TUTORIAL SOL·LICITUD TÍTOL UAB CURS D’ESPECIALITZACIÓ
Curs acadèmic 2017/2018
1.- Accedir al web de la UAB ( http://www.uab.cat/màsters i postgraus) i cliclar
“Cursos d’especialització” (a la part inferior de la pantalla)

2.- Apareixerà la següent pantalla. Cliclar sobre “Infermeria i fisioteràpia”

3.- Tot seguit a la part superior de la pantalla, a l’apartat “Gestions online” clicar sobre
“Titols”

4.- Per últim, apareixeran les instruccions a seguir per sol·licitar el títol de curs
d’especialització i que us resumim a continuació:

Títols
El procés de sol·licitud del títol de curs d’especialització consta dels següents passos:

1. Emplena i signa la sol·licitud de títol (cliclar per obtenir l’imprès de sol·licitud) Cal
que aportis també còpia del teu document d'identitat o passaport. Escaneja i entrega
la documentació a través de les Gestions online de l'Escola de Postgrau:
Gestions online de l'Escola de Postgrau

a) Per iniciar els tràmits de sol·licitud has d’estar registrat a la plataforma.
Cas que no hi siguis :

Emplenar la pantalla que apareix amb les teves dades:

I clicla a “GUARDA”

Si ja t’has identificat amb anterioritat a la plataforma, introdueix el teu correu
electrònic i password:

b) S’anirà a la següent pantalla. Cliclar sobre “Enviï la seva sol·licitud”

c) Per últim, omple el formulari amb les següents dades :

Finalment adjuntar escanejat la sol·licitud de títol emplenada i signada i el DNI/NIE/Passaport.

2. A l'Escola de Postgrau revisaran el teu expedient. Per poder obtenir el títol cal
que compleixis els següents requisits:
o Tenir aprovat l’estudi amb l’acta de qualificacions tancada.
o Haver abonat la totalitat de l’import de la matrícula.
o Haver lliurat tota la documentació de matrícula requerida. En especial,
s’ha d’haver entregat en paper la còpia del títol universitari. Quan el títol
universitari s’hagi obtingut a l’estranger caldrà que estigui legalitzat i
haurà d’estar acompanyat del certificat de notes amb compulsa original
corresponent. Consulta les condicions per a la legalització dels
documents.
3. Tan aviat com revisin el teu expedient, contactarà amb tu per confirmar-te que
estàs en disposició de sol·licitar el títol i, al mateix temps, facilitar-te la
informació de com realitzar el pagament de les taxes associades (que seran les
vigents en el moment de realitzar la sol·licitud a l'Escola de Postgrau i sempre
que ja estiguis en disposició d'obtenir el títol).
Les taxes vigents pel curs 2017/2018 són les següent:
o Certificat d’Aprofitament: 79,55€
4. Hauràs de fer-los arribar el comprovant de pagament a través de les Gestions
online de l'Escola de Postgrau (dins a la sol·licitud creada anteriorment: NO s'ha
de crear una de nova).
Gestions online de l'Escola de Postgrau

5. El temps d'emissió del certificat substitutori de les sol·licituds tramitades online
serà de 7 a 15 dies laborables des del moment que hagin comprovat el pagament.
En el cas de realitzar la tramitació presencialment, el resguard de tramitació del
títol es lliurarà en el mateix moment. En qualsevol cas, el temps d'expedició del
títol original serà d'uns tres mesos, aproximadament. El certificat substitutori
té la mateixa validesa que el propi títol i serà l'únic document acreditatiu que
tindràs durant el període d'expedició de l'original.
També pots fer cadascun dels tràmits venint personalment a l'Escola de Postgrau, o bé
autoritzant per escrit una tercera persona. Si tens dubtes o vols més informació:
• +34 93 581 4213
• +34 93 581 4875
• +34 93 581 2491
Quan tinguin a disposició el teu títol, rebràs una notificació per correu electrònic
indicant que ja podràs recollir-lo. El títol original te'l lliuraran personalment a la
Unitat d'Atenció a l'Usuari de l'Escola de Postgrau, o bé a través d'una tercera
persona o un missatger degudament autoritzats per escrit.
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