Calendari de tràmits acadèmics.

Màsters

Tràmit

Terminis
Del 05/02/2018 fins el 29/06/18

1r període
Ampliat termini(*) fins el 21/09/2018

PREINSCRIPCIÓ

Pendent de publicació

Només màsters que el contemplin
1r. Període:

Del 16 al 20 de juliol de 2018
(només per a alumnes de nou accés)

Assignatures 1r. Semestre

MATRÍCULA

C
U
R
S
19
20

2n. Període:

Del 17 al 21 de setembre de 2018

http://www.ub.edu/fisica/Masters/Matricula.html

Alumnes de nou accés:
Previ
a aquest període, els estudiants han de
demanar cita prèvia i passar per la SED de Física per
validar la documentació de matrícula i poder tenir
accés a l’aplicació d’automatrícula.

Enllaç a l’automatrícula:
Assignatures 2n. Semestre

Pendent de publicació

http://www.ub.edu/fisica/Masters/Matricula.html

Dintre del període de 7 dies a partir de la data de la matrícula
Modificacions de matrícula

18
19

(*) Pels màsters en Astrofísica i Física de Partícules,
Meteorologia, i Nanociència i Nanotecnologia
Enllaç a la preinscripció:

2n període

C
U
R
S

Observacions

S’ha de presentar emplenat l’imprès S2 a on
consti també el vistiplau del coordinador del
màster

La UB abonarà a l’estudiant la diferència que es pugui produir al
seu favor

Assignatures semestre tardor i anuals: fins el 31/10/2018
Assignatures semestre primavera: de l’01/02/19 fins al 08/03/19
Modificacions de matrícula
dins del termini establert
per la UB

S’ha de presentar emplenat l’imprès S3 a on
consti també el vistiplau del coordinador del
màster.
(Necessitarà l’autorització del degà)

Anul·lació total de la
matrícula dins del termini
establert per la UB

S’ha de presentar emplenat l’imprès S1.
(Necessitarà l’autorització del degà).

Sol·licitud
ÚNICA

Assignatures Semestre Tardor: fins al 20/11/2018
Assignatures Semestre Primavera: fins al 30/05/2019

d’AVALUACIÓ

1r període:

Títol III art. 33, 34 i 35 de la Normativa de matrícula.
L’estudiant ha d’abonar l’import dels crèdits que amplia sense
tenir dret a la devolució de les quantitats abonades pels crèdits
que ha anul·lat o modificat. L’estudiant ha d’abonar també el
preu per gestió de l’expedient previst en el Decret de Preus de la
Generalitat de Catalunya per a les modificacions i ampliacions
parcials de matrícula.

Consultar aquí

Assignatures semestre tardor i anuals: fins al 31/10/2018
Assignatures semestre primavera: fins al 08/03/2019

Formulari via web

Pendent de publicació

Enllaç a la preinscripció:

PREINSCRIPCIÓ
2n període:
Només màsters que el contemplin

Pendent de publicació

http://www.ub.edu/fisica/Masters/Matricula.html

Darrera actualització: 16 de juliol de 2018

