
 
 

 

SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ D'EQUIVALÈNCIA DE TÍTOL ESTRANGER D'EDUCACIÓ 

SUPERIOR PER TÍTOL DE DOCTOR ESPAÑOL 

 

1 DADES PERSONALS DEL SOL·LICITANT 
Cognoms  

      

Nom 

       

DNI / PASSAPORT / NIF 

      

Lloc de naixement 

      
Data de naixement 

      
Nacionalitat 

      

Adreça del sol·licitant 

      

Codi postal 

      

Localitat 

      

 Telèfon 

      

E-mail 

      

2 DADES RELATIUS A LA SOL·LICITUD D’EQUIVALÈNCIA 

Títol a declarar equivalent:       

Universitat (nom, localitat i país):       

Adreça del repositori on està publicada la tesi doctoral (si és el cas) :      

SOL·LICITA L'EQUIVALÈNCIA A GRAU DE DOCTOR PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT 

3 DOCUMENTS QUE S’HAN D’ADJUNTAR A AQUESTA SOL·LICITUD 

 
 

 Original I còpia del document que acredite la identitat i nacionalitat del sol·licitant, lliurat per les autoritats competents del país d’origen o 
de procedència o per les autoritats espanyoles competents en matèria d’estrangeria. En el cas dels ciutadans espanyols, original i còpia del 
document nacional d’identitat. 
 

 Original i còpia del títol del que sol·licita declaració d’equivalència, legalitzada si escau*. 
 Traducció oficial 

(si escau) 

 Original i còpia de la certificació acadèmica dels estudis realitzats pel sol·licitant per a l’obtenció del títol del 
que sol·licita  declaració d’equivalència, haurà de contenir la duració oficial del mateix (períodes acadèmics del pla 
d’estudis), seguit de les assignatures cursades, de la carga horària de cadascuna d’elles i les sues qualificacions, 
així com les dades referides a la tesi doctoral (data de lectura, direcció de la mateixa, tribunal que la va qualificar i  
avaluació obtinguda) legalitzada si escau*. 

 Traducció oficial 

(si escau) 

 Acreditació del pagament de la taxa exigida en la Universitat d’Alicante. 

 
 Declaració jurada de no tenir resolució de declaració de equivalència en una altra Universitat (disposició addicional cinquena, punt 4, del 

R.D. 967/2014, de 21 de novembre) 

 Memòria explicativa de la tesi doctoral  en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana 

 Exemplar de la tesi doctoral en format CD 

 Declaració jurada de que el exemplar de la tesi lliurat juntament amb aquesta sol·licitud correspon exactament amb la tesi avaluada. 

 Altres (especificar):       

*NOTA: els documents de titulacions del Espai Europeu d’Educació Superior no es necessari que estiguen legalitzats. 

Alacant,       
Signatura 
 
 
 

DRET D´INFORMACIÓ EN LA RECOLLIDA DE DADES I SOL·LICITUD DE CONSENTIMENT De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal queda informat que les dades aportades en aquest qüestionari així com aquells 
continguts en la documentació que li acompanye seran objecte de tractament com a responsable del fitxer per la UNIVERSITAT D´ALACANT amb seu en 
Carretera Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690, Sant Vicent del Raspeig - Alacant, la finalitat de la qual és la gestió del seu expedient i els processos 
administratius relacionats amb la seua vida acadèmica en compliment de les funcions pròpies de la Universitat de realització del servei públic de l´educació 
superior. S´entendrà prestada la seua conformitat a l´enviament de la informació abans indicada si en un termini de trenta dies no expressa la seua 
negativa a això, mitjançant comunicació a la Gerència de la Universitat. Els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues 
dades es podran exercitar davant el Gerent de la Universitat, mitjançant sol·licitud amb fotocòpia del document d´identitat, presentada en el Registre 
General de la UNIVERSITAT D´ALACANT o a través dels mitjans que estableix l´art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  


