE ELS CONTINGUTS I RESULTATS OBTINGUTS 
4. INFORMACIÓN SOBRE LOS CONTENIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
4.    INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 

4.1 Forma d'estudi /  4.1 Forma de estudio / 4.1 Mode of study       

4.2 Requisits del programa  / 4.2 Requisitos del programa  / 4.2 Programme requirements      

En el cas de programes conjunts internacionals, proporcioneu detalls sobre els requisits mínims per a 
l'obtenció del títol. 

      4.3 Detalls del programa (incloeu les activitats formatives dutes a terme i de recerca efectuades 
conduents a l'obtenció del títol) i qualificacions obtingudes / 4.3 Detalles del programa (incluir las 
actividades formativas desarrolladas y de investigación realizadas conducentes a la obtención del 
título) y calificaciones obtenidas / 4.3 Programme details (training and research activities leading to the 
qualification) and the individual grades obtained 

(APARTAT INCORPORAT A L'ANNEX SITUAT AL FINAL D'AQUEST DOCUMENT) 

(APARTADO INCORPORADO EN EL ANEXO SITUADO AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO) 

(SEE ANNEX AT THE END OF THIS DOCUMENT) 
4.4. Sistema de qualificació / 4.4 Sistema de calificación / 4.4 Grading scheme  

Descriviu segons normativa aplicable. 
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4.5 Qualificació global del/de la titulat/ada i, si s'escau, mencions / 4.5 Calificación global del/la 
titulado/a y, en su caso, menciones / 4.5 Overall classification of the qualification (in original 
language) and, if appropriate, special mentions 
No escau /Not applicable. /No procede

5. INFORMACIÓ SOBRE LA FUNCIÓ DE LA TITULACIÓ 
5. INFORMACIÓN SOBRE LA FUNCIÓN DE LA TITULACIÓN 
5.    INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 

5.1 Accés a estudis posteriors / 5.1 Acceso a estudios posteriores / 5.1 Access to further study  
El títol de doctor és el màxim grau acadèmic que s'atorga en el sistema universitari espanyol. 
El título de doctor es el máximo grado académico que se otorga en el sistema universitario español. 

      The doctoral degree is the highest academic degree awarded in the Spanish university system. 

5.2 Objectius de la titulació (incloent-hi perfil de competències, sempre que sigui possible) i qualificació 
professional (si escau) / 5.2 Objetivos de la titulación (incluyendo perfil de competencias, siempre 
que sea posible) y cualificación profesional (si procede) / 5.2 Stated objectives associated with the 
qualification and professional status (if applicable)  

 
6. INFORMACIÓ ADDICIONAL 
6. INFORMACIÓN ADICIONAL 
6.    ADDITIONAL INFORMATION 
 

6.1  Informació addicional / 6.1 Información adicional / 6.1 Additional information  
Informació que no s'hagi inclòs en els apartats anteriors, d'acord amb la normativa vigent sobre 
continguts susceptibles d'incorporació al suplement europeu al títol. 

6.2  Fonts d'informació addicional / 6.2 Fuentes de información adicional / 6.2 Further information 
sources Fonts que proporcionin més detalls sobre la titulació. 

 

7.  CERTIFICACIÓ DEL SUPLEMENT 
7.  CERTIFICACIÓN DEL SUPLEMENTO 
7.  CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 

7.1 Data d'expedició / 7.1 Fecha de expedición / 7.1 Date of issuing 

Data d'expedició del suplement al títol (dia/mes/any). 

 7.2 Noms i signatures dels signants / 7.2 Nombres y firmas de los firmantes / 7.2 Names and 
signatures  

La del secretari general de la universitat expedidora del títol, que podria anar impresa en el document, i la 
del responsable administratiu de la informació que es reflecteix en el suplement, que no pot anar 
estampillada. 

 7.3 Càrrec dels signants / 7.3 Cargo de los firmantes / 7.3 Capacity of the certifying individuals 

 7.4 Segell oficial de la universitat expedidora / 7.4 Sello oficial de la universidad expedidora / 7.4 
Official stamp or seal 

8. INFORMACIÓ SOBRE EL SISTEMA NACIONAL D'EDUCACIÓ SUPERIOR 
8. INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM  
 
En el cas de titulacions espanyoles, aquest apartat s'ha d'emplenar transcrivint el model uniforme del sistema 
universitari espanyol, proporcionant informació referent a requisits d'accés universitari, tipus d'institucions, sistema 
d'assegurament de la qualitat de les titulacions i institucions. A més, s'ha de descriure el Marc espanyol de 
qualificacions d'educació superior (MECES), així com el Marc espanyol de qualificacions d'aprenentatge al llarg de 
la vida (MECU), quan el marc legislatiu ho permeti. Aquest últim Marc ha de ser compatible amb el Marc europeu 
de qualificacions (The European Qualifications Framework), per la qual cosa és convenient referenciar-lo. Tot això 
serveix per proporcionar el context i ubicar la titulació i el seu nivell al llarg de la descripció. 
En el cas de titulacions conjuntes internacionals, a més, es pot incloure en aquest apartat informació sobre els 
marcs nacionals de qualificacions dels respectius països de les institucions del consorci, si el marc legislatiu ho 
permet, i dels seus sistemes d'educació superior i assegurament de la qualitat. 
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ANNEX/ANEXO/ANNEX 
 

RELATIU A L'APARTAT 4.3 Detalls del programa (incloeu les activitats formatives dutes a terme 
i de recerca efectuades conduents a l'obtenció del títol) i qualificacions obtingudes 

4.3 Detalles del programa (incluir las actividades formativas desarrolladas y de investigación 
realizadas conducentes a la obtención del título) y calificaciones obtenidas 

4.3 Programme details (training and research activities leading to the qualification) and the 
individual grades obtained 

 

 Títol d'accés / Título de acceso / Access to the programme 

 Data de la completa finalització del programa conduent a l'obtenció del títol / Fecha de la 
completa finalización del programa conducente a la obtención del título / Completion 
date of the programme leading to the awarding of the diploma 

 Descripció del programa conduent al títol / Descripción del programa conducente al 
título / Programme details 

 
A. Complements de formació específics (si n'hi ha). 

B. Document d'activitats de formació del doctorand (si escau: participació en projectes de 
recerca, publicacions, patents, comunicacions en congressos, estades en altres universitats o 
centres de recerca, beques o contractes de recerca, altres mèrits de recerca…). 

C. Tesi doctoral: almenys, títol, línia/es de recerca, director/tutor, durada (a comptar de 
l'admissió a la data de defensa), llengua de redacció i llengua de defensa, membres del 
tribunal, qualificació, altres informacions rellevants sobre la tesi. 
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