
Estudiants d’universitats de l’EEES: 
1. Si accedeixen amb estudis finalitzats:  

1.1.  DNI (espanyols), NIE (residents en Espanya) o PASSAPORT (estrangers). 
1.2. Títol o certificat substitutori/diploma, amb la seua traducció oficial si escau 
(consulteu l’apartat “Requisits titulats estrangers”) 
1.3. Certificat acadèmic oficial (qualificacions), amb indicació de la nota mitjana en 
base 10, i amb la seua traducció oficial si escau (consulteu l’apartat “Requisits titulats 
estrangers”) 
1.4. Document d’Equivalència de nota mitjana calculada en base 10, conforme al 
procediment establert pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. A aquelles 
persones que no aporten aquest document se'ls assignarà un 5 com a nota mitjana 
d'accés.  
1.5 Documentació específica requerida, si escau, per al màster o màsters sol·licitats. 
Es recomana consultar en la Fitxa del Màster els mèrits computables en la baremació 
i la documentació acreditativa que caldria aportar. 

En cas de presentar el Suplement Europeu al Títol (SET), degudament signat i segellat, 
no caldrà aportar el títol universitari oficial ni el certificat acadèmic. 

2. Si accedeixen amb estudis pendents 
2.1.  DNI (espanyols), NIE (residents en Espanya) o PASSAPORT (estrangers).  
2.2. Certificació acadèmica Provisional en la que conste la nota mitjana de les 
assignatures superades fins eixe moment, calculada en base 10, amb la seua 
traducció oficial si escau (consulteu l’apartat “Requisits titulats estrangers”) 
 2.3. Document d’Equivalència de nota mitjana calculada en base 10, conforme al 
procediment establert pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. A aquelles 
persones que no aporten aquest document se'ls assignarà un 5 com a nota mitjana 
d'accés.  
2.4. Documentació específica requerida, si escau, per al màster o màsters sol·licitats. 
Es recomana consultar en la Fitxa del Màster els mèrits computables en la baremació 
i la documentació acreditativa que caldria aportar. 

MOLT IMPORTANT: La nota mitjana es podrà actualitzar abans del 22 de juny juny (o 6 de 
setembre en fase extraordinària), annexant a la sol.licitud nou document, sempre que 
prèviament s’haguera aportat certificat provisional dins del termini de sol.licituds. 
Com l’estudiantat que estiga en possessió del títol universitari tindrà prioritat en la matrícula, 
es podrá aportar el títol o altre document que acredite la finalització dels estudis a través de 
l’opció annexar, abans del 19 de juliol en fase ordinària (o 24 de setembre en fase 
extraordinària), per tal que la sol·licitud puga tenir preferència en la matrícula davant dels 
estudiants amb TFG/9 crèdits pendents. 
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