
Calendari acadèmic 2013/14 

Grau en Fotografia i Creació Digital i Grau en Multimèdia  

Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 

 

 
 Data inici curs: 9 de setembre de 2013 

 Horari Secretaria Acadèmica: De dilluns a divendres de 9 a 14.00h (juliol) 

De dilluns a dijous 9 a 14,30 h i de 15,30 a 18,30 i divendres de 9 a 14.00h (resta any) 

 

1.- Períodes de matrícula 

 Estudiantes i estudiants de nou ingrés per preinscripció general: 

Persones assignades en 1a preferència:   15 al 19 de juliol de 2013 

Reclamacions i assignació definitiva:   19 de juliol de 2013 

Segona assignació:     26 al 30 de juliol de 2013 

Reclamació segona assignació i 1a reassignació:  9 i 10 de setembre de 2013 

2a reassignació de juny:     18 de setembre de 2013 

3a reassignació de juny:     25 de setembre de 2013 

Persones assignades a la convocatòria de setembre:  26 i 27 de setembre de 2013 

Persones assignades convocatòria matrícula lliure:  17 d’octubre de 2013 

 Matrícula d’estudiantes i estudiants ja matriculats en cursos anteriors: 
 
Del 23 al 25 de juliol  i 30 de juliol de 2013  

 

2.- Terminis per a la gestió de les sol·licituds de canvi d’universitat i/o estudis universitaris oficials 

espanyols 

 

 Publicació de l’oferta de places:  segona quinzena de juny de 2013 

 Presentació de sol·licituds:  1 al 12 de juliol de 2013 

Resolució de centre receptor:  abans del 3 de setembre de 2013 

 

3.- Terminis per presentar sol·licituds de reconeixement i/o convalidacions 

 

 Durant els mesos de juny, juliol i setembre de 2013 

  



 

4.- Termini per a la modificació i ampliació de la matrícula (2n quadrimestre) 

 

 Del  27 al 31 de gener de 2014 (Mitjançant sol·licitud per l’e-secretaria) 

 

5.- Terminis per defensar el Treball Final de Grau 

 

 No es podrà fer cap pròrroga més enllà del 31 de desembre de 2014 

 

6.- Terminis per sol·licitar continuïtat d’estudis – No aptes de rendiment mínim de 1r any acadèmic i 

de fase inicial 

 

 Fins el 21 de juliol de 2014 


