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Requisits de titulació d’accés a un doctorat: equivalències MECES (accés al text de la
sentència) 

Una estudiant va sol·licitar l’accés a un doctorat a partir de la Diplomatura en 
Infermeria (180 crèdits) i un mestratge (60 crèdits). Va al·legar que amb el nou marc 
espanyol de qualificacions per a l’educació superior (MECES), existeix una equivalència 
entre aquesta diplomatura i el nivell de grau, per la qual cosa, sumant els crèdits del 
grau (240 crèdits) i els del mestratge, compliria els 300 crèdits que es requereixen per 
cursar el doctorat. 

La qüestió sobre la que existeix interès cassacional objectiu per a la formació de 
jurisprudència és la següent: si el nivell de correspondència dels títols universitaris 
oficials obtinguts amb la normativa anterior al “sistema Bolonia” assignat en el 
marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior (MECES), suposa una 
autèntica i completa homologació amb el títol de grau (MECES 2) més enllà d’una 
mera correspondència a efectes acadèmics i professionals, permetent en conseqüència 
l’accés a programes oficials de postgrau.  

La recurrent considerava que la universitat no pot limitar l’accés al doctorat a un 
titulat que té un MECES 3 i una equivalència al MECES 2: no s’ha de fer una anàlisi en 
termes del nombre de crèdits sinó en termes de competència acadèmica, 
comprovant que hagi obtingut idèntiques competències que els estudiants que han 
realitzat ambdós cicles (MECES 2 i MECES 3). 

D’acord amb la legislació universitària, per accedir al doctorat cal que els estudiants que 
estiguin en possessió d’una titulació universitària oficial espanyola obtinguda conforme 
anteriors ordenacions universitàries, hagin superat en el conjunt d’estudis universitaris 
oficials un mínim de 300 crèdits, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.  

El TS considera que la recurrent no reuneix els requisits que permeten l’accés 
directe al doctorat conforme la legislació universitària, perquè els seus títols no 
sumen els 300 crèdits necessaris. I resol la qüestió cassacional en el sentit que el nivell 
de correspondència dels títols universitaris oficials en el marc del MECES no 
comporta una completa homologació de la diplomatura amb el títol de grau 
(MECES 2), sinó només una correspondència a efectes acadèmics i professionals, 
cosa que no permet l’accés a programes oficials de postgrau si no s’acrediten els 300 
crèdits exigits per la norma que els regula. 

http://cemical.diba.cat/sentencies/fitxersSTS/STS_6682_2018.pdf
http://cemical.diba.cat/sentencies/fitxersSTS/STS_6682_2018.pdf

