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Calendari acadèmic 2011/2012
Màsters universitaris

1. Dies festius entre l’1/9/2011 i el 31/7/2012
12 d’octubre de 2011
1 de novembre de 2011
6 de desembre de 2011

8 de desembre de 2011
26 de desembre de 2011
6 de gener de 2012

28 de gener de 2012
1 de maig de 2012

A aquests dies festius se’ls ha d’afegir, per a cada centre/departament, les festes locals
que corresponguin a la població respectiva.

2. Períodes no lectius (no s’impartiran classes ni es realitzaran exàmens, llevat
dels tribunals de Projectes i Tesines de fi de màster)
Del 27 de desembre de 2011 al 5 de gener de 2012 (Nadal)
Del 2 al 9 d’abril de 2012 (Setmana Santa)
Del 2 de juliol al 31 d’agost de 2012 (Estiu)

3. Períodes de preinscripció i matrícula
Estudiantes i estudiants de nou ingrés:



Quadrimestre de tardor
Preinscripció: ____________________ 1 de març a 14 de juliol de 2011(1)
Publicació dels llistats d’admesos/es: ___ Data límit 29 de juliol de 2011
Matrícula: ______________________ 1 al 9 de setembre de 2011(1)
Quadrimestre de primavera
Preinscripció: ____________________ 17 d’octubre a 15 de desembre de 2011(1)
Publicació dels llistats d’admesos/es: ___ Data límit 13 gener 2012
Matrícula: ______________________ 1 al 10 de febrer de 2012(1)
Convocatòria extraordinària preinscripció setembre
Preinscripció: ____________________ 12 a 21 de setembre de 2011
Publicació dels llistats d’admesos/es: ___ Data límit 27 de setembre de 2011
Matrícula: ______________________ 28 al 30 de setembre de 2011(1)
(1)



Dins aquest termini, l’òrgan responsable del màster pot establir els seus períodes de
preinscripció i/o de matrícula.

Matrícula d’estudiantes i estudiants ja matriculats en cursos anteriors:
Quadrimestre de tardor: ________ 11 al 29 de juliol i de l’1 al 7 de setembre de 2011
Quadrimestre de primavera: _____ 6 al 17 de febrer de 2012

4. Períodes de preinscripció per al quadrimestre de tardor del curs acadèmic
2012/2013
De l’1 de març al 12 de juliol de 2012(1)
(1)

Dins aquest termini, l’òrgan responsable del màster pot establir els seus períodes de
preinscripció i/o de matrícula.
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5. Terminis per presentar sol·licituds de reconeixement/convalidació d’estudis
estrangers


Per a plans d'estudis amb matrícula quadrimestral:
Quadrimestre de tardor: ________ Durant els mesos de juliol i setembre de 2011
Quadrimestre de primavera: _____ Durant el mes de desembre de 2011 i primera
quinzena de gener de 2012



Per a plans d'estudis amb matrícula anual:
Durant el mesos de juny, juliol i setembre de 2011.

6. Terminis per sol·licitar continuïtat d’estudis - No aptes de rendiment mínim de
1r any acadèmic



No aptes rendiment mínim de 1r any acadèmic del quadrimestre de tardor
2011-2012: _______________________ Fins el 3 de febrer de 2012.



No aptes rendiment mínim de 1r any acadèmic del quadrimestre de primavera
2011-2012: _____________________ Fins el 23 de juliol de 2012.

Les estudiantes i els estudiants de plans d’estudi amb organització i matrícula anual
s’acolliran als terminis establerts per als no aptes del quadrimestre de primavera.
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Calendari acadèmic 2011/2012
Doctorat

1. Dies festius entre l’1/9/2011 i el 31/7/2012
12 d’octubre de 2011
1 de novembre de 2011
6 de desembre de 2011

8 de desembre de 2011
26 de desembre de 2011
6 de gener de 2012

28 de gener de 2012
1 de maig de 2012

A aquests dies festius se’ls ha d’afegir, per a cada centre/departament, les festes locals
que corresponguin a la població respectiva.

2. Períodes no lectius (a l’efecte de dipòsit i lectura de tesi)
De l’1 al 31 d’agost de 2012 (Estiu)

3. Períodes d’admissió i matrícula
Quadrimestre de tardor
Preinscripció: _________________________ 1 de març al 2 de setembre de 2011
Matrícula: ___________________________ 5 al 16 de setembre de 2011
Quadrimestre de primavera
Preinscripció: _____________________ 3 d’octubre de 2011 al 31 de gener de 2012
Matrícula: _______________________ 1 al 14 de febrer de 2012

4. Períodes d’admissió per al quadrimestre de tardor del curs acadèmic 2012/2013
Del 13 de febrer al 3 de setembre de 2012

5. Terminis per presentar sol·licituds de convalidació
(únicament programes 778/98)
Quadrimestre de tardor: _________________________ Fins el 2 de setembre de 2011
Quadrimestre de primavera: _____________________ Fins el 31 de gener de 2012
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