CALENDARI ACADEMICOADMINISTRATRIU
ESTUDIS DE GRAU EN INFERMERIA (GI). ANY ACADÈMIC 2021/2022
1. ACCÉS I ADMISSIÓ A LA UNIVERSITAT
1.1 Accés al estudis de Grau en Infermeria
1.1.1. Matriculació estudiants de nous accés
Sessió d'informació de matrícula en el format que la situació sanitària ho
permeti
Matrícula assignats a la primera preferència
Matrícula de reclamacions juny i "Assignació definitiva"
Matrícula de la segona assignació de places
Matrícula reclamacions 2a assignació i 1a reassignació de juny

14/07/2021

12 h

Del 15 al 20/07/2021

De 10 a 14 h

20/07/2021

de 10 a 14 h

Del 27 al 29/07/2021

De 10 a 14 h

6 i 7/09/2021

De 10 a 14 h

1.1.2 Admissió mitjançant criteris d'edat (més grans de 45 anys)
Sol·licitud
Data límit lliurament documentació / pagament
Dates d'entrevista

Del 2 a l'11/02/2021
12/02/2021
Del 7 al 22/06/2021

Data límit tramesa proposta

23/06/2021

Data límit resolució

25/06/2021

1.1.3. Admissió per canvi d'estudis - Curs 2022/2023
Data límit per publicar l'oferta de places i els criteris d'admissió
Període per presentar la sol·licitud

04/02/2022
Del 25/02/2022 a l'1/04/2022

Data límit per trametre al rector/a la proposta de resolució

25/05/2022

Data límit per a la seva resolució

07/06/2022

Publicació de la resolució d'admissió

16/06/2022

Notificació d'admissió i sol·licitud de trasllat per canvi d'estudis
Lliurament documentació actualitzada (CAP)

16 i 17/06/2022
11/07/2022

1.1.4 Admissió per reincorporació estudis Infermeria 2021/2022
Sol·licitud de reincorporació*
Resolució d'admissió i equiparació i Matrícula

Del 22 al 29/07/2021
03/09/2021

*No pot tenir ni el Règim de Permanència esgotat dels estudis de grau en Infermeria, ni tancat l'expedient per trasllat

2. MATRICULACIÓ
2.1 Període automatrícula
Automatrícula 2n, 3r i 4t i repetidors de 1r.

Del 21/07/2021 a les 10 h
fins el 26/07/2021 a les 23:59 h

2.2 Matriculació admesos per canvi d'estudis espanyols i estrangers
Matrícula

De l'1 al 3/09/2021

De 10 a 13,30 h

2.3 Convocatòria extraordinària fi d'estudis
Sol·licitud convocatòria extraordinària de fi d'estudis

Del 26/10 al 03/12/2021

d'11 a 13,30 h

Sol·licituds

Data límit resolució

Del 14/09/2021 al 5/10/2021

02/11/2021

Canvis de matrícula per a assignatures que s'imparteixin només durant el
2n semestre i que no comportin un increment en el cost econòmic dels
De l'01/02/2022 al 8/02/2022
crèdits matriculats de tots els estudis

09/03/2022

Anul·lació total de matrícula

11/11/2021

2.4 Modificació de matrícula

Canvis de matrícula

Fins al 03/11/2021

Horari d'11 a 13,30 h

3. ACTIVITATS FORMATIVES
3.1 Convocatòria 1r semestre
Data límit tancament actes:
Assignatures :
De 1r, 2n, 3r i 4t primer semestre
Sol·licitud d'avaluació per compensació i de revisió extraordinària

18/02/2022
Fins al 4/03/2022

3.2 Convocatòria 2n semestre
Assignatures 1r curs grau infermeria
Data límit tancament actes
Sol·licitud d'avaluació per compensació i de revisió extraordinària

07/07/2022
Fins el 22/07/2022

Resta d'assignatures grau infermeria
Data límit tancament actes

2n ---> 07/07/2022
3r ---> 07/07/2022
4t ---> 20/06/2022

Sol·licitud d'avaluació per compensació i de revisió extraordinària

Fins al 22/07/2022

4. BEQUES GENERALS DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

Període de sol·licituds de beques
Per a que l'estudiant sigui considerat com a "becari condicional" i no hagi
d'abonar les taxes acadèmiques, ha de presentar "acreditació de caràcter
econòmic" que emet l'AGAUR o la credencial de becari del curs
2020/2021.

Pendent publicació convocatòria

El mateix dia programat per formalitzar la matrícula

5. RECONEIXEMENT ACADÈMIC
5.1 Reconeixement acadèmic
Període per a presentar la sol·licitud

Data límit de resolució per a Data límit de resolució per a
estudiants que finalitzen
la resta de sol·licituds

Del 04/05 al 18/06/2021

15/07/2021

09/09/2021

De l'01/07 al 07/09/2021

17/09/2021

15/10/2021

Del 10/09 al 29/10/2021

12/11/2021

12/11/2021

Del 07/01 al 26/01/2022

11/02/2022

22/02/2022

6. PROGRAMES D'INTERCANVI 2022/2023
6.1 Sol·licitud i resolució d'admissió als programes d'intercanvi per al curs 2022/2023

Convocatòria SICUE

Període per presentar la
sol·licitud

Data límit per a la seva
resolució

Pendent

Pendent

Acceptació de places

Pendent

Canvi de places i reassignació (als centres)

Pendent

Convocatòria única ERASMUS+ i UAB Exchange Programme

Del 26/10 al 09/11/2021

Primera: 13/12/2021
Segona: 21/01/2022

6.2 Procés d'acord del contracte d'estudis (Learning Agreement) per intercanvis durant el curs 2021/2022
Data límit per acordar el contracte d'estudis definitiu dels estudiants que
participen en un programa d'intercanvi durant el curs 2021/2022

1r semestre: 03/11/2021
2n semestre: 22/04/2022

7. RÈGIM DE PERMANÈNCIA
7.1 Sol·licituds de canvi de règim de dedicació
Tràmit
Període extraordinari de canvi de règim de dedicació per als estudiants de
nou accés
Canvi de règim de dedicació per a la resta d'estudiants

7.2 Resta de sol·licituds

Sol·licitud de permanència

Data límit
Del 29/10 al 05/11/2021
Abans de la matrícula

Període per presentar la
sol·licitud

Data límit per a la seva
resolució

Del 03/09/2021 al
07/09/2021

18/10/2021

Del 17/09/2021 a
l'11/10/2021

22/11/2021

Del 15/10/2021 al
08/11/2021

13/12/2021

De l'11/11/2021 al
17/01/2022

07/02/2022

Del 20/01/2022 al
14/03/2022

05/05/2022

Del 16/03/2022 al
13/06/2022

11/07/2022

7.3 Informe d'aplicació del Règim de Permanència en el curs 2021/2022
Tràmit

Data límit

Tramesa de l'informe del Deganat o Direcció de centre a l'Àrea d'Afers
acadèmics

14/02/2022

Tramesa de l'informe d'universitat des de l'Àrea d'afers Acadèmics al
Consell Social

23/03/2022

8. PREMI EXTRAORDINARI DE TITULACIÓ
Data límit de proposta dels premis extraordinaris de titulació que habiliti
per a l'exercici d'activitats professionals regulades

Resolució CAA:
Abril - 2022

14/02/2022

9. GUIES DOCENTS - Curs acadèmic 2022/2023
Data límit per a la publicació de les guies docents del grau

08/07/2022

10. PROVES D'APTITUD HOMOLOGACIÓ TÍTOLS ESTRANGERS
Convocatòria oficial de gener 2022
Sol·licitud de matrícula convocatòria de gener

21/01/2022
Del 13/12/2021 al 17/12/2021

Publicació de les qualificacions i revisió de les proves

28/01/2022

Lliurament certificats convocatòria gener

07/02/2022

Convocatòria oficial de juny 2022

10/06/2022

Sol·licitud de matrícula convocatòria de juny

Del 16/05/2022 al 20/05/2022

Publicació de les qualificacions i revisió de les proves

17/06/2022

Lliurament certificats convocatòria juny

04/07/2022

11. FESTIUS
Vacances Nadal: del 23/12/2021 al 6/01/2022 (ambdós inclosos)
Vacances Setmana Santa: del 9 al 18 d’abril de 2022
11/09/2021 - Diada Nacional de Catalunya - dissabte
24/09/2021 - La Mercè - divendres
12/10/2020 - Festa Nacional d'Espanya - dimarts
06/12/2021 - Dia de la Constitució - dilluns
08/12/2021 -La Immaculada - dimecres
25/12/2021 - Nadal - dissabte
01/01/2022 - Cap d'Any - dissabte
06/01/2022 - Reis - dijous
15/04/2022 - Divendres Sant - divendres
18/04/2022 - Dilluns de Pasqua Florida - dilluns
06/06/2022 - Pasqua Granada - dilluns
24/06/2022 - Sant Joan - divendres

Notes
La Secretaria romandrà tancada en els períodes de vacances de Nadal, Setmana Santa i Agost.
Aquesta Secretaria es reserva el dret de canviar alguna de les dates d’aquest calendari depenent de les incidències que puguin haver-hi, d'acord
amb la Normativa de la UAB. Tots els canvis seran publicats al web de l'EUI i als taulers d'anuncis.

Barcelona, juliol, 2021

