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Calendari acadèmic 2014/2015

1. Dies festius entre l’1/9/2014 i el 31/7/2015

11 de setembre de 2014
1 de novembre de 2014
6 de desembre de 2014
8 de desembre de 2014

25 de desembre de 2014
26 de desembre de 2014
1 de gener de 2015
6 de gener de 2015

3 d’abril de 2015
6 d’abril de 2015
1 de maig de 2015
24 de juny de 2015
15 d’agost de 2015

A aquests dies festius se’ls ha d’afegir, per a cada centre, les festes locals que
corresponguin a la població respectiva.
2. Inici/Fi del curs acadèmic
Inici curs: 1 de setembre de 2014
Fi curs: 31 d’agost de 2015

3. Períodes no lectius
Estudis de grau
Estudis de 1r, 1r i 2n i 2n cicle
Estudis de màsters universitaris
Durant aquests períodes no s’impartiran classes ni es realitzaran exàmens, llevat dels
tribunals de TFG, PFC/TFC i TFM.
Del 24 de desembre de 2014 al 5 de gener de 2015 (Nadal)(1)
Del 30 de març al 6 d’abril de 2015 (Setmana Santa)(1)
De l’1 al 31 d’agost de 2015 (Estiu)(1)
El període comprès entre l’1 i el 31 de juliol serà lectiu a efectes de tribunals de TFG,
PFC/TFC i TFM i de reavaluació (estudis de grau).

(1) Si la universitat així ho decideix i es tanquen els edificis en aplicació de les mesures
d’estalvi energètic, els òrgans competents establiran si es poden fer tribunals de TFG,
PFC/TFC i TFM durant algun d’aquests períodes.
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Calendari acadèmic 2014/2015
Estudis de grau

1. Períodes de preinscripció (Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat)
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció

general juny 2014: ________________
setembre 2014: _____________________
retitulats/retitulades 2014: ____________
matrícula lliure 2014: ________________
febrer 2015:________________________

3 de juny al 4 de juliol de 2014
25 i 26 de setembre de 2014
10 a 17 de juny
14 i 15 d’octubre de 2014
3 al 5 de febrer de 2015

2. Períodes de matrícula


Estudiantes i estudiants de nou ingrés per preinscripció general (1)
Persones assignades en 1a preferència: __________ 15 al 18 de juliol de 2014
Reclamacions i assignació definitiva: ____________ 18 de juliol de 2014
Segona assignació: _________________________ 25 al 29 de juliol de 2014
Reclamacions segona assignació i 1a reassignació: ___ 4 i 5 de setembre de 2014
2a reassignació de juny: _______________________ 18 de setembre de 2014
3a reassignació de juny: ________________________ 23 de setembre de 2014
Persones assignades a la convocatòria de setembre: _ 3 d’octubre de 2014
Persones assignades convocatòria matrícula lliure: ___ 20 d’octubre de 2014



Retitulats/Retitulades
Persones assignades a la preinscripció per retitulats: _ 22 i 23 de juliol



Estudiantes i estudiants de nou ingrés - Preinscripció febrer 2015

(1)

Persones assignades a la convocatòria de febrer: ___ 11 al 13 de febrer de 2015


Matrícula d’estudiantes i estudiants ja matriculats en cursos anteriors
Quadrimestre de tardor: _____ 14 al 31 de juliol i del 1 al 5 de setembre de 2014
Quadrimestre de primavera: __ 2 al 13 de febrer de 2015

3. Terminis per defensar el TFG
Matrícules quadrimestrals
Quadrimestre de tardor (matrícula) +
Quadrimestre de primavera (matrícula addicional):

Fins 31 de maig de 2015

Quadrimestre de primavera (matrícula) +
Quadrimestre de tardor (matrícula addicional):

Fins 31 d’octubre de 2015

Matrícules anuals
No es podrà fer cap pròrroga més enllà del 31 d’octubre de 2015

3

4. Terminis per a la gestió de les sol·licituds de canvi d’universitat i/o estudis
universitaris oficials


Incorporació en el quadrimestre de tardor
Publicació de l’oferta de places: __________ segona quinzena de juny de 2014
Presentació de sol·licituds: ______________ 1 a l’11 de juliol de 2014
Resolució del centre receptor: ___________ fins a l’1 de setembre de 2014



Incorporació en el quadrimestre de primavera
Publicació de l’oferta de places: __________ segona quinzena de desembre de 2014
Presentació de sol·licituds: ______________ 7 al 16 de gener de 2015
Resolució del centre receptor: ___________ abans del 30 de gener de 2015 (1)

5. Terminis per presentar sol·licituds de reconeixement i/o convalidació


Per a plans d'estudis amb matrícula quadrimestral
Quadrimestre de tardor: ________ Durant el mes de juliol i de l’1 al 5 de setembre
de 2014
Quadrimestre de primavera: _____ Durant el mes de desembre de 2014 i primera
quinzena de gener de 2015



Per a plans d'estudis amb matrícula anual
Durant el mesos de juny, juliol i fins al 5 de setembre de 2014

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



No aptes rendiment mínim de 1r any acadèmic o de fase inicial del quadrimestre de
tardor 2014-2015: _________________ Fins el 3 de febrer de 2015



No aptes rendiment mínim de 1r any acadèmic o de fase inicial del quadrimestre de
primavera 2014-2015: _____________ Fins el 20 de juliol de 2015

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.

7. Termini màxim per donar de baixa assignatures
Quadrimestre de tardor: ________ Fins el 31 d’octubre de 2014
Quadrimestre de primavera: _____ Fins el 27 de març de 2015

(1)

Excepcionalment, si el centre ho considera oportú, es podrà resoldre amb posterioritat a
aquesta data, sempre i quan no es superi la data màxima del període de matrícula.
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Estudis de 1r cicle, 1r i 2n cicle i 2n cicle
1. Terminis per a la gestió de les sol·licituds d’accés per trasllat d’expedient


Incorporació en el quadrimestre de tardor
Publicació de l’oferta de places: __________ segona quinzena de juny de 2014
Presentació de sol·licituds: ______________ 1 a l’11 de juliol de 2014
Resolució del centre receptor: ___________ abans del 2 de setembre de 2014



Incorporació en el quadrimestre de primavera
Publicació de l’oferta de places: __________ segona quinzena de desembre de 2014
Presentació de sol·licituds: ______________ 7 al 16 de gener de 2015
Resolució del centre receptor: ___________ abans del 30 de gener de 2015

2. Períodes de matrícula



Matrícula d’estudiantes i estudiants ja matriculats en cursos anteriors
Quadrimestre de tardor: _____ 14 al 31 de juliol i de l’1 al 5 de setembre de 2014
Quadrimestre de primavera: __ 2 al 13 de febrer de 2015

3. Terminis per defensar el TFC/PFC
Matrícules quadrimestrals
Quadrimestre de tardor (matrícula) +
Quadrimestre de primavera (matrícula addicional):

Fins 31 de maig de 2015

Quadrimestre de primavera (matrícula) +
Quadrimestre de tardor (matrícula addicional):

Fins 31 de d’octubre de 2015

Matrícules anuals
No es podrà fer cap pròrroga més enllà del 31 d’octubre de 2015

4. Terminis per presentar sol·licituds de convalidació


Per a plans d'estudis amb matrícula quadrimestral
Quadrimestre de tardor: ________ Durant el mes de juliol i de l’1 al 5 de setembre
de 2014
Quadrimestre de primavera: _____ Durant el mes de desembre de 2014 i primera
quinzena de gener de 2015



Per a plans d'estudis amb matrícula anual
Durant el mesos de juny, juliol i fins al 5 de setembre de 2014

5. Termini màxim per donar de baixa assignatures
Quadrimestre de tardor: ________ Fins 31 d’octubre de 2014
Quadrimestre de primavera: _____ Fins 27 de març de 2015
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Màsters universitaris

1. Períodes de preinscripció i matrícula
Estudiantes i estudiants de nou ingrés



Quadrimestre de tardor
Preinscripció:_______________________ 13 de gener a l’11 de juliol de 2014(1) (2)
Publicació dels llistats d’admesos/es: ___ __ Data límit 31 de juliol de 2014
Publicació dels llistats d’admesos/es
condicionalment als màsters amb atribucions____Data límit 31 de juliol de 2014
Publicació dels llistats definitius
d’admesos/es als màsters amb atribucions _____30 de setembre de 2014
Matrícula: ______________________ ___
1 al 5 de setembre de 2014(1)
Quadrimestre de primavera
Preinscripció: ____________________ 13 d’octubre al 21 de desembre de 2014(1)
Publicació dels llistats d’admesos/es: ___ Data límit 23 de gener 2015
Matrícula: ______________________ 2 al 13 de febrer de 2015(1)
Convocatòria extraordinària preinscripció setembre
Preinscripció: ____________________ 8 a 15 de setembre de 2014(1)
Publicació dels llistats d’admesos/es: ___ Data límit 23 de setembre de 2014
Matrícula: ______________________ 24 al 26 de setembre de 2014(1)



Estudiantes i estudiants de nou ingrés del màster de secundària
Preinscripció (OOAU): _______________ 8 al 10 de setembre de 2014
Matrícula (OOAU): __________________ 29 i 30 de setembre de 2014



Matrícula d’estudiantes i estudiants ja matriculats en cursos anteriors
Quadrimestre de tardor: _______ 14 al 31 de juliol i de l’1 al 5 de setembre de 2014
Quadrimestre de primavera: ____ 2 al 13 de febrer de 2015

2. Períodes de preinscripció per al quadrimestre de tardor del curs acadèmic
2015/2016
Del 12 de gener al 10 de juliol de 2015(1)

(1)

Dins aquest termini, el centre docent o l’institut universitari de recerca pot establir els
seus períodes de preinscripció i/o de matrícula. La condició és que estigui tancada
l’admissió i matrícula del període anterior.

(2)

A data 10 de juliol, segons el document Criteris i procediment per a la suspensió i
desprogramació de titulacions/itineraris, aprovat pel Consell de Govern del 30/01/2013,
es revisaran els programes d’estudis amb menys de 10 estudiants amb reserva de plaça
pagada. Aquests estudiants seran reassignats a altres màsters. Abans d’aquesta data es
farà una anàlisi de les dades i consultes prèvies amb els implicats.
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3. Terminis per defensar el TFM
Matrícules quadrimestrals
Quadrimestre de tardor (matrícula) +
Quadrimestre de primavera (matrícula addicional):

Fins 31 de maig de 2015

Quadrimestre de primavera (matrícula) +
Quadrimestre de tardor (matrícula addicional):

Fins 31 d’octubre de 2015

Matrícules anuals
No es podrà fer cap pròrroga més enllà del 31 d’octubre de 2015

4. Terminis per presentar sol·licituds de reconeixement/convalidació d’estudis


Per a plans d'estudis amb matrícula quadrimestral
Quadrimestre de tardor: ________ Durant els mesos de juliol i setembre de 2014
Quadrimestre de primavera: _____ Durant el mes de desembre de 2014 i primera
quinzena de gener de 2015



Per a plans d'estudis amb matrícula anual
Durant el mesos de juny, juliol i fins al 5 de setembre de 2014

5. 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
2014-2015: _______________________ Fins el 3 de febrer de 2015



No aptes rendiment mínim de 1r any acadèmic del quadrimestre de primavera
2014-2015: _____________________ Fins el 20 de juliol de 2015

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.

6. Termini màxim per donar de baixa assignatures
Quadrimestre de tardor: ________ Fins 31 d’octubre de 2014
Quadrimestre de primavera: _____ Fins 27 de març de 2015
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Doctorat

1. Períodes d’admissió i matrícula
Quadrimestre de tardor
Preinscripció ___________________ ______19 de febrer a l’1 de setembre de 2014
Matrícula: ________________________ 3 al 17 de setembre de 2014
Quadrimestre de primavera
Preinscripció: _____________________ 1 d’octubre de 2014 al 30 de gener de 2015
Matrícula: _______________________ 2 al 16 de febrer de 2015

2. Períodes d’admissió per al quadrimestre de tardor del curs acadèmic 2015/2016
Del 18 de febrer a l’1 de setembre de 2015

3. Període lectiu
De l’1 de setembre de 2014 al 31 de juliol de 2015
(A efectes de còmput de dies per al dipòsit/lectura de tesi, es consideraran períodes no
lectius: de l’1 al 31 d’agost, els dies festius i els dies de tancament dels edificis en
aplicació de les mesures d’estalvi energètic)
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