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COMENÇAMENT DE LA TUTORIZACIÓ O DIRECCIÓ DE TESI

Quan es produeix l'assignació per part de la comissió acadèmica corresponent, segons acord entre el professorat tutor o director de tesi i
l'estudiant

VACANCES
Nadal

del 23 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021

Setmana Santa

del 1 al 12 d’abril de 2021
s'establirà en les instruccions de matrícula aprovades pel Consell
de Govern

TERMINI DE MATRICULACIÓ
ACTUACIONS QUE ES DURAN A TERME AL LLARG DEL CURS
Assignació professorat tutor i línia d’ investigació

TERMINIS
En el moment d’admissió en el Programa de Doctorat
En el moment d’admissió en el Programa de Doctorat o, de no ser
possible, en el termini màxim de tres mesos des de la matriculació

Assignació professorat director de tesi

Firma document compromís doctoral

fins el 29 de març de 2021

Publicació en el RAPI del pla d'investigació

fins el 7 de maig 2021

Valoració del document d'activitats i pla d'investigació de l'alumnat pel
professorat tutor i director de tesi

Del 31 de maig al 28 de juny de 2021

Avaluació de l'alumnat per les comissions acadèmiques
Realització activitats formatives transversals obligatòries comuns
Realització activitats formatives transversals obligatòries específiques

de 29 de juny al 12 de juliol de 2021
segons les dates publicades en la pàgina web de l’ EDUA
segons la programació establida per cada programa de doctorat

Període per a presentar la tesi per a defensar-la
Període de defensa de tesi

fins el 23 de juliol de 2021
fins el 30 de setembre de 2021

El tancament de tots els processos si coincidix amb un dia inhàbil s'entendrà que es trasllada al dia hàbil immediatament posterior.
El dia que el Consell de Govern establisca perquè se celebre el Solemne Acte d'Obertura del Curs 2020-21 serà lectiu.
Per a saber els dies que la Universitat no tindrà activitat administrativa, consulteu el calendari laboral en la
següent adreça del Servei de Gestió de Personal:
http://sgp.ua.es/va/servei-de-gestio-de-personal.html
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