CURS 2021-22
Dates que cal recordar i:
Automodificació de Matrícula Estudis de Grau
PRIMER PERÍODE:

del 14 de setembre al 20 de setembre de 2021. Anul·lació parcial
d’assignatures de primer, segon semestre o anuals.

SEGON PERÍODE:

de l’1 al 7 de febrer de 2022. Únicament canvis de matrícula per a
assignatures/mòduls de 2n semestre i que no comportin un increment en el
cost econòmic del crèdits matriculats de tots els estudis. Queden excloses
d’aquest període les assignatures anuals.

Anul·lació total de matrícula: Sol·licitud fins el dia 3 de novembre de 2021. En casos justificats, es
podrà sol·licitar l'anul·lació de la matrícula fora del període aprovat al calendari acadèmic.

Per alumnat de nou accés: darrer dia d’entrada de sol·licituds d’anul·lacions de matrícula per canvi
d’opció de preinscripció amb dret al retorn de l’import dels crèdits matriculats: 27 d’octubre de 2021

Règim de permanència – Estudis de Grau / Màster Oficial
Període per a presentar la sol·licitud
Del 03.09 al 07.09.2021
Del 17.09 a l’11.10.2021
Del 15.10 al 08.11.2021
De l’11.11.2020 al 17.01.2022
Del 20.01 al 14.03.2022
Del 16.03 al 13.06.2022

Data límit per a la resolució
18.10.2021
22.11.2021
13.12.2021
07.02.2022
05.05.2022
11.07.2022

Canvi de Règim de Permanència
Període extraordinari de canvi de règim de dedicació per als estudiants de nou accés: del 29 d’octubre
al 5 de novembre de 2021.
Període de sol·licitud de canvi de dedicació per a la resta d’estudiants: abans de la matrícula.

Reconeixement Acadèmic (idiomes i activitats)
Les sol·licituds de reconeixement acadèmic es podran presentar a la Gestió Acadèmica al llarg de tot
el curs. El termini de resolució és de 15 dies. Per l’alumnat que hagi de finalitzar estudis és important
tenir en compte el termini de 15 dies de resolució.

Reconeixement de crèdits (reconeixement d’assignatures)
Període per a presentar la sol·licitud
Juliol - Setembre
Del 15 de juliol al 30 de
setembre de 2021

Octubre

De l’1 al 29 d'octubre de
2021

Amb dret a ampliar la matrícula.
L’autorització
a
matricular
noves
assignatures les quals ja hagin començat
docència dependrà de les pràctiques i/o
activitats que ja s’hagin realitzat amb
anterioritat a la matrícula.
Sense dret a ampliar la matrícula

Homologació títols de veterinari estrangers:
Període de sol·licitud: 1 al 15 de juliol de 2021
Període de matrícula per assignatures de primer, segon semestre i anuals: 16 al 30 de juliol de 2021

Convocatòria extraordinària / fi d’estudis febrer
Del 26 d’octubre al 3 de desembre de 2021.

Sol·licitud d’avaluació per compensació, i de revisió extraordinària
Assignatures de primer semestre: fins el 4 de març de 2022
Assignatures de segon semestre i anuals: fins el 22 de juliol de 2022

Treball Fi de Grau Consulteu web
Pràctiques Externes Consulteu web
Sol·licitud d’admissió als Programes d’Intercanvi per al curs 2022-23
Convocatòria única ERASMUS+ i UAB Exchange Programme: del 26 d’octubre al 9 de novembre de
2021.

Accés per canvi d’estudis (espanyols i estrangers) Curs 2022-23
Data límit per a publicar l’oferta de places i els criteris d’admissió: 4 de febrer de 2022.
Període per a presentar la sol·licitud: del 25 de febrer a l’1 d’abril de 2022.
Data de publicació de la resolució: 16 de juny de 2022.

Sol·licitud de reincorporació - Curs 2022-23
De l’1 al 30 de juny de 2022.

Inici de curs acadèmic:
Grau en Ciència i Tecnologia dels aliments
Grau en Veterinària

13 de setembre de 2021

Màster Universitari en Qualitat d’Aliments d’Origen Animal

28 de setembre de 2021

Màster Universitari en Zoonosi i una Sola Salut (One Health)

4 d’octubre de 2021

SESSIONS D’ACOLLIDA ALUMNAT NOU ACCÉS DE GRAU 2021/22:
9 i 10 de setembre de 2021.
Es farà a la sala d’actes de la Facultat la presentació i salutació de la degana i es donarà a conèixer el
centre i el funcionament dels Graus a l’alumnat. Les presentacions es faran en diferents torns (per
garantir les mesures higièniques recomanades per les autoritats). Els torns on ha d’assistir cada
estudiant es comunicaran de forma oportuna.
SESSIONS D’ACOLLIDA ALUMNAT NOU ACCÉS DE MÀSTER 2021/22
Màster en Qualitat d’Aliments d’Origen Animal: 23 de setembre d’11 a 13 hores – Seminari D
Màster en Zoonosi i Una Sola Salut: 4 d’Octubre de 2021 de 14 a 16 hores – Sala de Graus
i

Aquest document està basat en el Calendari Acadèmic i Administratiu de la UAB

