
 

 CALENDARI ACADÈMIC MUCC 

CURS 2021.2022 
Aprovat en CAT de 5 de març de 2021 
Aprovat en Junta de Centre el 11 de març de 2021. 
Modificat per Resolució de la Vicerrectora de Estudiants y Emprendiment de 23 de juny 
2021. 
 

El curs acadèmic s’inicia l’1 de setembre de 2021 i finalitza el 31 de juliol de 2022. 
 

PREINSCRIPCIÓ 
• Termini Ordinari (Fase A) 

o Alumnes de nou ingrés: del 24 de maig al 11 de juny de 2021. 
o Data límit per a la consideració de condicions acadèmiques: 21 

de juliol de 2021. 
o Resolució de sol·licituds per les CAT: fins el 23 de juliol de 

2021. 
o Publicació de resultats de la preinscripció: 26 de juliol de 2021 

a partir de les 14 hores. 
• Termini Extraordinari (Fase B) 

La fase B només per a másters amb places vacants. 
o Alumnes de nou ingreso: del 2 al 10 de setembre de 2021. 
o Data límit per a la consideració de condicions acadèmiques: 14 

de setembre de 2021. 
o Resolució de sol·licituds per les CAT: fins el 15 de setembre de 

2021. 
o Publicació de resultats de la preinscripció: 16 de setembre de 

2021, a partir de les 14 hores. 
 

MATRÍCULA 
Les instruccions per a formalitzar la matrícula s’inclouen en el sobre virtual de 
matrícula accessible des de la pàgina principal de la UPV (www.upv.es). Terminis 
de matrícula: 

• Alumnes de nou ingrés. 
o Admesos en termini ordinari (Fase A) de preinscripció: 27 i 28 

de juliol de 2021. 
o Admesos en termini extraordinari (Fase B) de preinscripció: 17 

de setembre de 2021. 
• Alumnes de 2a matrícula i posteriors. 

o Matrícula del 29 i 30 de juliol de 2021. 

  

http://www.upv.es/


 

 

Anul·lació de matrícula 
L’anul.lació de la matrícula suposa la anul·lació de la totalitat d’assignatures del 
curs i implica el reintegrament a l’alumne de l’import abonat fins avui 
corresponent a preus públics per activitat docent (excepte les taxes 
acadèmiques). Fora d’aquest termini general podran acceptar-se sol·licituds 
d’anul·lació de matrícula amb els efectes econòmics que indique la resolució.  
Data límit: fins al dia 31 de octubre de 2021. 

 
PLANIFICACIÓ DE LES CLASSES DE PRIMER CURS 
Primer semestre (semestre A) 
El primer semestre comença el dia 20 de setembre de 2021 i acaba el 21 de 
gener de 2022.  

Les classes començaran el dilluns 20 de setembre de 2021 i acabaran el 
divendres 21 de gener de 2022, tenint-se en compte els següents canvis 
docents: 

• El divendres 5 de novembre de 2021 s’impartirà docència de dilluns. 
 

Segon semestre (semestre B) 
El segon semestre comença el dia 14 de febrer de 2022 i acaba el 10 de juny de 
2022.  

Les classes començaran el dilluns 14 de febrer de 2022 i acabaran el divendres 
10 de juny de 2022, tenint-se en compte els següents canvis docents: 

• El dimarts 12 d’abril de 2022 s’impartirà docència de dijous. 

• El dimecres 13 d’abril de 2022 s’impartirà docència de divendres. 

 
PLANIFICACIÓ DE LES CLASSES DE SEGON CURS 
Primer semestre (semestre A) 
El primer semestre comença el dia 7 de setembre de 2021 i acaba el 22 de 
desembre de 2021.  

Les classes començaran el dimarts 7 de setembre de 2021 i acabaran el dimecres 
22 de desembre de 2021, tenint-se en compte els següents canvis docents: 

• El divendres 5 de novembre de 2021 s’impartirà docència de dilluns. 

 
PLANIFICACIÓ ACTES D’AVALUACIÓ 
En les dates indicades entre el començament i la fi de cada semestre han d’estar 
completats la totalitat dels actes d’avaluació necessaris per a la qualificació final 
de totes les assignatures del semestre. 
 



 

TERMINI MÁXIM DE PRESENTACIÓ D’ACTES 
Primer curs 
El termini máxim per al lliurament d’actes serà el divendres 25 de febrer de 2022 
per al primer semestre (semestre A) i el divendres 22 de juliol de 2022 per al 
segon semestre (semestre B). Aquests terminis són improrrogables. 

Segon curs 
El termini máxim per al lliurament d’actes serà el divendres 11 de febrer de 2022 
per al primer semestre (semestre A). 

 
TREBALL FI DE MÀSTER (TFM) 
Matrícula i anul·lació 
La matrícula estarà oberta fins al 27 de març de 2022. La anul·lació de matrícula 
es podrà efectuar també fins al 27 de març de 2022. 

Asignació del TFM 
L’asignació dels TFM ofertats es farà al inici del curs acadèmic. Per als TFM 
acordats i externs, l’asignació s’efectuarà durante el curs acadèmic. En tot cas, 
tinga’s en compte que entre l’asignació i la sol·licitud de defensa han de 
transcórrer al menys 10 semanes. 

Convocatòries per a la defensa del TFM 
• Convocatòria de desembre. 

o Aprovació i assignació de TFM fins el 15 d’octubre de 2021. 
o Sol·licitud de defensa fins el 3 de desembre de 2021. 
o Evaluació i calificació del 20 al 22 de desembre de 2021. 

• Convocatòria de març. 
o Aprovació i assignació de TFM fins el 11 de gener de 2022. 
o Sol·licitud de defensa fins el 28 de febrer de 2022. 
o Evaluació i calificació del 9 al 11 de març de 2022. 

• Convocatòria de juliol. Dates provisionals 
o Aprovació i assignació de TFM fins el 26 d’abril de 2022. 
o Sol·licitud de defensa fins el 12 de juliol de 2022. 
o Evaluació i calificació del 20 al 22 de juliol de 2022. 

• Convocatòria de setembre. Dates provisionals 
o Aprovació i assignació de TFM fins el 27 de juny de 2022. 
o Sol·licitud de defensa fins el 13 de setembre de 2022. 
o Evaluació i calificació del 21 al 23 de setembre de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 



 

SOL·LICITUD ACTE EXTRAORDINARI D’AVALUACIÓ 
Aquesta sol·licitud és exclusivament per a estudiants als qui els falte únicament 
per a finalitzar el seus estudis un màxim de 10,5 ECTS, exclòs el Treba Fi de 
Màster i, si escau, les pràctiques externes. 
 

Presentació de les sol·licitudes 

• Assignatures del primer semestre: del 28 de febrer al 6 de març de 
2022. 

• Per a assignatures del primer semestre, segon semestre o anuals, o 
qualsevol combinació d’elles: del 25 al 31 de juliol de 2022. 
 

Resolució del centre 

• Per a assignatures del primer semestre: fins al 30 de març de 2022. 
• Per a assignatures del primer semestre, segon semestre o anuals, o 

qualsevol combinació d’elles: fins al 21 de setembre de 2022. 

 

DIES FESTIUS 
Els següents dies es consideren festius (no s’inclouen els festius que 
coincideixen en cap de setmana o estan inclosos en períodes vacacionals): 
 

• 12 d’octubre de 2021 (dimarts), dia de la Hispanidad 
• 1 de noviembre de 2021 (dilluns), dia de Tots els Sants 
• 6 de desembre de 2021 (dilluns), dia de la Constitució 
• 8 de desembre de 2021 (dimecres), dia de la Inmaculada Concepción. 
• 6 de maig de 2022 (divendres), dia del centre. 
• 24 de juny de 2022 (divendres), San Juan. 

 

PERíODES VACACIONALS 
• Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 6 de gener de 2022, tots dos inclusivament. 
• Falles: del 17 al 19 de març de 2022, tots dos inclusivament.  
• Setmana Santa: del 14 al 25 d’abril de 2022, tots dos inclusivament 

 



 

 



 

 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica 
Calendari acadèmic 2021.2022 - SEGON CURS
MÀSTER UNIVERSITARI EN CIBERSEGURETAT I CIBERINTEL·LIGÈNCIA

dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.

setembre
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

octubre
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

novembre
1 2 3 4 5 DL 6 7

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

desembre
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

gener
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

febrer
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

primer semestre codi de colors

inici classes dl. dt. dc. dj. dv.   inici classes
14 15 15 15 14

  lectiu 

  canvi docent

  lliurament actes
Fins l'11 de febrer de 2022

  dia del centro

  setmana cultural

  vacances

  festiu

lliurament d'actes primer semestre

fi classes
07/09/2021 22/12/2021

canvis docents
Divendres 5 de novembre s'impartirà docència de dilluns
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