DATES QUE CAL RECORDAR CURS 2020/2021

Gestió Acadèmica – Facultat de Dret

Preinscripció universitària curs 2021/2022
informació en http://accesnet.gencat.cat tel: 93 223 03 23
Dates exàmens de PAAU: Juny: .............................................8, 9, 10 i 11 de juny
Setembre: .....................................7, 8 i 9 de setembre
Proves més grans de 45 anys:.................................................12 i 24 d’abril
Període de preinscripció juny ....................................................
Sessió d’informació de matrícula ............................................
Matrícula 1ª preferència .........................................................
Matrícula 2ª assignació ...........................................................
Matrícula reassignació setembre ............................................

Accés a Graus per Canvi d’Estudis i/o Convalidació d’estudis
estrangers
Període de sol·licituds ................................................................ del 26 de febrer a l’01 d’abril de 2021
Resolució................................................................................... . 04 de juny de 2021
Llistat definitiu............................................................................ 14 de juny de 2021
Matriculació ................................................................................ del 6 al 10 de setembre de 2021
OFERTA DE PLACES
Graduat en Dret .................................................................... 8 places
Graduat en Relacions Laborals ............................................... 4 places
Graduat en Criminologia ........................................................ 2 places
Graduat en Criminologia + Dret .............................................. 2 places
Graduat en Dret + Relacions Laborals ..................................... 2 places
OFERTA DE PLACES ESTUDIS ESTRANGERS
Graduat en Dret .................................................................... 2 places

Accés a Graus per canvi d’estudis alumnes dobles titulacions amb
Dret (abandonament itineraris curriculars simultanis)
Període de sol·licituds ................................................................ del 8 al 14 de juliol de 2021
Publicació resolució admesos .................................................... 22 de juliol de 2021 (aprox.)
Matriculació ................................................................................ juliol/setembre de 2021 (aprox.)
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Accés per Criteris d’edat (més grans de 40 i 45 anys)
Període de sol·licituds (accesnet.gencat.cat) ........................... febrer 2021 (aprox.)
Dates entrevista ..................................................................... del 12 al 21 de juny 2021. Es notificarà als
alumnes interessats

Màsters
Sol·licitud d’admissió als màsters (preinscripció)..................... de l’11 de gener fins el 04 d’octubre de 2021

MATRÍCULA
Màster d’Accés a l’Advocacia ................................................ 22 i 23 de juliol de 2021 (aprox.)
Màster de Dret Empresarial ...................................................
Resta de màsters .................................................................. segona quinzena de setembre de 2021

Convocatòria Extraordinària fi d’estudis de febrer
Sol·licitud ............................................................................... del 26 d’octubre fins el 4 de desembre de 2020

Modificacions de Matrícula
Primer Període
Auto modificació ....................................................................... del 14 de setembre al 20 d’octubre de 2020
Modificació amb justificant (finestreta) .................................... del 14 al 18 de setembre de 2020
Segon Període
Auto modificació ....................................................................... del 15 al 19 de febrer de 2021
Modificació amb justificant (finestreta) .................................... del 15 al 19 de febrer de 2021
Anul·lacions de matrícula........................................................... fins el 04 de novembre de 2020
Anul·lacions de matrícula per canvi d’opció de
preinscripció amb dret al retorn de l’import dels
crèdits matriculats ................................................................

Reincorporacions
Sol·licituds .................................................................................. de l’01 al 15 de juny de 2021
Resolucions ................................................................................ el 05 de juliol de 2021

Règim de permanència
Sol·licituds .............................................................................
Sol·licitud de quarta matrícula ...............................................
Període extraordinari de canvi de règim de dedicació
per als estudiants de nou accés ..............................................
Canvi de règim de dedicació per a la resta d’estudiants ..........

durant tot l’any
durant tot l’any
Del 30 d’octubre al 6 de novembre de 2020
Abans de la matrícula
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Avaluació
PRIMER CURS
Data límit de tancament d’actes febrer .................................
Sol·licitud d’Avaluació per compensació i de Revisió
extraordinària ......................................................................
Tancament d’actes Juliol .......................................................
Sol·licitud d’Avaluació per compensació i de Revisió
extraordinària .......................................................................

05 de març de 2021 a les 20:00 hores
del 6 de març fins el 19 de març de 2021
15 de juliol de 2021 a les 20:00 hores
del 16 fins el 30 de juliol de 2021

RESTA DE CURSOS
Data límit de tancament d’actes febrer .................................
Sol·licitud d’Avaluació per compensació i de Revisió
extraordinària ......................................................................
Tancament d’actes Juliol .......................................................
Sol·licitud d’Avaluació per compensació i de Revisió
extraordinària .......................................................................
Data límit tancament actes TFE i pràctiques...........................

19 de febrer de 2021 a les 20:00 hores
del 20 de febrer fins el 05 de març de 2021
08 de juliol de 2021 a les 20:00 hores
del 09 fins el 23 de juliol de 2021
09 de setembre de 2021 a les 20:00 h.

Calendari TFG (Dret, RR LL, Criminologia) i TFM (Advocacia)
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/treball-de-fi-de-grau-/-master1345716724164.html

Calendari per a pràctiques externes de grau
Presentació proposta de pràctiques per part de l’estudiantat.
Publicació de l’oferta (SIGM@) .............................................
Sessions informatives ...........................................................
Sol·licitud d’assignació ..........................................................
Publicació adjudicacions .......................................................
Data límit per presentar les memòries .................................

23 de setembre de 2020
07 de setembre de 2020
16 de setembre de 2020
del 28 de setembre fins el 04 d’octubre de
2020
13 d’octubre de 2020
fins l’11 de juny de 2021

