
Alumnes amb titulació universitària de la resta de països
Estudiants que estan en possessió d’un títol universitari de grau o un títol equiparable a un títol universitari 
de grau EEES (equiparable a un mínim de 180 crèdits ECTS / 3 cursos acadèmics).

PAS 1: ADMISSIÓ
Adjunta, a la sol·licitud d’inscripció, la següent documentació en format PDF o JPG *:
1. Còpia d’un document d’identitat vigent.
2. Currículum vitae.
3. Book o Portfoli de projectes (en format PDF no superior a 4Mb o enllaç a book).
* El pes total dels arxius adjunts no pot superar els 10Mb

Un cop et confirmem la recepció de la documentació, et notificarem via mail en un termini aproximat de 
15 dies la resolució de la teva admissió.  

PAS 2: MATRICULACIÓ
Si la resolució és positiva, per iniciar el tràmit de la teva matrícula hauràs de realitzar el pagament 
corresponent i enviar a secretaria@baued.es una còpia del comprovant de pagament. Formalitzarem 
llavors la teva matrícula i et farem arribar via mail una còpia de la mateixa en els següents dies.

Als estudiants de països no membres de la Unió Europea se’ls hi expedirà també una carta d’admissió 
necessària per a la tramitació del visat d’estudiant.

PAS 3: ACREDITACIÓ ESTUDIS UNIVERSITARIS PREVIS
Després d’haver formalitzat la teva matrícula, per optar a la titulació de màster o postgrau corresponent 
al finalitzar i superar el curs, hauràs de lliurar personalment abans del 31 d’octubre de 2017 a secretaria 
de BAU 2 còpies compulsades originals* de cadascun dels següents documents acadèmics:

1. Títol universitari degudament legalitzat o constància d’estudis universitaris finalitzats degudament 
legalitzada.
2. Certificat expedit pel centre on has cursat els estudis que indiqui expressament si els esmentats estudis 
et permeten accedir a estudis de màster o postgrau al país d’origen.
3. Certificat Acadèmic Personal degudament legalitzat on constin totes les assignatures cursades, nombre 
d’hores o crèdits, les corresponents qualificacions i el sistema de qualificacions aplicat. 
4. Traducció jurada dels documents cas que estiguin en un idioma diferent del català, castellà o anglès.

Tots els documents estrangers (incloses les traduccions) hauran de ser oficials i expedides per les 
autoritats competents, d’acord amb l’ordre jurídic del país que es tracti. La legalització de documents 
depèn del conveni subscrit entre Espanya i el país expenedor.
Consulta en www.uvic.cat/es/legalizacion-de-documentos el procediment a seguir per a legalitzar 
documents.
*Els documents amb signatura electrònica no serà necessari que portin segell de compulsa. 

Als estudiants que no hagin presentat la documentació acreditativa sol·licitada en la secretaria de BAU en 
el termini de temps estipulat, se’ls hi expedirà un Certificat d’Especialització.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ EN
UN MÀSTER O POSTGRAU

Nota sobre les assegurances: 
La matrícula en un màster o postgrau inclou, obligatòriament, una assegurança d’accidents i de respon-
sabilitat civil que es troba inclosa en l’import total de la matrícula. Aquestes assegurances no inclouen 
assistència en viatges ni mèdica. 


