CALENDARI D’AVANÇAMENT DE CONVOCATÒRIA (2019/2020)

(ACGUV 108/2017)

AVANÇAMENT D’ASSIGNATURES DISTINTES AL TFG I PE*:
REQUISITS:
- Tindre pendent per concloure el pla d’estudis del grau un màxim de dues assignatures,

qualsevol que siga el caràcter d’aquestes assignatures. Queden excloses d’aquest còmput les
assignatures de Treball Fi de Grau (TFG) i Pràctiques Externes curriculars (PE).
- Per accedir a aquesta convocatòria és necessari que l'estudiant haja estat matriculat prèviament
en les assignatures corresponents, que estiga matriculat en el curs en què sol·licita
l'avançament i que ho sol·licite per a totes les assignatures que li queden per aprovar, fins i tot
el TFG i les PE (si no s’han superat encara).

SOL·LICITUD: període de matrícula del 22 de juliol al 31 de juliol de 2019 per ENTREU
(telemàtica) Avís: una vegada presentada la sol·licitud no es podrà renunciar .

REALITZACIÓ D’EXÀMENS:

del 17 al 23 de setembre de 2019.

Avís: L'estudiant tindrà dret a una segona convocatòria que es correspondrà amb la següent convocatòria
ordinaria de l'assignatura.

AVANÇAMENT CONVOCATÒRIA DE L’ASSIGNATURA DEL TFG I PE*:
AVANÇAMENT: TFG
REQUISITS: L'estudiant que sol·licite l'avançament de convocatòria ha d'estar matriculat
també del TFG i/o PE.(si no s’han superat encara). Aquestes assignatures queden incloses en
l'avançament de convocatòria.

SOL·LICITUD: període de matrícula del 22 de juliol al 31 de juliol de 2019 per ENTREU
(telemàtica) Avís: una vegada presentada la sol·licitud no es podrà renunciar.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ DEL TFG: ENTREU del 9 de setembre al 20 de desembre de
2019 PERÍODE DE DEFENSA: del 8 al 24 de gener de 2020

AVANÇAMENT: PE. Es tramita com una assignatura de primer quadrimestre

Avís: Si l'estudiant no presenta, o no supera, el TFG o les PE, només disposarà d'una altra convocatòria
aquest curs, que serà la convocatòria ordinària d'avaluació següent d'aquestes assignatures fixada en la
titulació. *( PE Graus: Filologia Catalana, Periodisme i Comunicació Audiovisual)

