
Aprovat en la sessió número 10-2018 del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I (del 20 de 

desembre de 2018) i en la sessió núm 1 del Consell de Govern de 31-01-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CALENDARI ACADÈMIC 

ESTUDIS DE DOCTORAT 
 

 

 

 

CURS ACADÈMIC 2019/20 
  DEL 1 DE SETEMBRE DE 2019 AL 31 D’AGOST DE 2020 

  



 

CALENDARI ACADÈMIC 2019/20 

   

ACCÈS, ADMISSIÓ I MATRÍCULA  

NOU INGRÈS 

 

Excepcionalment, es podrà admetre fora d’aquest termini a les persones beneficiàries d’un 

contractre predoctoral i als doctorands i doctorandes que cursen un doctorat a una universitat 

estrangera i que sol·liciten l’accès amb regim de cotutela internacional en un PD de la UJI. 

 

SEGON ANY I POSTERIORS  

 

 

 

PRÒRROGA ALS ESTUDIS DE DOCTORAT  

 

• Període de preinscripció: de l’1 de juny al 15 de setembre de 2019 

• Notificació admissió: 31 d’octubre de 2019 

• Reclamacions: del 31 d’octubre al 5 de novembre de 2019 

• Matrícula: del 31 d’octubre al 10 de novembre de 2019 

• Presentació documentació matrícula: del 31 d’octubre al 20 de novembre de 2019 

• Acollida nous doctorands/es ED: 14 de novembre de 2019 

• Acollida específica dels programes de doctorat (PD): del 18 al 29 de novembre de 

2019 

• Renovació de la matrícula: de l’1 al 15 de setembre de 2019 

• Sol·licitud baixa temporal voluntària: de l’1 al 15 de setembre de 2019 

• Sol·licitud canvi de règim de dedicació als estudis: de l’1 al 15 de setembre 

de 2019 

• Període de sol·licitud de pròrroga: de l’1 al 31 de maig de 2020 

• Notificació resolució: 6 de juliol de 2020 

• Reclamacions: del 6 al 10 de juliol de 2020 

• Revisió reclamacions (CAPD): del 13 al 19 de juliol de 2020 

• Notificació reclamació: 22 de juliol de 2020 



 

CALENDARI ACADÈMIC 2019/20 

   

 

PERÍODE D’AVALUACIÓ ANUAL  

 

 

RECUPERACIÓ D’AVALUACIÓ DESFAVORABLE  

 

 

 

• Introducció PI/DAD (doctorands/es): de l’1 de març fins al 31 de maig de 2020 

• Informe PI i DAD (supervisors/es): del 1 fins al 14 de juny de 2020 

• Avaluació PI i DAD (CAPD): del 22 fins al 30 de juny de 2020 

• Notificació Avaluació: 6 de juliol de 2020 

• Reclamacions a l’avaluació: del 6 fins al 10 de juliol de 2020 

• Revisió Reclamacions (CAPD): del 13 fins al 19 de juliol de 2020 

• Notificació Reclamació: 23 de juliol de 2020 

  

• Introducció PI/DAD (doctorands/es): de l’1 de desembre de 2020 al 15 de 

gener de 2021 

• Informe PI i DAD (supervisió): del 18 al 24 de gener de 2021 

• Avaluació PI i DAD (CAPD): de l’1 al 7 de febrer de 2021 

• Notificació avaluació: 15 de febrer de 2021 

• Reclamacions a l’avaluació: del 15 al 21 de febrer de 2021 

• Revisió reclamacions (CAPD): del 22 al 25 de febrer de 2021 

• Notificació reclamació: 26 de febrer de 2021 

 


