Calendario de admisión e matrícula en estudos de doutoramento curso 2013‐2014.
Aprobado en Consello de Goberno do 28 de maio de 2013

1º PERÍODO ORDINARIO

Para todo o alumnado que teña acceso aos estudos de
doutoramento.

Do 09 ao 27 de setembro de 2013

Alumnado que accede por primeira vez ao programa:
Solicitude de admisión.
Alumnado do programa que desexe renovar a matrícula:
Solicitude de renovación da inscrición.

03 de outubro de 2013

Publicación pola CAPD da relación provisoria de alumnado
admitido e excluído.

Do 04 ao 11 de outubro de 2013

Reclamación á listaxe provisoria.

18 de outubro de 2013

Publicación pola CAPD da listaxe definitiva de admitidos e
excluídos. Comunicación da CAPD desa listaxe á Sección de
Estudos de Doutoramento.

Do 21 de outubro ao 15 de novembro de
2013

Matrícula.

13 de decembro de 2013

Fin do prazo para solicitar a anulación de matrícula con
dereito a devolución dos prezos públicos ou taxas aboadas.

2º PERÍODO ORDINARIO

Poderá solicitar a admisión e realizar a matrícula (sempre
que queden prazas vacantes no programa) o alumnado que,
ao finalizar o primeiro cuadrimestre do curso académico
2013‐2014, remate os estudos que lle dan acceso ao
doutoramento

17‐25 de febreiro de 2014

Solicitude de admisión.

28 de febreiro de 2014

Publicación da relación provisoria de alumnado admitido e
excluído.

03‐06 de marzo de 2014

Reclamación á listaxe provisoria.

10 de marzo de 2014

Publicación pola CAPD da listaxe definitiva de admitidos e
excluídos. Comunicación da CAPD desa listaxe á Sección de
Estudos de Doutoramento.

11‐14 de marzo de 2014

Matrícula.

Solicitudes de admisión e renovación da inscrición e reclamacións: deberán ser dirixidas á
Comisión Académica do Programa de Doutoramento (CAPD) e presentadas na UADI (Unidade de
Apoio a Departamentos e Investigación) do centro.
Publicación das relacións provisoria e definitiva de alumnado admitido e excluído:
publicaranse no taboleiro de anuncios da UADI do centro e na páxina web do centro.
DILIXENCIA para facer constar que o presente

__documento___ composto de __ 1__ páxina numerada
e selada, __ foi aprobado________ polo Consello de
Goberno na súa sesión de data __ 28 de maio de
2013 .
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