Calendari de tràmits acadèmics i
administratius de l’EPSEVG Curs 2019/2020
ACCÉS
Què:
On:
Quan:
Estudi previ de reconeixements o convalidacions de crèdits per estudis universitaris
Presentació de la sol∙licitud i
documentació acreditativa.

SIAE

Durant tot el curs acadèmic

Resolució

SIAE

Individualitzada durant tot el curs acadèmic

Sol∙licitud d'accés directe al centre per canvi d’universitat i/o estudis universitaris
Presentació de sol∙licituds i
documentació acreditativa
Publicació de la Resolució

SIAE

Web EPSEVG

Fins el 5 de juliol de 2019
Fins el 13 de gener de 2020
Fins el 2 de setembre de 2019
Fins el 31 de gener de 2020

ABANS DE LA MATRÍCULA
Què:
On:
Quan:
Reserva de plaça. Estudiantat de nou accés.
Fins a la data assignada per formalitzar la matrícula
e‐Secretaria/SIAE
Presentació de sol∙licituds
Fins a la data assignada per formalitzar la matrícula
SIAE
Presentació de la documentació
acreditativa
Canvi de la modalitat de dedicació als estudis a la Fase Inicial
e‐Secretaria
Presentació de sol∙licituds
Del 4 al 12 de juliol de 2019
Del 3 al 7 de febrer de 2020
SIAE
Presentació documentació
Del 4 al 12 de juliol de 2019
acreditativa
Del 3 al 7 de febrer de 2020
Abandonament temporal dels estudis a la Fase Inicial
e‐Secretaria
Presentació de sol∙licituds
Del 4 al 12 de juliol de 2019
Del 3 al 7 de febrer de 2020
SIAE
Presentació de la documentació
Del 4 al 12 de juliol de 2019
acreditativa
Del 3 al 7 de febrer de 2020
Autoritzacions de matrícula (estudiantat que no s'ha matriculat el quadrimestre anterior)
Presentació de sol∙licituds

Demana
(on‐line)

Del 14 de juny al 14 de juliol de 2019

Del 7 de gener al 7 de febrer de 2020
Documentació descomptes de matrícula i domiciliació bancària (SEPA). Estudiantat NO nou
SIAE
Presentació de la documentació
Fins a 2 dies abans de la data assignada de matrícula
Fins a 2 dies abans de la data assignada de matrícula
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Què:

MATRÍCULA
On:
Quan:

Estudiants NOUS Preinscripció general ‐ Matrícula presencial

Estudiantat de nou accés per
preinscripció

SIAE ‐ EPSEVG

Del 15 al 18 de juliol 2019
Del 12 al 13 de febrer 2020

Estudiants NOUS Accés directe al centre per canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials

Matrícula presencial

SIAE ‐ EPSEVG

Del 9 al 10 de setembre de 2019
Del 10 al 11 de febrer de 2020

Estudiants matriculats en cursos anteriors ‐ GRAU i MÀSTER

Automatrícula

e‐Secretaria

GRAUS/MUESAEI: del 19 al 24 de juliol de 2019
GRAUS/MUESAEI: del 6 al 7 de febrer de 2020

TRÀMITS POSTERIORS A LA MATRÍCULA
On:
Quan:

Què:
Variacions en la matrícula (incloure totes les variacions, afegir i treure assignatures, en una mateixa sol∙licitud pel tal
de fer el recàlcul global de la liquidació de la matrícula)

Presentació de sol∙licituds

Presentació de la documentació
acreditativa
Resolució

e‐Secretaria

Del 2 al 13 de setembre de 2019
Del 10 al 17 de febrer de 2020

SIAE

Fins el 13 de setembre de 2019
Fins el 17 de febrer de 2020

e‐Secretaria

Fins el 27 de setembre de 2019
Fins el 2 de març de 2020

Canvi de grup
Presentació de sol∙licituds

Presentació de la documentació
acreditativa
Resolució

e‐Secretaria

Del 2 al 13 de setembre de 2019
Del 10 al 17 de febrer de 2020

SIAE

Fins el 13 de setembre de 2019
Fins el 17 de febrer de 2020

e‐Secretaria

Fins el 27 de setembre de 2019

Fins el 2 de març de 2020
Baixa acadèmica d’assignatures (NO es retorna l’import de les assignatures que es donen de baixa)
e‐Secretaria
Presentació de sol∙licituds
Fins el 31 d’octubre de 2019
Fins el 31 de març de 2020
Fins el 31 d’octubre de 2019
Presentació de la documentació
SIAE
Fins el 31 de març de 2020
justificativa, si s'escau
Resolució

e‐Secretaria

Fins el 12 de novembre de 2019
Fins el 13 d’abril de 2020
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Renúncia a la matrícula
Presentació de sol∙licituds

e‐Secretaria

Fins el 31 d’octubre de 2019
Fins el 31 de març de 2020

Resolució

e‐Secretaria

Fins el 12 de novembre de 2019

Fins el 13 d’abril de 2020
RECONEIXEMENT / CONVALIDACIÓ D’ESTUDIS
Què:
On:
Quan:
Reconeixement / Convalidació de crèdits per estudis universitaris
Durant els mesos de juny, juliol i fins el 6 de setembre
Presentació sol∙licituds i
SIAE
de 2019
documentació acreditativa.
Durant el mes de desembre de 2019 i la primera
quinzena de gener 2020
RECONEIXEMENT DE CRÈDITS
Què:
On:
Quan:
Acreditació de la competència en 3a llengua
Presentació de la sol∙licitud i de la
SIAE
Durant tot el curs acadèmic.
documentació
acreditativa
Reconeixement de crèdits per experiència laboral i professional
Presentació de la sol∙licitud i de la
SIAE
Durant tot el curs acadèmic.
documentació
acreditativa
Reconeixement de crèdits per activitats d'extensió universitària (6 ECTS)
Presentació de la sol∙licitud i
SIAE
Durant tot el curs acadèmic.
documentació acreditativa per
activitats realitzades a l’EPSEVG i
llengües estrangeres
Què:
Renúncia a l'avaluació curricular
Presentació de sol∙licituds

AVALUACIÓ I PERMANÈNCIA
On:
Quan:

e‐Secretaria

Fins el 31 de gener de 2020
Fins el 30 de juny de 2020

Fer constar informació per a l'avaluació curricular
Presentació de la documentació
SIAE
justificativa

Del 30 de gener al 3 de febrer de 2020
De 30 de juny al 2 de juliol de 2020
Continuïtat d’Estudis (No aptes rendiment mínim 1r any acadèmic o Fase Inicial)
e‐Secretaria
Presentació sol∙licituds
Fins el 31 de gener de 2020
Fins el 12 de juliol de 2020
Presentació de la documentació
justificativa
Resolució

SIAE

Fins el 31 de gener de 2020
Fins el 12 de juliol de 2020

e‐Secretaria

Fins el 6 de febrer de 2020
Fins el 19 de juliol de 2020
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Revisió de l'avaluació curricular
Presentació de sol∙licituds
Presentació de la documentació
justificativa
Resolució
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e‐Secretaria

SIAE

e‐Secretaria

Del 5 al 6 de febrer de 2020
Del 4 al 10 de juliol de 2020
Del 5 al 6 de febrer de 2020
Del 4 al 10 de juliol de 2020
Fins el 15 de febrer de 2020
Fins el 18 de juliol de 2020
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