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CALENDARI ACADÈMIC CURS 2017/2018 

 
Aprovat pel Consell de Govern el 23 de febrer de 2017  (BOUA del 28 de febrer) 

 
El present calendari acadèmic es d’aplicació als estudis oficials de grau i màster universitari impartits a la 

Universitat d’Alacant 
 
 

INICI  DE  LES  CLASSES  11 de setembre (2017) 

1r semestre de l’11 de setembre al 22 de desembre (2017) 

2n semestre del 29 de gener al 23 de maig (2018) 

FINALITZACIÓ  DE  LES  CLASSES 23 de maig (2018) 

VACANCES 

Nadal  del 23 de desembre (2017)  al 7 de gener (2018) 

Setmana Santa del 29 de març al 9 d’abril (2018) 

PERÍODE  DE  MATRICULACIÓ S’establirà en les Instruccions de matrícula que aprove el Consell de Govern 

PERÍODES  DE  PROVES  I  AVALUACIÓ TERMINIS  DE EMPLENAMENT I FIRMA 
D’ACTES 

Proves extraordinàries de finalització d’estudis 
(desembre)1 2 - C1 del 2 de novembre a l’1 de desembre (2017) del 2 de novembre al 18 de desembre (2017) 

Assignatures 1r semestre - C2 del 10 al 26 de gener (2018) del 10 de gener al 20 de febrer (2018) 

Assignatures 2n semestre i anuals - C3 del 29 de maig al 16 de juny (2018) del 29 de maig al 27 de juny (2018) 
Proves extraordinàries per a totes les 
assignatures d’estudis de grau i màster 
universitari llevat per als TFG i TFM - C4 

del 26 de juny al 12 de juliol (2018) del 29 de juny al 23 de juliol (2018) 

Proves ordinàries per a Treballs Fi de Màster 
(TFM) de primer semestre - C2 del 10 de gener al 10 de febrer (2018) del 10 de gener al 20 de febrer (2018) 

Proves ordinàries per a Treballs Fi de Grau 
(TFG) i Treballs Fi de Màster (TFM) - C3 del 29 de maig al 18 de juny (2018) del 29 de maig al 27 de juny (2018) 

Proves extraordinàries per a Treballs Fi de Grau 
(TFG) i Treballs Fi de Màster (TFM) - C4 3 

del 2 de juliol al 7 de setembre (2018) 
*Excepcionalment i d’acord a l’establert per 

les centres 
fins el 18 de setembre (2018) 

fins el 13 de setembre (2018) 
*fins el 29 de setembre (2018) 

ELABORACIÓ D’HORARIS I CALENDARI DE PROVES  PER AL CURS 2018-2019 

Els mesos d’abril i maig de 2018 
 
El dia que el Consell de Govern establisca perquè se celebre el Solemne Acte d’Obertura del Curs 2017-18, serà lectiu. 
 
Per a saber els dies que la Universitat no tindrà activitat administrativa, consultar el calendari laboral en la següent adreça del Servei 
de Gestió de Personal: 

 
 

https://sgp.ua.es/va/servei-de-gestio-de-personal.html 
 
 

                                                
1 Durant les proves d’aquest període les classes no se suspendran. Les dates de les proves hauran de publicar-se, com a mínim, 7 dies abans de l’inici 
d’aquest període de proves. 
 
2  Per a l’EPS i la Facultat de Filosofia i Lletres el període de proves i avaluació de TFM i TFG finalitza el 21-02-18 i el termini d’emplenament i firma 
d’actes finalitza el 28-02-18. 
  
3 S'aplicarien aquests terminis també per a pràctiques externes curriculars fetes a l'estiu, si el centre ho estima oportú i ho sol·licita al 
Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació. 
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CALENDARI  ACADÈMIC  CURS  2017/2018 
 

El present calendari acadèmic s’aplicaria als estudis de màster universitari que ho sol·liciten al 
Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació 

 
 

INICI  DE  LES  CLASSES  10 de octubre (2017) 

1r semestre del 10 octubre de 2017 al 26 de gener de 2018 3 

2n semestre del 12 de febrer a l’1 de juny de 2018  

FINALITZACIÓ  DE  LES  CLASSES 1 de juny (2018) 

VACANCES 

Nadal  del 23 de desembre (2017)  al 7 de gener (2018) 

Setmana Santa del 29 de març al 9 d’abril (2018) 

PERÍODE  DE  
MATRICULACIÓ S’establirà en les Instruccions de matrícula que aprove el Consell de Govern 

PERÍODES  DE  PROVES  I AVALUACIÓ TERMINIS  D’EMPLENAMENT  I 
FIRMA  D’ACTES 

Proves extraordinàries de finalització 
d’estudis (desembre) - C1 del 2 de novembre a l’1 de desembre (2017) fins el 18 de desembre (2017) 

Assignatures 1r semestre - C2 del 29 de gener al 10 de febrer (2018) fins el 20 de febrer  (2018) 

Assignatures 2n semestre i anuals - C3 del 4 al 18 de juny (2018) fins el 27 de juny (2018) 

Proves extraordinàries per a totes les 
assignatures llevat per als TFM - C4 del 28 de juny al 12 de juliol (2018) fins el 23 de juliol (2018) 

Proves ordinàries per a Treballs Fi de 
Màster (TFM) de primer semestre - C2 del 29 de gener al 10 de febrer (2018) fins el 20 de febrer (2018) 

Proves ordinàries per a Treballs Fi de 
Màster (TFM) - C3 del 4 al 18 de juny (2018)  fins el 27 de juny (2018) 

Proves extraordinàries per a Treballs Fi de 
Màster (TFM) - C4 del 2 de juliol al 28 de setembre (2018)  fins el 5 d’octubre (2018) 

 
 

El dia que el Consell de Govern establisca perquè se celebre el Solemne Acte d’Obertura del Curs 2017-18, serà lectiu 
 
 

Per a saber els dies que la Universitat no tindrà activitat administrativa, consultar el calendari laboral en la 
següent adreça del Servei de Gestió de Personal: 
 

https://sgp.ua.es/va/servei-de-gestio-de-personal.html 
 

 
 
 

                                                
3  Per a l'EPS la data de començament dels màsters que ho sol·licitin serà el 2 d’octubre 2017. 
 


