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Calendari acadèmic dels estudis de doctorat curs
20162017
Curs acadèmic
El curs 20162017 s’inicia l’1 de setembre de 2016 i finalitza el 31 d’agost de 2017. No
obstant, es consideren del curs 20162017 les tesis dipositades fins el 30 de setembre de
2017.

Dies festius
Són dies festius i inhàbils els diumenges i els declarats com a tal al calendari laboral
publicat per la Generalitat de Catalunya (festiu general), incloent en cada seu de la
Universitat, les festes locals de la seva població (festiu local).
Els dies festius generals del curs 20162017 són:
2016
12 d’octubre
1 de novembre
6 de desembre
8 de desembre
26 de desembre

2017
6 de gener
14 d’abril
17 d’abril
1 de maig
24 de juny
15 d’agost

Períodes no lectius
A afectes electorals, els períodes no lectius són inhàbils, d’acord amb l’article 
32.3 del
Reglament electoral UPC
.
Els períodes no lectius del curs 20162017 són:
● Nadal: del 24 de desembre de 2016 fins el 5 de gener de 2017
● Setmana santa: del 10 al 17 d’abril de 2017
● Estiu: del 31 de juliol al 31 d’agost de 2017
Exclusivament als efectes electorals esmentats, es considera no lectiu 
el període comprès
entre l’1 i el 30 de juliol de 2017.

Sol∙licituds d’accés
Les persones interessades poden formular la sol∙licitud d’accés al programa de doctorat de
l’1 de setembre de 2016 fins el 30 d’abril de 2017. Excepcionalment les comissions
acadèmiques dels programes de doctorat poden considerar sol∙lictuds d’accés fins el 30 de
juny de 2017.
Les Comissions acadèmiques poden resoldre l’admissió de les sol∙licituds presentades per
al curs 20162017 o per al curs 20172018 indistintament.
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Matrícula
Matrícula de nou accés
La primera matrícula en el programa de doctorat es realitza dins del termini que indiqui la
resolució d’admissió.
Excepte que expressament s’indiqui el contrari, les resolucions d’admissió emeses amb
posterioritat al 15 d’abril de 2017 es matricularan dins el període ordinari de matrícula (el
corresponent a segones i successives matrícules) del curs 20172018

Període ordinari de matrícula (segones i successives matrícules)
Del 26 de setembre al 14 d’octubre de 2016

Avaluacions anuals
Data límit per efectuar avaluacions anuals: 28 de juliol de 2017
Data límit per recuperar avaluacions desfavorables: 28 de febrer de 2017

Dipòsit de Tesi
Data màxima per formalitzar el dipòsit de tesi corresponents a programes regulats pel RD
1393/2007: 1 de juny de 2017
Per a la resta de programes, no es formalitzaran dipòsits de tesi en el període comprès
entre el 20 i el 30 de juliol de 2017.
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