CALENDARI ACADÈMIC DE FI DE CURS 2017-2018
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
Màster en Ensenyances Artístiques en Interpretació musical i Investigació aplicada
Dipòsit del Treball de Final de Màster

10 i 11 d’abril

Lectura i defensa del Treball De Final de Màster

18 d’abril

Reclamacions

18 d’abril

Resolució direcció - publicació de qualificacions definitives

23 d’abril

La composició del tribunal, l’hora i el lloc de la convocatòria es publicaran el 10 d’abril
Exàmens de totes les assignatures de Títol Superior i de Màster EEAA
Assignatures de 4rt curs
Assignatures de 1r, 2n i 3r cursos
Assignatures de Màster EEAA

Del 28 de maig a l’1 de juny
De l’1 al 12 de juny

Període de reclamacions
Assignatures de 4rt curs
Assignatures de 1r, 2n i 3r cursos
Assignatures de Màster EEAA

6 i 7 de juny
18 i 19 de juny

Resolució de la direcció - publicació de qualificacions definitives
Assignatures de 4rt curs
Assignatures de 1r, 2n i 3r
Assignatures de Màster EEAA

8 de juny
20 de juny

Els exàmens es realitzaran en l’horari i a l’aula de cada assignatura i grup corresponent
Els alumnes als qui els coincidisquen diversos exàmens hauran de comunicar-ho amb anterioritat
a l’inici de l’examen als corresponents professors i al cap d’estudis
Treball de Fi de Títol
Dipòsit

30 de maig al 9 de juny

Lectura i defensa

18, 19 i 20 de juny

Reclamacions

25 i 26 de juny

Resolució direcció - publicació de qualificacions definitives

28 de juny

La composició dels tribunals, l’hora i el lloc de la convocatòria es publicaran la primera setmana de juny

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA
Assignatures del Títol Superior / Assignatures de Màster EEAA
Assignatures dels departaments de Composició i Pedagogia

2 i 3 de juliol

Assignatures dels departaments instrumentals

4, 5 i 6 de juliol

Període de reclamacions

12 i 13 de juliol

Resolució direcció - publicació de les qualificacions definitives

16 de juliol

La data, hora i aula dels exàmens es publicarà amb la suficient antelació
Els alumnes als qui els coincidisquen diversos exàmens hauran de comunicar-ho amb anterioritat
a l’inici de l’examen als corresponents professors i al cap d’estudis
Treball de Fi de Títol / Treball de Fi de Màster EEAA
Dipòsit

Del 25 al 28 de juny

Lectura i defensa

10 i 11 de juliol

Període de reclamacions

16 i 17 de juliol

Resolució direcció - publicació de les qualificacions definitives

18 de juliol

Els tribunals, l’hora i el lloc de la convocatòria es publicaran la primera setmana de juliol

PROVES D’ACCÉS
Prova humanística per a les persones sense els requisits acadèmics (art. 69.5 LOE)
Convocatòria única

30 de maig

L’hora i l’aula de les proves es publicarà el 28 de maig
Proves específiques d’especialitat
Instruments de l’orquestra simfònica
Piano
Guitarra

12 de juliol

Composició
Pedagogia
Música antiga

13 de juliol

Vacants no cobertes en juliol

7 de setembre

Els tribunals, l’hora i el lloc de les proves es publicaran la primera setmana de juliol

