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Accés als estudis de doctorat regulats pel RD 99/2011 des de titulacions oficials universitàries 
espanyoles anteriors a les regulades pel RD 1393/2007 (Aprovat en la sessió núm. 44 del Consell de 
Govern (14 de març de 2014) 

 

L’article 6 del Reial decret 99/2011 que regula els ensenyaments oficials de doctorat, estableix que la via 
general d’accés als ensenyaments de doctorat és la possessió dels títols universitaris de grau, o equivalent, 
i de màster universitari.  

Encara que no hi ha una menció explícita en aquest article als posseïdors de titulacions universitàries 
oficials espanyoles anteriors a les regulades pel Reial decret 1393/2007, és a dir, llicenciats, arquitectes, 
enginyers, diplomats, arquitectes tècnics i enginyers tècnics, en aquest cas, la via d’accés és la prevista en 
l’incís a) de l’apartat 2:  

“Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’espai 

europeu d’educació superior, que habilite per a l’accés a màster d’acord amb el que estableix 
l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits 
ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, han de ser de nivell 

de màster”. 

En relació a l’aplicació d’aquest precepte a aquests titulats, i per tal de concretar l’abast de la consideració 
dels crèdits de nivell de màster, finalment, la secretària general d’Universitats del Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esports va remetre a les universitats una nota informativa indicant:  

 “… podrán acceder a un programa oficial de doctorado aquellos estudiantes que estén en 
posesión de una titulación universitaria oficial española obtenida conforme a anteriores 
ordenaciones universitarias, es decir, los Licenciados, Arquitectos, Ingenieros, Diplomados, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos (títulos que habilitan para el acceso a enseñanzas 
de Máster universitario) y que hayan superado en el conjunto de estudios universitarios 
oficiales un mínimo de 300 créditos ECTS, de los cuales, al menos 60, habrán de ser de nivel 
de Máster.  

De acuerdo con lo anterior, corresponde a cada universidad, de acuerdo con su normativa 
específica, determinar tanto las equivalencias entre los créditos LRU (propios de las 
anteriores titulaciones) y los créditos ECTS, como los criterios de valoración de los 60 
créditos ECTS que, al menos, deban ser considerados como créditos de nivel de Máster, a 
los efectos de que estos titulados accedan a los estudios de doctorado.  
… 

Finalmente, todo lo anterior se entiende sin perjuicio de que cada universidad pueda establecer 
requisitos y criterios adicionales para la admisión a un concreto Programa de Doctorado así 
como, en su caso, complementos de formación específicos, tal y como se recoge en el artículo 

7 del citado Real Decreto.”  

En conseqüència, i a l’efecte d’accés al doctorat amb titulacions anteriors a les regulades pel Reial decret 
1393/2007, correspon a la universitat aprovar les equivalències entre crèdits LRU i crèdits ECTS, així 
com determinar, dels anteriors, quins han de ser considerats de nivell de màster.  

A l’efecte de la valoració de les sol· licituds d’accés als estudis oficials de doctorat oferits per la 
Universitat Jaume I, es considera que les assignatures de segon cicle de les titulacions de cicle llarg 
anteriors al RD1393/2007 permeten, amb caràcter general, l’adquisició de les competències 
investigadores bàsiques requerides per a cursar estudis de doctorat, i que en l’actualitat s’assoleixen en els 
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estudis de màster. Per la qual cosa, les comissions acadèmiques dels programes de doctorat han d’aplicar 
els següents criteris: 

* Per a determinar el nombre de crèdits ECTS: 

1. En titulacions anteriors a les regulades pel Reial decret 1393/2007 però ja estructurades en 
crèdits, es fixarà l’equivalència 1 a 1 entre crèdits LRU i ECTS.  

2. En titulacions anteriors a les regulades pel Reial decret 1393/2007 i no estructurades en crèdits, 
es fixarà l’equivalència que un curs del pla d’estudis de la titulació equival a 60 crèdits ECTS. 

* Per a determinar quins dels anteriors crèdits correspon a nivell de màster: 

1. Els posseïdors de títols de llicenciat, enginyer i arquitecte tindran acreditat el requisit que 
almenys 60 crèdits, són de nivell de màster. 

2. Els posseïdors de títols de diplomat, enginyer tècnic i arquitecte tècnic no podran acreditar, en 
cap cas, l’anterior requisit. 

Tot això sense prejudici que les comissions acadèmiques dels programes de doctorat puguen assignar als 
titulats els complements de formació específics que es consideren adequats, de conformitat amb el que es 
preveu en l’article 7 del RD 99/2011. 


