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ESTUDANTES INTERNACIONAIS DE INTERCAMBIO 

CALENDARIO ACADÉMICO 2020/2021 
 

O calendario académico oficial está dispoñible neste enlace:   

Aquí se destacan as datas más importantes:  

1º Cuadrimestre 
(Desde o 7 de 
setembro de 2020 
ao 26 de xaneiro de 
2021) 

Período de clases: Do 7 de setembro a mediados de decembro de 2020 

Vacaciones: 
Do 23 de decembro de 2020 al 7 de xaneiro de 2021 
(Nadal) 

Período de exames:  
De mediados de decembro de 2020 ao 26 de xaneiro 
de 2021 

Peche de actas:  8 de febreiro de 2021 

2º Cuadrimestre 
(Desde o 27 de 
xaneiro ao 8 de 
xuño de 2021) 

Período de clases: Do 27 de xaneiro a mediados de maio de 2021 

Vacacións: 

29 de xaneiro de 2021 (festividade de Santo Tomás 
de Aquino) 
15 e 16 de febreiro de 2021 (Entroido) 
Do 29 de marzo ao 3 de abril de 2021 (Semana 
Santa) 

Período de exames:  De abril ata o 8 de xuño 2021 
Peche de actas:  18 de xuño 2021  

2ª Oportunidade 
de exame 
(en caso de non 
superar algunha 
materia nos 
períodos 
ordinarios) 

Período de exames: Ata mediados de xullo de 2021 

Peche de actas:  16 de xullo de 2021 

 

Notas: 
 Os períodos de clases e de exame poden sufrir lixeiras variacións dependendo de cada 

facultade ou escola.   
 O adianto das datas de exame para los estudantes de intercambio non é sempre posible. 

Se os estudantes necesitasen regresar a súas universidades de orixe antes de finalizar o 
período de exames, deben consultar cos seus profesores as posibles solucións. 

 As certificacións académicas expediranse tralo peche de actas.   
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