
Curso 2020/21 
 

PRAZOS PARA ADMISIÓN 
 
 POR RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS (mín. 30ECTS) (Estudos universitarios oficiales españoles) 

 POR CAMBIO DE CENTRO 
 PARA OS TRASLADADOS QUE DESEXEN RETOMAR OS ESTUDOS INICIADOS NA 

UVIGO 
 TITULADOS NOUTRAS UNIVERSIDADE QUE DESEXEN CURSAR UNHA MENCIÓN NO 

MESMO GRAO NA UVIGO 
 

O prazo de presentación de solicitudes será o mes de xuño, cumprindo os requisitos en 
dito prazo, e resolveranse de xeito que as persoas solicitantes estarán notificadas antes 
do 31 de xullo. 
 
A quen solicite admisión tendo pendentes cualificacións e resulte admitido poderá 
pedir que se lle recoñezan eses créditos sempre que o faga nos 15 días seguintes ao de 
ter completado o expediente. Os centros resolverán esta nova solicitude antes do 30 de 
setembro. 
Cando resulten prazas sen cubrir, e existan solicitudes presentadas en prazo que non 
foron resoltas favorablemente ao estar pendentes de cualificacións, unha vez completado 
o expediente, as persoas afectadas poderán solicitar a revisión da súa situación. Os 
centros poderán atendelas e resolvelas antes do 30 de setembro. 
 

 PARA A REALIZACIÓN DO CURSO DE ADAPTACIÓN AO GRAO (CURSO PONTE): 
 

P.3 Admisión polo procedemento do apartado 2.7: 
 
• Prazo de presentación de solicitudes: do 1 ao 12 de xuño 
• Publicación de listaxes provisionais de solicitudes admitidas a trámite: 17 de xuño 
• Prazo de presentación de reclamacións: o 18 e 22 de xuño 
• Publicación de listaxes definitivas de solicitudes admitidas a trámite: 26 de xuño 
• Publicación de listaxes provisionais de persoas admitidas a matricularse: 30 de xuño 
• Prazo de presentación de reclamacións: o 1 e 2 de xullo 
• Publicación de listaxes definitivas de persoas admitidas a matricularse: 6 de xullo 

 
No caso de haber menos persoas admitidas que prazas ofertadas nos cursos ponte os 
centros poderán admitir solicitudes fóra de prazo sempre que a admisión poida ser 
resolta e a matrícula formalizada antes de que remate o período ordinario de 
matrícula: do 31 de agosto ao 15 de setembro. 
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PRAZOS DE MATRÍCULA 

 

 PARA CONTINUAR ESTUDOS 
 

• Do 31 de Agosto ao 15 de setembro 
 

 

PRAZOS DE MODIFICACIÓN DE MATRÍCULA 
 

 
• Primeiro período: do 28 ao 30 de setembro para calquera materia 
• Segundo período: do 2 ao 5 de febreiro só para materias do segundo cuadrimestre 

 
 

PRAZOS DE ANULACIÓN TOTAL DE MATRÍCULA 
 

• Quen se matricule nos chamamentos fixados pola CiUG en agosto e setembro, poderá solicitar 
anulación total ata o 15 de outubro. 

• O alumnado que se matricule do 31 de agosto ao 15 de setembro, poderá solicitar anulación total 
de matrícula ata o 15 de outubro. 

• Quen se matricule nos chamamentos fixados pola CiUG no mes de outubro ou a resultas do 
procedemento de prazas sobrantes, poderá solicitar anulación total ata o 16 de novembro. 

 
PRAZOS PARA SOLICITAR O RECOÑECEMENTO 

DE CRÉDITOS 
 

 
• O alumnado con estudos universitarios oficiais estranxeiros solicitará recoñecemento de créditos 

polo apartado 2.3.2. nos meses de marzo e abril. As solicitudes de recoñecemento serán resoltas 
antes do 31 de maio. 

• De xeito xeral durante os meses de xuño, xullo e agosto. Serán resoltas antes do 30 de setembro 
e a resolución favorable aceptada pola persoa solicitante farase efectiva no expediente no curso 
académico 2020/2021 a partires do 1 setembro. Nos casos nos que as solicitudes non poidan ser 
resoltas na súa totalidade por estar pendentes de cualificacións, os centros poderán recoñecer 
posteriormente máis créditos e completar así o solicitado. 

• Ata o 30 de setembro para o alumnado convocado a matricularse no mes de setembro. Serán 
resoltas antes do 31 de outubro. 

• Ata o 31 de outubro para o alumnado convocado a matricularse no mes de outubro. Serán 
resoltas antes do 30 de novembro. 

• Nas mesmas datas da formalización da matrícula para quen inicie estudos pola 
• convocatoria de prazas sobrantes. 
• Ao longo do curso académico poderán presentarse solicitudes de recoñecemento de créditos 

optativos por actividades culturais e/ou prácticas (modelo R01 do anexo V). 
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DOCUMENTACIÓN 
 

PRAZO PARA PRESENTAR A DOCUMENTACIÓN DA MATRÍCULA 
 

(Cando se precise comprobar a veracidade dos datos persoais ou académicos, as unidades 
administrativas requirirán documentación sen necesidade de esperar ao remate do prazo que en 
cada caso corresponda) 
 

• Para quen se matricule en agosto o prazo remata o 11 de setembro. 
• Para quen se matricule no mes de setembro o prazo remata o 30 de setembro. 
• Para quen se matricule no mes de outubro o prazo remata o 31 de outubro. 
• Quen se matricule con posterioridade ao 31 de outubro ou quen o faga directamente no 

centro de estudos entregaraa no momento da matrícula. 
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