CALENDARI ADMINISTRATIU 2012/2013
1. GESTIÓ D’ACTES
De les diplomatures i llicenciatures de la Facultat de Dret:
Convocatòria
1a del 1r sem. (F)
2a del 1r sem. (X)
1a del 2n sem. (J)
2a del 2n sem. (Y)

Generació
14/01/2013 (dl.)
Depèn del tancament de l’acta de la conv. anterior
31/05/2013 (dv.)
Depèn del tancament de l’acta de la conv. anterior

Tancament
24/01/2013 (dj.)
07/02/2013 (dj.)
13/06/2013 (dj.)
04/07/2013 (dj.)

Dels graus de la Facultat de Dret:
Convocatòria
Febrer (F)
Juny (J)

Generació
14/01/2013 (dl.)
31/05/2013 (dv.)

5.1 Convalidacions/Adaptacions/Reconeixement de crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials
previs per a estudiants matriculats a la FD:
Del 13 de juliol al 26 d’octubre de 2012
De l’1 al 8 de febrer de 2013
De forma extraordinària s’admeten fora d’aquest termini les sol·licituds d’estudiants que finalitzen els
estudis el curs 2012/2013.
5.2 Proposta de reconeixements obtinguts en ensenyaments universitaris oficials previs per a estudiants
que el curs 2012/13 iniciaran els estudis a la FD: del 16 al 30 d’abril de 2012.
5.3 Proposta de convalidacions parcials per a estudiants provinents d’estudis estrangers que el curs
2012/13 iniciaran els estudis a la FD: del 16 al 30 d’abril de 2012.

Tancament
07/02/2013 (dj.)
04/07/2013 (dj.)

6.

PERÍODES PER SOL·LICITAR RECONEIXEMENT DE CRÈDITS
Durant el període de modificació de matrícula: de l’1 al 8 de febrer de 2013
Del 3 al 7 de juny de 2013
De forma extraordinària, des del 16 fins al 20 de setembre de 2013, s’admeten sol·licituds de
reconeixement de crèdits als estudiants que finalitzen els estudis el curs 2012/13

Tancament
07/02/2013 (dj.)
04/07/2013 (dj.)
13/09/2013 (dv.)

7.

PERÍODES D’ANUL·LACIÓ I MODIFICACIONS DE MATRÍCULA EN ESTUDIS DE 1r i 2n CICLE
Anul·lacions de matrícula global: fins al 31 d’octubre de 2012
Anul·lacions o ampliacions d’assignatures de segon semestre: de l’1 al 8 de febrer de 2013

8.

PERÍODE D’ANUL·LACIÓ I MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA EN ESTUDIS DE GRAU
Anul·lacions de matrícula global: fins al 31 d’octubre de 2012
Període d’anul·lació de matrícula a efectes de convocatòries:
o
Per a assignatures de primer semestre fins al 30 de novembre de 2012
o
Per a assignatures de segon semestre i anuals fins al 15 d’abril de 2013
La incorporació de crèdits de reconeixement acadèmic s’acredita electrònicament i els estudiants
podran sol·licitar-la durant tot l’any.
L’acreditació de la superació de tercera llengua que emeti el Servei de Llengües Modernes de la
UdG, segons el que estableixen els punts b) i e) de l’article 2 de la Normativa sobre la tercera
llengua als estudis de grau, aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 2/10, de 25 de
febrer, es farà electrònicament sense haver de sotmetre’s a cap període.
Els estudiants podran aportar les acreditacions a què es refereix l’article 3 d’acord amb el que
s’indica a continuació: els que disposin d’una acreditació identificada a la taula de l’annex 2 de la
normativa citada abans d’iniciar els seus estudis podran presentar-la conjuntament amb la resta de
documentació requerida per a la primera matrícula.
La resta s’haurà d’ajustar al calendari següent:
o
De l’1 al 8 de febrer de 2013
o
Del 3 al 7 de juny de 2013

Dels màsters que s’imparteixen a la Facultat de Dret:
Convocatòria
Febrer (F)
Juny (J)
Setembre (S)*

Generació
14/01/2013 (dl.)
31/05/2013 (dv.)
03/09/2013 (dt.)

Aquests màsters tenen una única convocatòria (o al febrer o al juny).
*L’assignatura “Treball Final de Màster/Pràctiques en empresa” i “Treball Final de Màster” tindran
convocatòria de juny o setembre que l’estudiant haurà de triar en el moment de la matrícula.
2. ACCÉS A MÀSTERS OFICIALS
La preinscripció s’iniciarà el 13 de gener i finalitzarà el 29 de juny de 2012
Adjudicació de places el 16 de juliol de 2012
Matrícula del 18 al 26 de juliol de 2012
En cas de quedar places vacants, s’obrirà un nou període de preinscripció del 18 de juliol al 14 de
setembre de 2012. L’adjudicació de places, si és el cas, es farà el 21 de setembre i la matrícula finalitzarà
el 5 d’octubre de 2012.
En cas que quedin places vacants una vegada fet el segon procés d’assignació i matrícula, serà possible
la matrícula fins a 15 dies després de l’inici de les activitats acadèmiques de cada màster; en
conseqüència, aquests estudiants perden el dret a l’anul·lació de matrícula si no entren dins del termini
establert en aquest calendari.
S’estableix un període extraordinari de matrícula, de l’1 al 15 de febrer de 2013, per a estudiants de nou
accés que havent obtingut plaça no hagin pogut matricular-se en els períodes establerts. La matrícula en
aquest període s’ha de referir necessàriament a assignatures de 2n semestre.
3.

PERÍODE PER SOL·LICITAR PLAÇA A LA UdG PER TRASLLAT
A les llicenciatures i diplomatures: donat que són estudis en un procés avançat d’extinció no serà
possible sol·licitar plaça per a aquests estudis.
Als graus: del 16 al 30 d’abril de 2012. Si no s’ha demanat l’estudi d’adaptacions/reconeixements
caldrà presenta la sol·licitud amb la documentació corresponent simultàniament amb el trasllat.

4. ACCÉS ESTUDIANTS VISITANTS
Presentació de sol·licituds: del 5 al 14 de setembre de 2012.
5.

PERÍODE PER SOL·LICITAR CONVALIDACIONS I ADAPTACIONS

9. PERÍODE D’ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA GLOBAL EN ESTUDIS DE MÀSTER
Fins al 31 d’octubre de 2012.
10. SOL·LICITUD DE CONVOCATÒRIES EXTRAORDINÀRIES D’EXÀMENS FINALS DE CARRERA
Del 19 al 23 de novembre de 2012.
11. DATA INICI SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE LLICENCIATURA / DIPLOMATURA
Estudiants que finalitzin en 1a. convocatòria de febrer: a partir del 12/03/2013
Estudiants que finalitzin en 2a. convocatòria de febrer: a partir del 20/03/2013
Estudiants que finalitzin en 1a. convocatòria de juny: a partir del 03/09/2013
Estudiants que finalitzin en 2a. convocatòria de juny: a partir del 15/09/2013
12. PERÍODE PER PRESENTAR SOL·LICITUDS PER A SUPERAR REQUISITS FORMATIUS
COMPLEMENTARIS A LA UdG (homologació de títol)
Del 2 al 16 de juliol de 2012.

