UNIVERSIDADE DA CORUÑA
CALENDARIO DE ESTUDOS DE DOUTORAMENTO 2008-2009
(correspondentes ao RD 778/1998)
que aprobou a Comisión de Doutoramento na súa sesión do 26/05/2008
e o Consello de Goberno na súa sesión do
Do 1 ao 12 de setembro de
2008
19 de setembro de 2008
Do 22 de setembro ao 29 de
setembro de 2008
3 de outubro de 2008
Do 6 ao 22 de outubro de 2008
3 de novembro de 2008
4 de novembro de 2008
Do 17 ao 28 de novembro de
2008
Ata o 28 de novembro de 2008

Presentación das solicitudes de admisión nos departamentos (incluídos os alumnos
pendentes de ler o Proxecto Fin de Carreira)
Publicación, polos departamentos, das relacións provisionais de alumnos admitidos e
notificación á Comisión de Doutoramento
Prazo de reclamacións ás listas provisionais
Publicación da lista definitiva de admitidos e notificación á Comisión de Doutoramento
Prazo para a matrícula
Acordo sobre os programas ou os cursos que non reúnan as condicións que establece o
artigo 5 do regulamento e comunicacións aos departamentos
A partir desta data poderán comenzar as clases para o curso 2007/2008
Modificacións por baixas de cursos
Presentación, ante a Comisión de Doutoramento, das solicitudes de prórroga dos programas
de doutoramento para o curso 2009/20010

Ata o 19 de decembro de 2008

*

Aprobación pola Comisión de Doutoramento, das prórrogas de programas de doutoramento

*

para o curso 2009/20010
12 de decembro de 2008

Antes do 30 de xaneiro de
2009
30 de abril de 2009

Fin do prazo para solicitar as anulacións de matrícula con dereito a devolución dos prezos
públicos ou taxas aboados
Reubicación dos alumnos de programas que non se realizan
Prazo para solicitar as validacións para o curso 2008/2009

*

Data límite para publicar os programas de doutoramento para o bienio 2009/2011

* Soamente para os programas de doutoramento correspondentes ao RD 778/1998 e sólo si está
posibilidade esta aberta legalmente.

UNIVERSIDADE DA CORUÑA
CALENDARIO DE ESTUDOS DE DOUTORAMENTO 2008-2009
(correspondentes ao RD 56/2005)
que aprobou o Consello de Goberno na súa sesión do
Do 1 ao 12 de setembro de
2008

Presentación das solicitudes de admisión nos departamentos ou no órgano académico
establecido no documento de aprobación do POP.

19 de setembro de 2008

Publicación, polos departamentos ou polo órgano académico establecido no documento de
aprobación do POP, das relacións provisionais de alumnos admitidos e notificación ao
interesado e á Sección do Terceiro Ciclo do Servizo de Organización Académica.

Do 22 ao 29 de de setembro de
2008
3 de outubro de 2008

Prazo de reclamacións ás listas provisionais

Do 6 ao 22 de outubro de 2008
4 de novembro de 2008

Prazo para a matrícula
A partir desta data comenzarán as actividades para o curso 2008/2009

12 de decembro de 2008

Fin do prazo para solicitar as anulacións de matrícula con dereito a devolución dos prezos
públicos ou taxas aboados

Antes do 30 de xaneiro de
2009

Prazo para solicitar as validacións para o curso 2008/2009

Publicación da lista definitiva de admitidos e notificación ao interesado e á Sección do
Terceiro Ciclo do Servizo de Organización Académica.

