Grau de Física
Graus simultanis Física i Matemàtiques
Grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

CALENDARI DE TRÀMITS 2016-17
TRÀMIT

TERMINIS DE TARDOR

TERMINIS DE PRIMAVERA

Pas de llicenciatura a grau

Juny i juliol

Desembre i gener

Reincorporació, torn especial d’inscripció, exempció de
requisits, incidències de permanència

Fins el 5 de setembre

Fins el 31 de gener

Les respostes es publicaran a la web i el tauler d’anuncis abans de la prematrícula

Prematrícula
Els torns es publicaran a la web i el tauler d'anuncis. Oberta des del torn assignat fins les 20 h.

Canvis de prematrícula justificats
Automatrícula
Oberta des del torn assignat fins diumenge a les 00 h.

Modificació, ampliació i/o anul·lació de matrícula
Més info.: Normativa de matrícula, Títol III art. 34
http://www.ub.edu/acad/noracad/matricula/welcome.html#sec1

Avaluació única
Formulari http://www.ub.edu/fisica/

Convocatòria Fi de Carrera
Més info.: http://ub.edu/acad/noracad/normativavaluació art.15.3

Accés amb reconeixement de 30 crèdits

9 de setembre
Aquesta prematrícula no l’han de fer els alumnes de nou accés, ja
estan matriculats des del juliol

9 de febrer

Des de la prematrícula fins al 14 de setembre

Des de la prematrícula fins al 10 de febrer

Les respostes es publicaran el 26 de setembre

Les respostes es publicaran el 14 de febrer

5 i 6 d’octubre

15 i 16 de febrer

Del 14 al 16 d’octubre

Del 23 al 26 de febrer

Fins el 15 d’octubre a les 13:00 h.

Des de la matrícula fins el 31 de novembre

Des de la matrícula fins el 31 de març

De l’1 al 31 de desembre

De l’1 de maig al 30 de juny

Matrícula extraordinària per finalització estudis amb reconeixement acadèmic
- Més informació a la Guia dels Graus, pàgs. 12 a 17, http://www.ub.edu/fisica/

Fins el 15 de març a les 13:00 h.

Pendent de determinar
(aproximadament del 10 de juliol al 30 de setembre)

- Normativa acadèmica pels ensenyaments de la UB: http://www.ub.es/acad/noracad/welcome.html
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