CURS 2019-20
Dates que cal recordar:
AUTO - Modificació de Matrícula Estudis de Grau
PRIMER PERÍODE:

del 16 al 20 de setembre de 2019 (auto - modificacions i anul·lació total o
parcial de les assignatures i/o Mòduls).

SEGON PERÍODE:

del 3 al 7 de febrer de 2020, només canvis i anul·lacions d’assignatures i/o
Mòduls de segon semestre i que no impliquin un increment econòmic.

Anul·lació total de matrícula: Sol·licitud fins el dia 4 de novembre de 2019.

Règim de permanència – Estudis de Grau / Màster Oficial
Període per presentar la sol·licitud
Del 03.09 al 06.09.2019
Del 18.09 a l’11.10.2019
Del 15.10 al 08.11.2019
De l’11.11.2019 al 17.01.2020
Del 20.01 al 13.03.2020
Del 16.03 al 12.06.2020

Data límit per a la resolució
18.10.2019
22.11.2019
13.12.2019
07.02.2020
05.05.2020
10.07.2020

Canvi de Règim de Permanència
Període extraordinari de canvi de règim de dedicació per als estudiants de nou accés: Del 31 d’octubre
al 8 de novembre de 2019.
Període de sol·licitud de canvi de dedicació per a la resta d’estudiants: abans de la matrícula.

Reconeixement Acadèmic
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 els alumnes que hagin de finalitzar estudis és important tenir en compte el termini de 15 dies de
resolució.

Prova de Conjunt Homologació Títols estrangers:
Convocatòria gener 2020: Data límit presentació sol·licituds de l’1 al 31 d’octubre de 2019.
Convocatòria de juny 2020: Data límit presentació sol·licituds del 30 de gener al 28 de febrer de 2020.

Convocatòria extraordinària / fi d’estudis febrer
Del 28 d’octubre al 4 de desembre de 2019.

Sol·licitud d’avaluació per compensació, i de revisió extraordinària
1r. Semestre: fins el 6 de març de 2020.
2n.Semestre: fins el 24 de juliol de 2020.

Treball Fi de Grau Consulteu web
Pràctiques Externes Consulteu web
Sol.licitud d’admissió als Programes d’Intercanvi per al curs 2020-21
Convocatòria única ERASMUS+ i UAB Exchange Programme 2019/20: del 28 d’octubre a l’11 de
novembre de 2019.

Accés per canvi d’estudis i convalidació d’estudis universitaris Curs 2020-21
Data límit per a publicar l’oferta de places i els criteris d’admissió: 7 de febrer de 2020.
Període per a presentar la sol·licitud: del 28 de febrer a l’1 d’abril de 2020.

SOL.LICITUD DE REINCORPORACIÓ - Curs 2020-21
Del 2 al 30 de juny de 2020.

SOL.LICITUD D’ ADAPTACIÓ DE LLICENCIATURA a GRAU - Curs 2020-21
Del 2 al 30 de juny de 2020.

Inici de Curs: Alumnes de primer curs : Grau Veterinària i Ciència i Tecnologia dels Aliments
Inici del curs acadèmic:
Grau en veterinària i Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments: 9 de setembre de 2019.
Màster Universitari en Qualitat d’Aliments d’Origen Animal: 25 de setembre de 2019
Màster Universitari en Zoonosi i una Sola Salut: 30 de setembre de 2019
Alumnes de NOU ACCÉS GRAU EN VETERINÀRIA I GRAU EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS:
Els dies 5 i 6 de setembre, a les 10 h. es farà a la sala d’actes de la Facultat la presentació i salutació
de la degana. Tot seguit estan programades una sèrie d’activitats per donar a conèixer el centre a
aquests alumnes. També es concertaran entrevistes amb els professors tutors assignats a cada nou
estudiant.

