Calendari Acadèmic de
l’EPSEM pel curs 22/23

Acord CP.EPSEM/2022/07/03, de 18 de maig de 2022,
de la Comissió Permanent de l’EPSEM.

CALENDARI ACADÈMIC DE L'EPSEM PER A L'ANY ACADÈMIC 2022-2023
ESTUDIS DE GRAU- QUADRIMESTRE DE TARDOR
MATRÍCULA

Nou ingrés per preinscripció general

Estudiantat ja matriculat en cursos anteriors
Estudiantat sense data de matrícula
Continuïtat d’estudis

Assignades en 1a preferència
Reclamacions i assignació definitiva
Segona assignació
Reclamacions de la 2a assignació i 1a
reassignació
2a reassignació de juny
3a reassignació de juny
4a reassignació de juny
Assignades a la convocatòria de setembre
del 19 al 21 de juliol
5 i 6 de setembre
21 de juliol i 6 de setembre
21 de juliol i 6 de setembre

PERÍODE DE CLASSES
Període d’impartició de classes
Període lectiu sense horari predeterminat
DIES FESTIUS I PERÍODES NO LECTIUS
Dies festius

Període no lectiu
Cerimònia de Graduació
Festa de tardor
EXÀMENS
Període d’exàmens
Data límit de lliurament de notes
Comissions d’Avaluació (Fase Inicial, Bloc Curricular,
Bloc de Menció i Fase Final)
Exàmens de reavaluació de Q7
Data límit de lliurament de notes de reavaluació
Comissió d’Avaluació de la Fase Final (després de la
Reavaluació)
TREBALL FINAL DE GRAU
Ofertes de TFG (professorat)
Sol·licitud de TFG (estudiantat)
Matrícula
Convocatòria de gener
Lliurament
Defensa
Convocatòria de maig (amb pagament de taxes)
Lliurament
Defensa

13 de setembre
19 de setembre
27 de setembre
28 de setembre

del 8 de setembre
al 22 de desembre
23 de desembre i del 9 a l’11 de gener

12 d’octubre
8 de desembre
31 d’octubre (pont)
9 de desembre (pont)
1 de novembre
6 de gener
6 de desembre
del 27 de desembre de 2022 al 5 de gener de 2023
24 de novembre de 2022
2 de Desembre

del 12 al 27 de gener
31 de gener
3 de febrer
del 3 al 7 de juliol de 2023
10 de juliol de 2023
14 de juliol de 2023

9 de març de 2022
3 de juny
9 de març de 2022
30 de juny
del 19 al 21 de juliol i del 5 a 6 de setembre de 2022 (els
mateixos dies que la matrícula ordinària)
fins el 13 de gener de 2023
del 23 de gener de 2023

al 27 de gener de 2023

fins el 5 de maig de 2023
del 15 de maig de 2023

al 19 de maig de 2023
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15 i 18 de juliol
20 de juliol
26 i 27 de juliol
5 i 6 de setembre

CALENDARI ACADÈMIC DE L'EPSEM PER A L'ANY ACADÈMIC 2022-2023
SOL·LICITUDS DE CANVIS A LA MATRÍCULA
Termini màxim per sol·licitar variacions en la matrícula
Termini màxim per donar de baixa assignatures 1
SOL·LICITUDS D’ABANDONAMENT DELS ESTUDIS
Termini màxim per sol·licitar l’abandonament de l’estudi

fins el 16 de setembre
fins el 31 d’octubre

de l’1 de novembre a l’1 de febrer

SOL·LICITUDS DE CANVI D’UNIVERSITAT O CANVI D’ESTUDIS (intern o entre universitats)
Incorporació en el quadrimestre de tardor
Publicació de l’oferta de places
15 de juny de 2022
Presentació de sol·licituds
fins el 15 de juliol de 2022
Resolució del centre receptor
2 de setembre de 2022
Matrícula
5 i 6 de setembre de 2022
SOL·LICITUDS DE RECONEIXEMENT O CONVALIDACIÓ D’ESTUDIS
Termini màxim de presentació de sol·licitud
del 15 de juny fins el 2 de setembre
SOL·LICITUDS DE CONTINUÏTAT D’ESTUDIS (no apte de rendiment mínim de 1r any acadèmic o de fase inicial)
Quadrimestre de tardor
fins el 15 de febrer de 2023
SOL·LICITUDS D’ESPECIALITAT (estudiants de la fase comuna d’Industrials)
Quadrimestre de tardor
del 15 de desembre al 31 de gener de 2023

1

En cas de malaltia o accident greu de l'estudiant o d'un familiar de primer grau que comporti la impossibilitat d'assistència als estudis
per un període superior a un mes, aquests terminis s’amplien fins el 15 de desembre de 2022
2
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CALENDARI ACADÈMIC DE L'EPSEM PER A L'ANY ACADÈMIC 2022-2023
ESTUDIS DE GRAU- QUADRIMESTRE DE PRIMAVERA
MATRÍCULA
Nou ingrés per preinscripció de febrer
Estudiantat ja matriculat en cursos anteriors
Estudiantat sense data de matrícula
Continuïtat d’estudis

9 de febrer de 2023
9 i 10 de febrer de 2023
10 de febrer de 2023
10 de febrer de 2023

PERÍODE DE CLASSES
Període d’impartició de classes
Període lectiu sense horari predeterminat

del 13 de febrer al 5 de juny
del 6 al 8 de juny

DIES FESTIUS I PERÍODES NO LECTIUS
Dies festius

Període no lectiu
Festa de primavera
Fòrum Universitat-Empresa
EXÀMENS
Període d’exàmens
Data límit de lliurament de notes
Comissions d’Avaluació (Fase Inicial, Bloc
Curricular, Bloc de Menció i Fase Final)
Exàmens de reavaluació de Q8
Data límit de lliurament de notes de reavaluació
Comissió d’Avaluació de la Fase Final (després
de la Reavaluació)

20 de febrer (pont)
1 de maig (Festa del Treball)
21 de febrer (Festa Local)
24 de juny (Sant Joan)
7 d’abril
10 d’abril
del 3 al 6 d’abril de 2023 (Setmana Santa)
27 d’abril
3 de maig

del 9 de juny al 30 de juny
3 de juliol de 2023
7 de juliol
del 7 al 12 de juliol de 2023
14 de juliol de 2023
17 de juliol de 2023

TREBALL FINAL DE GRAU
Ofertes de TFG (professorat)
del 3 d’octubre
al 9 de gener de 2023
Sol·licitud de TFG (estudiantat)
del 3 d’octubre
al 27 de gener de 2023
Matrícula
9 i 10 de febrer de 2023 (els mateixos dies que la matrícula ordinària)
Convocatòria de juny
Lliurament
fins el 9 de juny de 2023
Defensa
del 19 de juny de 2023
al 26 de juny de 2023
Convocatòria de juliol
Lliurament
fins el 7 de juliol de 2023
Defensa
fins el 21 de juliol de 2023
Convocatòria d’octubre (amb pagament de taxes)
Lliurament
fins el 6 d’octubre de 2023
Defensa
del 15 d’octubre de 2023
al 20 d’octubre de 2023
SOL·LICITUDS DE CANVIS A LA MATRÍCULA
Termini màxim per sol·licitar variacions en la
matrícula
Termini màxim per donar de baixa assignatures2

fins el 24 de febrer de 2023
fins el 31 de març de 2023 (en cas d’estudiants becaris la data
màxima és el 24 de febrer de 2023)
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En cas de malaltia o accident greu de l'estudiant o d'un familiar de primer grau que comporti la impossibilitat d'assistència als estudis
per un període superior a un mes, aquests terminis s’amplien fins el 15 de maig de 2023
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CALENDARI ACADÈMIC DE L'EPSEM PER A L'ANY ACADÈMIC 2022-2023
SOL·LICITUDS D’ABANDONAMENT DELS ESTUDIS
Termini màxim per sol·licitar l’abandonament de l’estudi

de l’1 d’abril al 4 de juliol

SOL·LICITUDS DE CANVI D’UNIVERSITAT O CANVI D’ESTUDIS (intern o entre universitats)
Incorporació en el quadrimestre de primavera
Publicació de l’oferta de places 15 de desembre
Presentació de sol·licituds
fins el 31 de gener de 2023
Resolució del centre receptor
7 de febrer de 2023
Matrícula
9 i 10 de febrer de 2023
SOL·LICITUDS DE RECONEIXEMENT O CONVALIDACIÓ D’ESTUDIS
Termini màxim de presentació de sol·licitud
de l’1 de desembre al 31 de gener de 2023
SOL·LICITUDS DE CONTINUÏTAT D’ESTUDIS (no apte de rendiment mínim de 1r any acadèmic o de fase inicial)
Quadrimestre de primavera
fins el 15 de juliol de 2023
SOL·LICITUDS D’ESPECIALITAT (estudiants de la fase comuna d’Industrials)
Quadrimestre de primavera
de l’1 al 30 de juny de 2023
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CALENDARI ACADÈMIC DE L'EPSEM PER A L'ANY ACADÈMIC 2022-2023
ESTUDIS DE MÀSTER-QUADRIMESTRE DE TARDOR
MATRÍCULA

Nou ingrés

Estudiantat ja matriculat en cursos
anteriors
Estudiantat sense data de matrícula
Continuïtat d’estudis

Preinscripció
Publicació del llistat d’admesos
Matrícula
Preinscripció extraordinària de setembre
Publicació del llistat d’admesos a la
preinscripció extraordinària
Matrícula de la preinscripció extraordinària
5 i 6 de setembre

del 7 de gener al 4 de juliol de 2022
12 de juliol de 2022
5 i 6 de setembre
de l’1 al 8 de setembre
12 de setembre
fins el 23 de setembre

6 de setembre
6 de setembre

PERÍODE DE CLASSES
Període d’impartició de classes
Període lectiu sense horari predeterminat
DIES FESTIUS I PERÍODES NO LECTIUS
Dies festius

del 8 de setembre al 22 de desembre
23 de desembre i del 9 a l’11 de gener

Període no lectiu
Cerimònia de Graduació
Festa de tardor

12 d’octubre
9 de desembre (pont)
31 d’octubre (pont)
8 de desembre
1 de novembre
6 de gener
6 de desembre
del 27 de desembre de 2022 al 5 de gener de 2023
24 de novembre de 2022
2 de desembre

EXÀMENS
Període d’exàmens
Data límit de lliurament de notes
Comissions d’Avaluació

del 12 al 27 de gener
31 de gener
3 de febrer

TREBALL FINAL DE MÀSTER
Ofertes de TFG (professorat)
9 de març de 2022
3 de juny
Sol·licitud de TFG (estudiantat)
9 de març de 2022
30 de juny
Matrícula
5 i 6 de setembre de 2022 (els mateixos dies que la matrícula ordinària)
Convocatòria de gener
Lliurament
fins el 13 de gener de 2023
Defensa
del 23 de gener de 2023
al 27 de gener de 2023
Convocatòria de maig (amb pagament de taxes)
Lliurament
fins el 5 de maig de 2023
Defensa
del 15 de maig de 2023
al 19 de maig de 2023
SOL·LICITUDS DE CANVIS A LA MATRÍCULA
Termini màxim per sol·licitar variacions en la matrícula
Termini màxim per donar de baixa assignatures 3

fins el 23 de setembre
fins el 31 d’octubre

SOL·LICITUDS D’ABANDONAMENT DELS ESTUDIS
3

En cas de malaltia o accident greu de l'estudiant o d'un familiar de primer grau que comporti la impossibilitat d'assistència als estudis
per un període superior a un mes, aquests terminis s’amplien fins el 15 de desembre de 2022
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CALENDARI ACADÈMIC DE L'EPSEM PER A L'ANY ACADÈMIC 2022-2023
Termini màxim per sol·licitar l’abandonament de l’estudi

de l’1 de novembre a l’1 de febrer

SOL·LICITUDS DE RECONEIXEMENT O CONVALIDACIÓ D’ESTUDIS
Termini màxim de presentació de sol·licitud del 15 de juny fins el 2 de setembre
SOL·LICITUDS DE CONTINUÏTAT D’ESTUDIS (no apte de rendiment mínim de 1r any acadèmic)
Quadrimestre de tardor
fins el 15 de febrer de 2023
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CALENDARI ACADÈMIC DE L'EPSEM PER A L'ANY ACADÈMIC 2022-2023
ESTUDIS DE MÀSTER - QUADRIMESTRE DE PRIMAVERA
MATRÍCULA
Nou ingrés
Estudiantat ja matriculat en cursos
anteriors
Estudiantat sense data de matrícula
Continuïtat d’estudis

Preinscripció
Publicació del llistat d’admesos
Matrícula
9 i 10 de febrer

del 4 d’abril al 9 de desembre de 2022
20 de gener de 2023
9 i 10 de febrer de 2023

10 de febrer
10 de febrer

PERÍODE DE CLASSES
Període d’impartició de classes
Període lectiu sense horari predeterminat
DIES FESTIUS I PERÍODES NO LECTIUS
Dies festius

del 13 de febrer al 5 de juny
del 6 al 8 de juny

Període no lectiu
Festa de primavera
Fòrum Universitat-Empresa

20 de febrer (pont)
1 de maig (Festa del Treball)
21 de febrer (Festa Local)
24 de juny (Sant Joan)
7 d’abril
10 d’abril
del 3 al 6 d’abril de 2023 (Setmana Santa)
27 d’abril
3 de maig

EXÀMENS
Període d’exàmens
Data límit de lliurament de notes
Comissions d’Avaluació

del 9 al 30 de juny
3 de juliol
7 de juliol

TREBALL FINAL DE MÀSTER
Ofertes de TFM (professorat)
Sol·licitud de TFM (estudiantat)
Matrícula

del 3 d’octubre
al 9 de gener de 2023
del 3 d’octubre
al 27 de gener de 2023
9 i 10 de febrer de 2023 (els mateixos dies que la matrícula
ordinària)

Convocatòria de juny
Lliurament
fins el 9 de juny de 2023
Defensa
del 19 de juny de 2023
Convocatòria de juliol
Lliurament
fins el 7 de juliol de 2023
Defensa
fins el 21 de juliol de 2023
Convocatòria d’octubre (amb pagament de taxes)
Lliurament
fins el 6 d’octubre de 2023
Defensa
del 15 d’octubre de 2023
SOL·LICITUDS DE CANVIS A LA MATRÍCULA
Termini màxim per sol·licitar variacions en la matrícula
Termini màxim per donar de baixa assignatures4

al 26 de juny de 2023

al 20 d’octubre de 2023

fins el 24 de febrer de 2023
fins el 31 de març de 2023 (en cas d’estudiants becaris la
data màxima és el 24 de febrer de 2023)

4

En cas de malaltia o accident greu de l'estudiant o d'un familiar de primer grau que comporti la impossibilitat d'assistència als estudis
per un període superior a un mes, aquests terminis s’amplien fins el 15 de maig de 2023
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CALENDARI ACADÈMIC DE L'EPSEM PER A L'ANY ACADÈMIC 2022-2023
SOL·LICITUDS D’ABANDONAMENT DELS ESTUDIS
Termini màxim per sol·licitar l’abandonament de l’estudi

de l’1 d’abril al 4 de juliol

SOL·LICITUDS DE RECONEIXEMENT O CONVALIDACIÓ D’ESTUDIS
Termini màxim de presentació de sol·licitud
de l’1 de desembre al 31 de gener de 2023
SOL·LICITUDS DE CONTINUÏTAT D’ESTUDIS (no apte de rendiment mínim de 1r any acadèmic)
Quadrimestre de primavera
fins el 15 de juliol de 2023
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