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CALENDARI ACADEÈ MIC MUGI 
CURS 2022/2023 

Aprovat en CAT de 28 de gener de 2022. 

Aprovat en Junta de Centre de 7 de febrer de 2022. 

Modificat per Consell de Govern UPV de 28 d'abril de 2022. 
 

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

MATRÍCULA 
Atès que hi ha un pla d'extinció, només serà possible la matrícula per part d'alumnes que ja hagen 
cursat algun any aquesta titulació. Per a realitzar la seua matrícula hauran d'enviar una sol·licitud 
per Policonsulta indicant les assignatures a matricular a mitjan juliol. La matrícula només tindrà 
dret a examen i les taxes seran sense docència, (segons indique el decret de taxes). 

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) 

Anul·lació de matrícula 
L'anul·lació de la matrícula suposa l'anul·lació total o parcial d'assignatures del curs i implica el 
reintegrament a l'alumne de l'import abonat fins a la data corresponent a preus públics per 
activitat docent. Fora d'aqueix termini general podran acceptar-se sol·licituds d'anul·lació de 
matrícula amb els efectes econòmics que indique la resolució. 

- Data límit: fins el dia 31 d’octubre de 2022. 

PRIMER CURS (Sense docència)  
Semestre A 
El primer semestre comença el dia 19 de setembre de 2022 i acaba el 20 de gener de 2023. 

Semestre B 
El segon semestre comença el dia 13 de febrer de 2023 i acaba el 16 de juny de 2023. 

SEGON CURS (Sense docència)  
Semestre A 
El primer semestre comença el dia 19 de setembre de 2022 i acaba el 20 de gener de 2023. 

PLANIFICACIÓ ACTES D'AVALUACIÓ 
Es reserven els següents dies per a actes d'avaluació: 

- Semestre A: del 23 de gener al 10 de febrer. 

- Semestre B: del 19 de juny al 7 de juliol. 

Per ser avaluats, hauran de posar-se en contacte amb el professor responsable de l'assignatura. 

http://www.upv.es/
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TERMINI MÀXIM DE PRESENTACIÓ D'ACTES 
Primer curs  
El termini màxim per al lliurament d'actes serà el divendres 24 de febrer de 2023 per al semestre 
A i el divendres 21 de juliol de 2023 per al semestre B. Aquests terminis són improrrogables. 

Segon curs 
El termini màxim per al lliurament d'actes serà el divendres 24 de febrer de 2023 per al semestre 
A. 

TREBALL FI DE MÀSTER (TFM) 
Matrícula i anul·lació 
La matrícula estarà oberta fins al 26 de març de 2023, encara que excepcionalment per acord de 
la CAT es pot acceptar fora d'aquest període. Així mateix, l'anul·lació de matrícula es podrà 
efectuar fins al 26 de març de 2023. 

Assignació del TFM 
L'assignació dels TFM oferits es farà a l'inici del curs acadèmic. Per als TFM acordats i externs, 
l'assignació s'efectuarà durant el curs acadèmic. En tot cas, tinga's en compte que entre 
l'assignació i la sol·licitud de defensa han de transcórrer almenys 10 setmanes. 

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

- Aprovació i assignació de TFM fins el 14 d’octubre de 2022. 

- Sol·licitud de defensa fins el 2 de desembre de 2022. 

- Avaluació i qualificació del 20 al 22 de desembre de 2022. 

• Convocatòria de març. 

- Aprovació i assignació de TFM fins l’11 de gener de 2023. 

- Sol·licitud de defensa fins el 28 de febrer de 2023. 

- Avaluació i qualificació del 9 al 10 de març de 2023. 

• Convocatòria de juliol.  

- Aprovació i assignació de TFM fins el 26 d’abril de 2023. 

- Sol·licitud de defensa fins el 12 de juliol de 2023. 

- Avaluació i qualificació del 19 al 21 de juliol de 2023. 

• Convocatòria de setembre. 

- Aprovació i assignació de TFM fins el 27 de juny de 2023. 

- Sol·licitud de defensa fins el 13 de setembre de 2023. 

- Avaluació i qualificació del 20 al 22 de setembre de 2023. 

(Aquest calendari de convocatòries està subjecte a possibles canvis en cas de modificació de la 
normativa aplicable) 
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SOL·LICITUD ACTE EXTRAORDINARI D’AVALUACIÓ 
Aquesta sol·licitud és exclusivament per a estudiants als qui els falte únicament per a finalitzar els 
seus estudis un màxim de 10,5 ECTS, exclòs el Treball Fi de Màster i, en el seu cas, les pràctiques 
externes. 

En tots els períodes, l'alumnat podrà sol·licitar actes extraordinaris d'avaluació per a assignatures 
del primer semestre, segon semestre i anuals. 

Primer període 
- Presentació de sol·licituds: del 13 al 19 d'octubre de 2022. 

- Data de resolució: fins al 26 d'octubre de 2022. 

- Període d'exàmens: del 7 al 25 de novembre de 2022. 

- Data màxima de lliurament d'actes: fins al 5 de desembre de 2022. 

Segon període 
- Presentació de sol·licituds: del 27 de febrer al 3 de març de 2023. 

- Data de resolució: fins al 15 de març de 2023. 

- Període d'exàmens: del 3 d'abril al 12 de maig de 2023. 

- Data màxima de lliurament d'actes: fins al 29 de maig de 2023. 

Tercer període 
- Presentació de sol·licituds: del 24 al 26 de juliol de 2023. 

- Data de resolució: fins al 7 de setembre de 2023. 

- Període d'exàmens: de l'11 al 20 de setembre de 2023. 

- Data màxima de lliurament d'actes: fins al 26 de setembre de 2023. 

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 2022, dia de la Hispanitat. 

- 1 de novembre de 2022, dia de Tots els Sants. 

- 6 de desembre de 2022, dia de la Constitució. 

- 8 de desembre de 2022, dia de la Immaculada Concepció. 

- 1 de maig de 2023, dia Internacional del Treball. 

- 5 de maig de 2023 (divendres), dia del centre. 

PERÍODES VACACIONALS 
- Nadal: del 23 de desembre de 2022 al 6 de gener de 2023, tots dos inclusivament. 

- Falles: del 16 al 20 de març de 2023, tots dos inclusivament. 

- Setmana Santa: del 6 al 17 d'abril de 2023, tots dos inclusivament. 
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