Servei de Gestió Acadèmica
Servicio de Gestión Académica

Unitat de Normativa i Planificació
Unidad de Normativa y Planificación

CALENDARI ACADÈMIC CURS 2014/2015
Aprovat pel Consell de Govern el 27 de febrer de 2014 (BOUA del 5 de març)
El present calendari acadèmic és d’aplicació a tots els estudis oficials impartits a la Universitat d’Alacant
i als títols propis de 1r i 2n cicle
INICI DE LES CLASSES

10 de setembre (2014)

1r quadrimestre / semestre

del 10 de setembre al 19 de desembre (2014)

2n quadrimestre / semestre

del 28 de gener al 22 de maig (2015)

ACABAMENT DE LES CLASSES

22 de maig (2015)

VACANCES
Nadal

del 24 de desembre (2014) al 6 de gener (2015)

Setmana Santa

del 2 al 13 d’abril (2015)

PERÍODE DE
MATRICULACIÓ

S'establirà en les Instruccions de matrícula que aprove el Consell de Govern
PERÍODES DE PROVES I AVALUACIÓ

Proves extraordinàries de finalització d’estudis
(desembre)2
Assignatures 1r quadrimestre / semestre

1

del 6 d’octubre al 28 de novembre (2014)
del 9 al 24 de gener (2015)

TERMINIS D’EMPLENAMENT I
FIRMA D’ACTES
del 6 d’octubre al 19 de desembre (2014)
del 10 de gener al 10 de febrer (2015)

Assignatures 2n quadrimestre / semestre i
anuals

del 29 de maig al 13 de juny (2015)

del 29 de maig al 25 de juny (2015)

Proves extraordinàries per a totes les
assignatures d'estudis de grau i màster
universitari, llevat els TFG i TFM

del 26 de juny al 13 de juliol (2015)

del 30 de juny al 24 de juliol (2015)

Proves ordinàries per a Treballs Fi de Màster
(TFM) de primer semestre

del 10 de gener al 14 de febrer (2015)

Proves ordinàries per a Treballs Fi de Grau
(TFG) y Treballs Fi de Màster (TFM)

del 29 maig al 19 de juny (2015)

Proves extraordinàries per a Treballs Fi de
Grau (TFG) i Treballs Fi de Màster (TFM)

de l’1 de juliol al 5 de setembre (2015)
“Excepcionalment i d’acord a l’establit
pels centres
fins el 18 de setembre (2015)

Proves extraordinàries per a
totes les assignatures d’estudis
en extinció 3

del 10 de gener al 28 de febrer (2015)

del 29 de maig al 30 de juny (2015)

fins el 15 de setembre (2015)
* fins el 30 de setembre (2015)

opció a

del 26 de juny al 13 de juliol (2015)

del 30 de juny al 24 de juliol (2015)

opció b

del 26 de juny al 4 de juliol (2015)
i de l’1 al 8 de setembre (2015)

del 30 de juny al 24 de juliol (2015)
de l’1 al 19 de setembre (2015)

ELABORACIÓ D’HORARIS I CALENDARI DE PROVES PER AL CURS 2015-2016
Els mesos d’abril i maig de 2015
El dia que el Consell de Govern establisca perquè se celebre el Solemne Acte d’obertura del Curs 2014-15, serà lectiu.
Per a saber els dies que la Universitat no tindrà activitat administrativa, consultar el calendari laboral en la següent direcció
del Servei de Gestió de Personal:
http://sgp.ua.es/va/servei-de-gestio-de-personal.html

1

Els períodes de proves i avaluació no seran de necessària aplicació a estudis de Doctorat. Les proves de les assignatures sense docència
s’ajustaran a les dates d’aquest calendari.

2

Durant les proves d’aquest període les classes no se suspendran. Les dates de les proves hauran de publicar-se, com a mínim, 7 dies abans
de l’inici d’aquet període de proves.

3

Els Centres podran triar l’opció a o la b per a realitzar les proves extraordinàries dels estudis oficials en extinció.
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CALENDARI ACADÈMIC CURS 2014/2015
El present calendari acadèmic seria d’aplicació als estudis de màster universitari que ho sol·liciten al
Vicerectorat d’Estudiants.
INICI DE LES CLASSES

13 d’octubre (2014)

1r quadrimestre / semestre

del 13 d’octubre de 2014 al 30 de gener de 2015

2n quadrimestre / semestre

del 16 de febrer al 5 de juny (2014)

FINALITZACIÓ DE LES CLASSES

5 de juny (2015)

VACANCES
Nadal

del 24 de desembre (2014) al 6 de gener (2015)

Setmana Santa

del 2 al 13 d’abril (2015)

PERÍODE DE
MATRICULACIÓ

S'establirà en les Instruccions de matrícula que aprove el Consell de Govern
PERÍODES DE PROVES I AVALUACIÓ

TERMINIS D’EMPLENAMENT I
FIRMA D’ACTES

Proves extraordinàries de finalització
d’estudis (desembre)

del 27 d’octubre al 28 de novembre (2014)

Assignatures 1r quadrimestre / semestre

del 2 al 14 de febrer (2015)

Assignatures 2n quadrimestre / semestre
i anuals

del 8 al 20 de juny (2015)

fins el 25 de juny (2015)

Proves extraordinàries per a totes les
assignatures, llevat els TFM

del 26 de juny al 13 de juliol (2015)

fins el 24 de juliol (2015)

Proves ordinàries per a Treballs Fi de
Màster (TFM)

del 8 al 26 de juny (2015)

fins el 30 de juny (2015)

Proves extraordinàries per a Treballs Fi
de Màster (TFM)

de l’1 de juliol al 30 de setembre (2015)

fins el 8 d’octubre (2015)

fins el 19 de desembre (2014)
fins el 27 de febrer (2015)

El dia que el Consell de Govern establisca perquè se celebre el Solemne Acte d’obertura del Curs 2014-15, serà lectiu.
Per a saber els dies que la Universitat no tindrà activitat administrativa, consultar el calendari laboral en la següent
direcció del Servei de Gestió de Personal:
http://sgp.ua.es/va/servei-de-gestio-de-personal.html
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DISTRIBUCIÓ PER SETMANES DEL CURS ACADÈMIC 2015/2015
Primer quadrimestre / semestre

Setmana

Dates
(dilluns-divendres/dissabtes)

Dies
de
classe

1

10 set – 12 set

3

2

15 set – 19 set

5

3

22 set – 26 set

5

4

29 set – 3 oct

5

5

6 oct – 10 oct

4

6

13 oct – 17 oct

5

7

20 oct – 24 oct

5

8

27 oct – 31 oct

5

9

3 nov – 7 nov

5

10

10 nov – 14 nov

5

11

17 nov – 21 nov

5

12

24 nov 28 nov

5

13

1 des – 5 des

5

14

8 des – 12 des

4

15

15 des – 19 des

5

Vacances de Nadal

24 des – 6 gener

---

7 i 8 de gener, tutories;
el 9 de gener, primer dia de
proves

7 gener – 10 gener

---

12 gener – 17 gener

---

19 gener – 24 gener

---

19 gener – 21 gener

---

Observacions

9 d’octubre, dijous, dia de la Comunitat Valenciana

8 desembre, dilluns, dia de la Immaculada Concepció

Proves i avaluacions

Matrícula del 2n semestre
TOTAL SETMANES:

15

TOTAL DIES:

71
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Segon quadrimestre / semestre
Setmana

Dates
(dilluns-divendres/dissabtes)

Dies
de classe

1

28 gen – 30 gen

3

Observacions

2

2 feb – 6 feb

5

3

9 feb – 13 feb

5

4

16 feb – 20 feb

5

5

23 feb – 27 feb

5

6

2 març – 6 març

5

7

9 març – 13 març

5

8

16 març – 20 març

4

9

23 març – 27 març

5

10

30 març – 3 abr

3

Vacances de Setmana Santa

2 abr – 13 abr

---

13 d’abril, dilluns, Sant Vicent Ferrer

10

14 abr – 17 abr

2

16 i 17 d’abril, dijous i divendres, Santa Faç

11

20 abr – 24 abr

5

12

27 abr – 1 maig

4

13

4 maig – 8 maig

5

14

11 maig – 15 maig

5

15

18 maig – 22 maig

5

- tutories: del 25 al 28 de maig i
del 15 al 19 de juny.
- la resta de dies, proves
d’assignatures 2n
quadrimestre / semestre i
anuals, fins al 13 de juny

25 maig – 31 maig

---

1 jun – 6 jun

---

8 jun – 13 jun

---

15 jun – 19 jun

---

Proves del període
extraordinari estudis de Grau,
des del dia 26 de juny

22 jun – 27 jun

---

29 jun –4 jul

---

6 jul – 11 jul

---

22 jun – 27 jun

---

29 jun – 4 jul

---

6 jul – 11 jul

---

1 set – 5 set

---

Proves extraordinàries 1r i 2n
quadrimestre / semestre,
i anuals d’estudis en extinció

TOTAL SETMANES: 15

TOTAL DIES

19 de març, dijous, Sant Josep
2 i 3 d’abril, dijous i divendres Sant (no lectiu)

1 de maig, divendres, dia del treball

71

DIES HÀBILS DE PROVES I AVALUACIÓ
Dates de proves

Nº
dies hàbils

del 9 al 24 de gener (2015)

14

Assignatura 2n quadrimestre / semestre i anuals

del 29 de maig al 13 de juny (2015)

14

Proves extraordinàries per a totes les assignatures d’estudis de grau i de máster
universitari

del 26 de juny al 13 de juliol (2015)

15

Opció a

del 26 de juny al 13 de juliol (2015)

15

Opció b

del 26 de juny al 4 de juliol (2015)
i de l’1 al 8 de setembre (2015)

15

Proves
Assignatures 1r quadrimestre / semestre

Proves extraordinàries per a totes les assignatures
d’estudis en extinció 3

3

Els Centres podran triar l’opció a o la b per a realitzar les proves extraordinàries dels estudis oficials en extinció.
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