CURS 2019-20

DOCUMENTACIÓ I DADES NECESSÀRIES PER A LA MATRÍCULA DE
DOCTORAT
1. DADES QUE CAL EMPLENAR EN LA MATRICULACIÓ


Dades personals: domicili, e-mail personal, telèfon i dades identificatives. La fotografia personal s'haurà de
pujar a UACloud en format jpg.



Les dades estadístiques que se sol·liciten.



Dades bancaris: NIF, nom, cognoms i adreça postal del titular del compte, així com els codis IBAN (codi
internacional de compte bancari) i BIC (codi internacional d'identificació bancària) del compte bancari.

2. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN LA MATRICULACIÓ
2.1. EN TOTS ELS CASOS (estudiants que inicien o continuen estudis):
Tota la documentació cal presentar-la a la secretaria de l'Escola de Doctorat abans d’acabar els terminis màxims
següents::
▪ Estudiants que continuen estudis i estudiants que els inicien i es matriculen fins al 29 de novembre: 29 de
novembre de 2019.
▪


Estudiants que inicien estudis i es matriculen del 3 de febrer al 16 de març: 27 de març de 2020.

Orde de domiciliació emplenada i signada per la persona titular del compte bancari en què se domiciliarà el
pagament de la matrícula, llevat que ja l’hagueres presentat en la matrícula del curs anterior. Aquest document
pots obtindre'l i imprimir-lo en UACloud/Matrícula > matriculació > domiciliació, i podràs enviar-lo per correu
electrònic a doctorat@ua.es



Si formes part d'una família nombrosa, adjunta una fotocòpia acarada (*) del títol actualitzat, llevat que l’hages
presentat en cursos anteriors al mateix centre i no estiga caducat l’1/09/2019.



Si formes part d'una família monoparental, adjunta una fotocòpia acarada (*) del títol actualitzat, llevat que
l’hages presentat en cursos anteriors al mateix centre i no estiga caducat l’1/09/2019.



Si sol·licites l’exempció de taxes perquè tens una discapacitat igual o superior al 33% has de presentar una
fotocòpia acarada (*) amb el certificat d’aquesta circumstància, llevat que l’hages presentat en cursos anteriors
al mateix centre i no estiga caducat l’1/09/2019.



Si eres víctima de bandes armades i elements terroristes, has de lliurar una fotocòpia acarada (*) dels
documents següents: document que acredita que eres víctima de bandes armades i elements terroristes i, en
cas que sigues fill o filla d’una persona reconeguda com a víctima, del llibre de família.



Si eres víctima de violència de gènere, has de lliurar una fotocòpia acarada (*) de la resolució judicial que
reconega aquesta condició o, en tant es dicta la resolució, informe del Ministeri Fiscal en què es desprenga que
hi ha indicis que eres víctima d'aquesta violència i, en cas que sigues fill o filla d’una persona reconeguda com
a víctima i tingues menys de 25 anys, també del llibre de família.



En cas d'haver estat subjete/a al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en
algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat, has d’aportar fotocòpia acarada (*) de la certificació
de la Conselleria competent en matèria de protecció de menors o de la sentència en què puguen aplicar-se
mesures de reeducació.



En cas d'estar en situació d'exclusió social has d’aportar fotocòpia acarada (*) del certificat de l'òrgan
competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.



Si eres becari/a d'un projecte d'investigació, adjunta una fotocòpia acarada (*) de la credencial actualitzada..
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A l'efecte de poder beneficiar-te de la Assegurança Escolar Obligatòria l'alumnat ciutadà estranger menor
de 28 anys, fotocòpia acarada (*) de:
-

Certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea o Certificat del dret a residir amb caràcter permanent a
Espanya o document d'Identitat del teu país en vigor, si eres ciutadà d'algun país de la UE, EEE o Suïssa.

-

Targeta d'identitat d'estranger (TIE) o autorització/targeta de residència temporal o autorització/targeta de
residència permanent.

2. 2. ESTUDIANTS QUE INICIEN ESTUDIS


Fotocòpia del DNI (en cas que tingues nacionalitat espanyola) o de la targeta del número d'identificació
d'estrangers (NIE) o del passaport (si no teniu nacionalitat espanyola). Els documents han d'estar en vigor.



Original i fotocòpia per a ser acarats de la titulació o titulacions d'accés.



Original i fotocòpia per a ser acarats de les certificacions d'estudis corresponents a les titulacions abans
esmentades.
Per a l'accés amb estudis superiors fets fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), cal aportar un
document acreditatiu de la Universitat que va expedir el títol, signat per la persona competent per a fer-ho, on
conste que amb aquest títol és possible accedir al doctorat en el país d'expedició.
Quan els estudis hagen sigut cursats a la Universitat d'Alacant, no cal aportar la documentació anteriorment
esmentada.

3. CARACTERÍSTIQUES DELS DOCUMENTS EXPEDITS A L'ESTRANGER
a)

b)

Els documents hauran de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents a aquest efecte, d'acord
amb l'ordenament jurídic del país que es tracte, com també traduït, si es cau, oficialment al castellà o al
valencià. La traducció haurà de fer-se per alguna de les següents formes:


estar feta o assumida com a pròpia per una representació diplomàtica o consular espanyola a l'estranger.



estar feta o assumida per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país que emet el
document.



estar feta a Espanya per traductor jurat o traductora jurada degudament autoritzat o autoritzada o inscrit o
inscrita a Espanya (el Centre Superior d’idiomes de la Universitat d’Alacant disposa d’aquest servei:
https://www.csidiomas.ua.es/va/)

Els documents hauran de ser legalitzats per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de
l’Haia Aquest requisit no s’exigirà als documents expedits per els autoritats dels estats membres de la Unió
Europea o signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. En la pàgina web de l’EDUA és possible
consultar la informació al respecte:

https://edua.ua.es/va/documentos/secretaria/preinscripcio-i-matricula/instruccions-legalitzacio-itraduccio-documents-estrangers.pdf

(*) Per a acarar una fotocòpia has de presentar també el document original. Després de comprovar l'autenticitat de la còpia et
retornaran l'original. Si les fotocòpies estigueren ja compulsades per l'organisme que va emetre el document original o per un
notari o, en cas de tractar-se de documents estrangers, estigueren ja acarades i legalitzades per les representacions
diplomàtiques o consulars d'Espanya en el país d'on procedeix el document, no serà necessària la presentació simultània de
l'original. També s’admetran les còpies acarades pels organitzadors dels estudis sempre que l’acarament complisca amb els
requisits establits per les instruccions dictades per la Secretaria General de la UA
(http://web.ua.es/va/secretaria-gral/documentos/compulses.pdf).
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