Calendari de tràmits acadèmics
Codi de colors:

Tots els alumnes de doctorat

Tràmit

C
U
R
S
21
-22

Doctorat

Admissió i accés als
Estudis de Doctorat

Només alumnes de primer any

Només alumnes de 2n any i posteriors

Terminis
1r període amb estudis espanyols: fins el 29/09/2021
1r període amb estudis estrangers: (*) fins el 30/06/2021
2n període amb estudis espanyols: fins el 28/02/2022
2n període amb estudis estrangers: (*) fins el 31/01/2022

Observacions
(*) data límit per presentar TOTA la documentació d’accés amb els requisits exigits

Normativa general aplicable
Biomedicina: web del doctorat.
Enginyeria i Ciències Aplicades: web del doctorat
(**) ATENCIÓ!: ÚNIC PERÍODE POSSIBLE pels alumnes de 2n any i posteriors

Matrícula Primer període
(**)

Del 1 d’octubre al 31 de novembre de 2021

INFORMACIÓ DE MATRÍCULA:
https://www.ub.edu/portal/web/fisica/matricula-doctorat

Matrícula Segon període

De l’11 de febrer a l’11 de març de 2022

Només alumnes de 1r. Any

1r període de matrícula (tots els alumnes): 19/11/2021

Normativa general aplicable
http://www.ub.edu/acad/matricula/anulacions.html

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

2n període de matrícula (només alumnes nous): 17/04/2022

Presentació del pla de recerca (***): aproximadament maig 2022

(***) Excepte Biomedicina i Enginyeria i Ciències Aplicades

Normativa general aplicable
Seguiment anual del pla de recerca (***): aproximadament maig 2022

Biomedicina: web del doctorat
Enginyeria i Ciències Aplicades: web del doctorat

1r període estudis espanyols: pendent de publicació
1r període estudis estrangers: pendent de publicació

C
U
R
S
22
-23

Admissió i accés als
Estudis de Doctorat

INFORMACIÓ D’ADMISSIÓ I ACCÉS:
https://www.ub.edu/portal/web/fisica/admissio-doctorat

2n període amb estudis espanyols: pendent publicació
2n període amb estudis estrangers(*): pendent publicació

Normativa general aplicable
Biomedicina: web del doctorat
Enginyeria i Ciències Aplicades: web del doctorat
(**) ATENCIÓ!: ÚNIC PERÍODE POSSIBLE pels alumnes de 2n any i posteriors

Matrícula Primer període

Pendent de publicació (**)

INFORMACIÓ DE MATRÍCULA:
https://www.ub.edu/portal/web/fisica/matricula-doctorat
Darrera actualització: 15/11/2021

