
AVANÇAMENT DE CONVOCATÒRIA PER FINALITZAR ESTUDIS DE GRAU 

D’ODONTOLOGIA 

Tenen dret a fer ús d’aquesta convocatoria els estudiants als quals quede per aprobar un màxim 

de dues assignatures per acabar la titulació, qualsevol que siga el carácter d’aquestes assignatures.  

Queden excloses d’aquest còmput les assignatures de “Treball Fi de Grau” i  “Practicum I de 

Pacients Infantils y Practicum II de Pacients Adults”. 

Per accedir a aquesta convocatoria és necessari que l’estudiant haja estat matriculat prèviament en 

les assignatures corresponents i que estiga matriculat  en el curs en el qual sol·licita l’avançament 

de convocatòria de totes les assignatures pendents d’aprovar, inclòs el “Treball Fi de Grau” i 

“Practicum I de Pacients Infantils y Practicum II de Pacients Adults”. 

Així mateix, l'estudiant no podrà sol·licitar l'avançament de convocatòria de “Treball fi de grau”. 

Es requisit per a accedir a l’avançament de convocatoria que l’estudiant hi haya cursat la totalitat 

de les practiques de totes les assignatures pendents d’aprovar. 

Les avaluacions es realitzaran en el periode d’exàmens que a aquest fi es fixe en el calendari de 

procesos de gestió acadèmica i será publicat amb antelació suficient. 

L’estudiant será examinat en relació amb la guía docent corresponent al curs en què sol-licita 

l’avançament i pel professorat que designe el departament responsable de l´assignatura. 

La sol·licitud es presentarà durant el període de matrícula i no es podrà renunciar amb 

posterioritat. 

- (Pendent d'aprovar per la CAT)

- Termini de presentació de sol·licituds: del 20 al 30 de juliol de 2021(per ENTREU) 

- Termini de realització dels exàmens:

o Del  20 al 24 de setembre de 2021

o Del 10 al 14  de gener de 2022

➢ 36249 Practicum I de Pacients Infantils

➢ 36250 Practicum II de Pacients Adults

En el cas de no aprovar en aquesta convocatòria, la segona convocatòria serà la següent 

convocatoria ordinària d'examen de cadascuna de les assignatures. 




