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ANEXO I 
 
 

PRAZOS PARA ADMISIÓN 
 
 
ADMISIÓN POR RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS, POR CAMBIO DE CENTRO ENTRE 
TITULACIÓNS DE GRAO CO MESMO PLAN DE ESTUDOS E PARA QUEN TRASLADARA O 
SEU EXPEDIENTE EN CURSOS ANTERIORES E DESEXE RETOMAR OS ESTUDOS 
INICIADOS NA UNIVERSIDADE DE VIGO 
 

• O prazo de presentación de solicitudes será o mes de xuño e os requisitos reuniranse 
en dito prazo, resolveranse antes do 31 de xullo e a matrícula formalizarase, como o 
resto de alumnado de continuación de estudos, do 3 ao 22 de agosto. 

• A quen solicite admisión por recoñecemento de créditos e teña pendentes 
cualificacións, con posterioridade ao prazo de presentación de solicitudes os centros 
poderanlle recoñecer antes do 30 de setembro máis créditos e completar así o 
expediente. 

• Ademais, cando resulten sen cubrir prazas ofertadas no procedemento de admisión 
por recoñecemento de créditos, e existan solicitudes presentadas en prazo que non 
foron resoltas favorablemente ao estar pendentes de cualificacións, os centros 
poderán recoñecer antes do 30 de setembro máis créditos e completar así o 
solicitado. 

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

• Prazo de presentación de solicitudes: do 13 ao 27 de xuño 
• Publicación de listaxes provisionais de solicitudes admitidas a trámite: 1 de xullo 
• Prazo de presentación de reclamacións: do 4 ao 6 de xullo 
• Publicación de listaxes definitivas de solicitudes admitidas a trámite: 13 de xullo 
• Publicación de listaxes provisionais de persoas admitidas: 18 de xullo 
• Prazo de presentación de reclamacións: do 19 ao 21 de xullo 
• Publicación de listaxes definitivas de persoas admitidas: 28 de xullo 

 
Segundo prazo (no caso de haber menos persoas admitidas que prazas ofertadas): 

• Prazo de presentación de solicitudes: do 1 ao 5 de agosto 
• Publicación de listaxes provisionais de solicitudes admitidas a trámite: 9 de agosto 
• Prazo de presentación de reclamacións: do 10 ao 12 de agosto 
• Publicación de listaxes definitivas de solicitudes admitidas a trámite: 1 de setembro 
• Publicación de listaxes provisionais de persoas admitidas: 5 de setembro 
• Prazo de presentación de reclamacións: do 6 ao 8 de setembro 
• Publicación de listaxes definitivas de persoas admitidas: 12 de setembro 

 
Establecerase para cada prazo de admisión a posibilidade de efectuar chamamentos cada 3 días 
cando existan listaxes de agarda a fin de que non queden prazas vacantes. 
 
 
ADMISIÓN PARA A REALIZACIÓN DOS REQUISITOS FORMATIVOS COMPLEMENTARIOS 
PARA A HOMOLOGACIÓN DOS TÍTULOS ESTRANXEIROS 
 
O prazo de presentación de solicitudes será ao longo do curso académico, aínda que, 
dependendo da opción elixida, no caso de asistencia a cursos tutelados, se se realiza finalizado o 
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prazo de matrícula haberá que esperar ao seguinte curso académico para poder matricular esta 
opción. 

PRAZOS DE MATRÍCULA 
 
 
PARA INICIAR ESTUDOS POLO PROCESO XERAL DE ADMISIÓN DA CiUG 
 

• Do 13 ao 15 de xullo: 1º prazo 
• Do 20 ao 22 de xullo: 2º prazo 
• Do 27 ao 29 de xullo: 3º prazo 
• Do 1 ao 5 de setembro: 4º prazo 
• Do 9 ao 13 de setembro: 5º prazo 
• Do 21 ao 23 de setembro: 6º prazo 
• Do 11 ao 14 de outubro: 7º prazo 
• Do 19 ao 21 de outubro: 8º prazo (derradeiro) 

 
 
PARA CONTINUAR ESTUDOS 
 

• Do 3 ao 22 de agosto 
 
 
NO CURSO DE ADAPTACIÓN AO GRAO (CURSO PONTE) 
 

• Do 3 ao 22 de agosto 
 
Segundo prazo (de ser o caso e só para os admitidos no segundo prazo de admisión): 
 

• Do 15 ao 19 de setembro 
 
 
DOS REQUISITOS FORMATIVOS COMPLEMENTARIOS PARA A HOMOLOGACIÓN DOS 
TÍTULOS ESTRANXEIROS 
 

• proba de aptitude: alomenos 15 días antes da realización da proba 
• período de prácticas: alomenos 15 días antes do inicio das mesmas 
• realización dun proxecto ou traballo: alomenos 15 días antes da súa presentación 
• asistencia a cursos tutelados: do 3 ao 22 de agosto 

 
 
AMPLIACIÓN POR SUPERAR CRÉDITOS NA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
CHAMADA “DE DECEMBRO” 
 

• Do 10 ao 21 de novembro 
 
 
FIN DE CARREIRA 
 

• É coincidente co prazo xeral de matrícula ordinaria do 3 ao 22 de agosto. 
• O alumnado de titulacións oficiais LRU, de presentarse aos exames na convocatoria 

de fin de carreira e ademais no cuadrimestre correspondente, e non superar algunha 
materia, de querer presentarse na convocatoria extraordinaria de xullo, deberá 
formalizar matrícula do 13 ao 15 de xuño de 2017. 

 
  


