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Cada centro de estudos constituirá unha comisión de valoración das solicitudes admitidas 
a trámite que estará integrada como mínimo por un presidente, tres vogais (dous membros do 
profesorado e un membro do persoal de administración e servizos) e un secretario. Os centros que 
o consideren oportuno poderán determinar que sexa a súa comisión de recoñecementos e 
validacións quen asuma este procedemento.  
 

Entre os criterios poderase valorar o expediente académico, a experiencia laboral e 
profesional, a universidade pola que se obtivo a titulación, o coñecemento de idiomas, os cursos 
impartidos ou recibidos e a posesión doutros títulos universitarios. Cada comisión ponderará os 
criterios específicos de selección segundo o baremo aprobado para cada caso e que é o que 
aparece no anexo V. 
 

A nota media do expediente calcularase de acordo co protocolo de colaboración subscrito 
entre a consellería e as universidades galegas para a valoración dos expedientes académicos, 
resolución do 15 de setembro de 2011, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria, establecido no RD 1125/2003. 
 

Naqueles casos nos que nun expediente non figure, en todas ou nalgunhas das materias, 
a cualificación numérica, a cualificación cualitativa da materia converterase en cuantitativa 
mediante a aplicación do seguinte baremo: 
 

• matrícula de honra: 10,00 puntos 
• sobresaliente: 9,00 puntos 
• notable: 7,50 puntos 
• aprobado: 5,50 puntos 
• adaptado/validado (cando non se especifique a cualificación obtida): 5,50 puntos 
• recoñecido (cando non teñen cualificación ou figuren coa mención de apto non se terán en 

conta para os efectos de cálculo da nota media) 
 

Poderán recoñecerse materias do curso de adaptación ao grao, de acordo co establecido 
no anexo V, agás o Traballo Fin de Grao que en ningún caso poderá ser obxecto de 
recoñecemento. 
 

Todas as resolucións que se diten en aplicación deste procedemento deléganse no órgano 
de dirección do centro, facendo constar nas mesmas este carácter. As devanditas resolucións 
deberán ser motivadas, e nelas indicaranse as causas de exclusión e as reclamacións ou recursos 
que no seu caso lle sexan aplicables. 
 
2.6. Admisión para a realización dos requisitos formativos complementarios para a 
homologación de títulos estranxeiros  
 

A resolución favorable de homologación, resolta polo Ministerio de Educación, Cultura e 
Deporte (MECD), condicionada á previa superación de requisitos formativos complementarios, 
faculta para formalizar matrícula na Universidade de Vigo sempre que entre a súa oferta formativa 
se encontre esa titulación ou unha equivalente na nova estrutura de graos. 
 

As solicitudes dirixiranse, no prazo establecido no anexo I ao órgano de dirección do 
centro, xunto a documentación indicada no anexo II, e presentaranse por calquera dos medios 
relacionados no anexo III ou directamente na unidade administrativa do centro de estudo. 
 

Cando o MECD estableza máis dunha opción, será a persoa a que opte libremente 
cumprimentando o modelo de solicitude que corresponda e que aparece no anexo VI. As opcións 
que son, proba de aptitude, período de prácticas, realización dun proxecto ou traballo e asistencia 
a cursos tutelados, poden modificarse nos cursos seguintes, manténdose sempre o prazo máximo 
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que se dispón na normativa de homologación de títulos estranxeiros ou na propia resolución. Quen 
non superase os requisitos formativos en cursos anteriores e queira presentarse de novo, deberá 
volver a matricularse e aboar os prezos correspondentes. 
 

Unha vez superados os requisitos previos á homologación, a Universidade de Vigo 
expedirá unha certificación acreditativa coa que poñerá fin ao procedemento, correspondéndolle á 
ou ao solicitante a súa presentación ante o ministerio. 
 
 
TERCEIRA. Formalización da matrícula 
 

Poderá matricularse na Universidade de Vigo quen teña concedida a admisión por 
calquera dos procedementos indicados na norma segunda desta convocatoria e quen desexe 
continuar os mesmos estudos matriculados en cursos anteriores, salvo que tivera a matrícula 
arquivada ou solicitara o traslado a outra universidade. 
 

A matrícula formalizarase en materias do plan de estudos de cursos que non estean 
totalmente extinguidos, sempre que non se incorra nalgún dos supostos de impedimento de 
matrícula establecidos nas normas de xestión académica, na normativa de permanencia da 
Universidade de Vigo aprobada polo Consello Social o 13 de xuño de 2001 e modificacións 
posteriores, na normativa de permanencia e progreso do estudantado das titulacións oficiais de 
grao e de máster universitarios da Universidade de Vigo aprobada polo Consello Social o 2 de 
abril de 2013, en resolucións e instrucións aclaratorias e nos plans de estudo. 
 

Quen teña que formalizar a matrícula nunha titulación en proceso de extinción e para 
poder completar os créditos necesarios para rematar a titulación necesite matricularse de materias 
optativas non ofertadas no presente curso académico, deberá dirixir unha solicitude ao Servizo de 
Alumnado no momento en que teña formalizada o resto da matrícula. 
 

Cando estea establecido límite de prazas nas materias optativas dun plan de estudos, o 
alumnado deberá realizar a través da secretaría virtual unha selección de materias por orde de 
preferencia co fin de ter concedida a admisión necesaria para poder formalizar a matrícula 
naquelas que lle sexan autorizadas. 
 
3.1. Procedemento de matrícula e entrega de documentación 
 

A matrícula na Universidade de Vigo farase a través da secretaría virtual, na páxina web 
http://www.uvigo.es/ nos prazos establecidos no anexo I. Quen por algunha circunstancia non 
poida formalizar a matrícula virtualmente, deberá dirixirse dentro do prazo á unidade administrativa 
do seu centro de estudos. 
 

Na Universidade de Vigo non existe o trámite de reserva de praza polo que a matrícula 
quedará formalizada nese mesmo momento, independentemente de que se entregue ou non a 
documentación necesaria e de que os prezos públicos estean ou non aboados. 
 

É obrigatorio indicar no momento da formalización da matrícula todos os motivos de 
exencións do pagamento dos prezos públicos aos que se poida ter dereito, tendo en conta que, a 
condición deberá cumprirse e a documentación deberá estar en vigor nese mesmo momento. Non 
se marcarán exencións cando non se cumpren os requisitos. 
 

A obriga do pagamento dos prezos públicos nace no mesmo momento no que se formaliza 
a matrícula. O prazo para facer o pagamento dos prezos públicos será o establecido no anexo I. O 
feito de non aboar os prezos públicos non implica que a matrícula non estea formalizada nin a 
anulación automática da mesma. 


