
 
 
CRITERIS D’ACCÉS ALS ESTUDIS DE DOCTORAT DE LA UPC  
 
 

TÍTOL D’ACCÉS 
Nombre mínim*de crèdits ECTS  
que cal matricular 
 

 
TÍTOLS DE MÀSTERS O POSTGRAUS NO OFICIALS 
(Fundació Politècnica de Catalunya, títols propis d’altres 
universitats o fundacions, etc..) 

60 ECTS del període de docència (Màster)  
• NO ES POT RECONÈIXER cap crèdit 

MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL**  (espanyol o d’un país 
de l’EEES) 0 ECTS • Entren directament al període de recerca (tutoria) 

MÀSTERS ESTRANGERS*** (Master of Science o 
equivalent) 0 ECTS 

• Entren directament al període de recerca (tutoria) 
• No s’ha de reconèixer el màster, ja que és títol 

d’accés. 
• En cas de dubte consultar a l’Oficina de Doctorat. 

ENGINYERIA SUPERIOR / ARQUITECTURA / 
LLICENCIATURA (ANTICS SEGONS CICLES A LA UPC) 60 ECTS del període de docència (Màster) 

Excepcionalment, si existeixen assignatures cursades 
al segon cicle que corresponen amb continguts dels 
cursos dels màsters oficials actualment impartits a la 
UPC, prèvia certificació de la comissió Acadèmica del 
màster de la UPC, es poden reconèixer fins a 45 ECTS. 
En aquest cas, l’estudiant com a mínim hauria de 
matricular 15 ECTS en un/s Màster/s universitari/s 
oficial/s per tal d’assolir competències en recerca que 
no s’obtenen amb un segon cicle. 

TÍTOLS DE PAÏSOS ESTRANGERS AMB ALTRES 
DENOMINACIONS 

 

Consultar a l’Oficina de Doctorat per a cada cas en 
concret.  

 
* Aquests crèdits són els mínims, en tots els casos les comissions acadèmiques dels programes de doctorat poden fer cursar a l’estudiant/a fins a 60 ECTS, abans de 
presentar la proposta de tesi i com a complement a la seva formació en recerca. (Capítol I. Art. 6 de la Normativa d’organització acadèmica i de gestió dels estudis de 
doctorat a la UPC). 
**Adaptats a l’EEES, amb crèdits ECTS i aprovats per les institucions corresponents com a oficials. 
*** Si al seu país es consideren oficials i donen accés als estudis de doctorat (prèvia verificació per la UPC). 
 


