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CALENDARI DE GUIES DOCENTS-CURS 2020/2021 

 

Tasca Temporalització Responsable 

Revisió de l’aplicació informàtica 
Novembre i desembre 

de 2019 

Unitat d’Anàlisi i 

Desenvolupament de TI 

Designació, si escau, de professorat 

responsable d’assignatures  

Abans del 13 de 

desembre de 2019 

Direcció de 

departaments 

Revisió de guies per al curs 2020/20211 per 

part del professorat responsable 

Del 13 de gener fins el 

9 d’abril de 2020 

Responsables 

d’assignatura 

Revisió i validació de les guies per al curs 

2020/2021 per part de la coordinació 

acadèmica 

Del 20 d’abril fins el 

22 de maig de 2020 

Coordinació acadèmica2 

i coordinació de màster  

 Correcció pel Servei de Llengües i 

Terminologia (a petició de la coordinació 

acadèmica/màster) 

Del 20 d’abril fins el 

26 de juny de 2020 

Servei de Llengües i 

Terminologia 

Reunió per al seguiment de les guies docents 25 de maig de 2020 

Vicerectorat d’Estudis i 

Docència, UADTI, 

InfoCampus, i OdE 

Aprovació de totes les guies docents per part 

de la Comissió de titulació 

Quarta setmana de 

juny de 2020 
Comissió de titulació 

Aprovació de totes les guies docents per part  

de la Junta de Centre 

Primera setmana de 

juliol de 2020 
Junta de Centre 

Revisió del SIA per part de vicedeganats, 

vicedireccions i coordinació de màsters 

Del 22 de juny fins  el 

3 de juliol de 2020 

Vicedeganats, 

vicedireccions i 

coordinació de màsters 

Publicació SIA 
 

8 de juliol de 2020 

 

Vicerectorat d’Estudis 

i Docència 

 

 

 
1El professorat responsable elaborarà/revisarà la guia obligatòriament en valencià/castellà, i en anglès si ho 

considera oportú, excepte en els casos d’assignatures amb docència parcial o total en aquest idioma en què 

serà obligatori. Una vegada elaborada/revisada la informació actual passarà la guia a “Pendent de validar” 

per tal que siga revisada per la coordinació acadèmica de grau o de màster. 

 
2 Amb la col·laboració de la coordinació per al seguiment de la qualitat. 

 

 


