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Criterios de admisión dende o Bacharelato

• O acceso non é directo, require a superación da parte obrigatoria da ABAU.

• Terase en conta:

• Nota media de bacharelato e nota media da ABAU.

• Cualificación final obtida no bacharelato (nota media tendo en conta todas as                                  

materias). Terá un peso do 60% no resultado final do procedemento de admisión.

• Ponderación da nota obtida na parte obrigatoria da ABAU. Terá un peso do 40%.

• Cualificacións obtidas nas materias concretas da parte voluntaria da ABAU, só se as materias son 

ponderables para a titulación universitaria.

Criterios de admisión dende FP superior

• Acceso directo tendo en conta:

• Nota media do ciclo (de todos os módulos agás o de FCT e Proxecto)

• Adscrición dos títulos ás ramas de coñecemento universitario, só en caso de empate.

¿como 

se 

accede?

2



un
iv
er
si
da
de

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2º BACHARELATO

Ensinanzas de grao:

• 240 créditos ECTS.

• Inclúe un traballo ou proxecto de fin de grao.

• Supón unha formación de carácter xeral e de capacitación para o exercicio profesional.

Ensinanzas de posgrao:

• Máster:

• Entre 60 e 120 créditos ECTS.

• Inclúe traballo ou proxecto de Máster.

• Supón unha formación avanzada, unha especialización académica ou profesional ou o inicio de tarefas 

investigadoras.

• Doutorado:

• Ocupa entre dous e tres anos e outorga o título de Doutor.

• Inclúe actividades dirixidas á formación investigadora (seminarios, cursos...) e a tese de doutoramento.

• Supón unha formación avanzada en técnicas de investigación.

ESTRUTU

RA DOS 

ESTUDOS 

SUPERIO

RES
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Un crédito é unha unidade de medida do haber académico baseada na carga de traballo                                 

que o estudante debe realizar para superar as materias establecidas no plan de                                            

estudos.

• Inclúe clases teóricas e prácticas e ten en conta as horas de traballo persoal                                     

tanto individual como en grupo.

• Un crédito ECTS estímase en 25-30 horas de traballo.

• Un curso ten ao redor de 60 créditos.

• Permiten a mobilidade porque son comparables entre países.

CRÉDIT

OS ECTS
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Materias básicas:

• Materias de 6 créditos comúns a outras titulacións da mesma rama de coñecemento.

Materias obrigatorias:

• Son as materias propias da titulación.

Materias optativas

• Modulan o perfil profesional.

Traballo de fin de grao ou proxecto fin de carreira.

Participación en actividades universitarias: outorgan ata 6 créditos.

TIPOS DE 

MATERIA

S
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O Sistema Universitario de Galicia conta con:

• 3 Universidades públicas e 7 campus

• Universidade de Santiago de Compostela:

• Campus de Santiago 

• Campus de Lugo

• Universidade da Coruña:

• Campus da Coruña 

• Campus de Ferrol

• Universidade de Vigo

• Campus de Vigo

• Campus de Ourense 

• Campus de Pontevedra

SISTEMA 

UNIVERS

ITARIO 

DE 

GALICIA 

(SUG)
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• Graos de 4 cursos (240 créditos)

• Graos de 5 cursos (300 créditos): Farmacia, Odontoloxía, Veterinaria e                                                      

Estudos de Arquitectura.

• Graos de 6 cursos (360 créditos): Medicina.

• Graos bilingües: Xestión industrial da moda e Graos con docencia en inglés.

• Graos duais: Enxeñería Eléctrica (Ferrol)

• Graos interuniversitarios: Paisaxe (Lugo e Coruña)

• Dobres Graos

• Graos abertos (novidade) 

• Universidade a distancia (UNED)

Consulta aquí as prazas do curso 2019-2020.

GRAOS 

QUE 

OFERTA 

O SUG
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https://www.uned.es/universidad/inicio.html
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Un grao simultáneo é a combinación de dúas titulacións cursando unha soa carreira.

O vindeiro curso 2021-2022 comezarán a impartirse no SUG os seguintes                                                   

graos simultáneos:

• Enxeñaría Mecánica e Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática:

• Impartirase na Universidade de Vigo, no campus de Vigo.

• Enxeñaría Biomédica e Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

• Impartirase na Universidade de Vigo, no campus de Vigo.

• Enxeñaría Biomédica e Enxeñaría Mecánica

• Impartirase na Universidade de Vigo, no campus de Vigo.

• Administración e Dirección de Empresas (ADE) e Enxeñaría Informática

• Impartirase na Universidade de Vigo, no campus de Ourense.

GRAOS 

SIMULTÁ

NEOS
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¿Que é un grao aberto?

• É un tipo de formación universitaria na que o estudante pode escoller e cursar                                    

materias de diferentes graos durante o primeiro ano e medio dos estudios.

• Permite que o alumno/a poda facerse unha idea máis realista acerca de en que                                  

consiste un grao universitario e decidirse por un en concreto.

¿En que consisten os graos abertos?

• Cada programa de grao aberto debe combinar materias de como mínimo tres graos que deben de pertencer 

á mesma rama de coñecemento.

• O número de prazas ofertadas será de 25 como máximo.

• As universidades deberán garantir que o alumnado matriculado nestes programas poida cursar un máximo 

de 90 créditos, ofrecéndolles un proceso continuo de titorización e mentorización e recoñecerlle a maioría dos 

créditos cursados no grao finalmente elixido.

GRAOS 

ABERTO

S
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¿Cales son os requisitos de acceso?

• Para acceder aos graos abertos, o alumnado debe contar cunha nota de acceso como                                 

mínimo, igual á máis alta de todas as titulacións de grao integradas no programa.

Cal é a oferta de graos abertos no SUG?:

• Grao aberto en Enxeñarías: Impartido na Universidade de Santiago de Compostela, no campus de Lugo con 10 

prazas.

• Grao aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas: Impartido na Universidade da Coruña, no campus da Coruña con 10 

prazas.

• Grao aberto en Enxeñaría Industrial: Impartido pola Universidade da Coruña, no campus de Ferrol con 8 

prazas.

GRAOS 

ABERTO

S
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O Sistema Universitario de Galicia ademais de titulacións oficiais de grao, posgrao,                               

másteres... Conta cun catálogo de títulos e diplomas propios, como por exemplo:

• Diploma superior en Xestión Hoteleira:

• Impartido polo Centro Superior de Hostalería de Galicia.

• Permite adquirir as habilidades e competencias para dirixir calquera departamento                                     

dun hotel ou doutro establecemento turístico.

• Require o título de Bacharelato (ou equivalente académico) pero non é preciso ter a ABAU.

• Gran Diploma de Especialización Orquestal (Posgrao-Escola de Altos Estudos Musicais)

• Dirixido a todos aqueles estudantes que finalizaron os seus estudos e teñan como meta poder formar 

parte dunha orquestra profesional

TITULACI

ÓNS 

PROPIAS 

DO SUG
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• A solicitude debe realizarse a través da aplicación NERTA, neste enlace irán actualizando 

á información a este respecto.

• Na aplicación indicase por orde de preferencia ata un máximo de 5 titulacións                                           

diferentes, podendo chegar ata 10 se son titulacións en diferentes centros                                              

(por exemplo se solicitas enfermaría en Santiago, en Coruña e en Vigo)

• Cando hai máis solicitudes que prazas, as universidades públicas empregan a nota de admisión  para ordear

as solicitudes de maior nota ata menor.

• O ultimo estudante que consigue entrar marca a nota de corte que sirve de referencia para o seguinte 

curso.

• En Galicia TODAS as titulacións teñen límite de prazas.

PREINSC

RICIÓN 

NA 

UNIVERSI

DADE
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https://ciug.gal/gal/admision-sug
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• En titulacións con nota de corte de 5,00 os alumnos que proceden de bacharelato                                     

tan só  precisan superar a ABAU (parte obrigatoria) e acadar unha media                                     

ponderada de polo menos un 5,00.

• Podes consultar as notas de corte do curso 2020-2021: 

https://www.ciug.gal/PDF/notascorte2020.pdf

• Debes prestar especial atención aos códigos das titulacións.

• Debes ter en conta que o alumnado que superou a ABAU no período ordinario terá preferencia sobre aquel 

que a superou no extraordinario.

PREINSC

RICIÓN 

NA 

UNIVERSI

DADE
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https://www.ciug.gal/PDF/notascorte2020.pdf
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Os pasos que deberás realizar son os seguintes

Solicitar praza

Esperar á publicación dos listados de admitidos

Obter a concesión da praza

Matricularte na universidade onde foras admitido

PASOS
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1ª Convocatoria de matrícula

• Se o solicitante aparece convocado para matricularse na titulación da súa primeira                                 

preferencia, deberase matricular no prazo establecido (nos dous días seguintes)                                          

do contrario PERDERÁ TODOS OS SEUS DEREITOS.

• Se o solicitante aparece convocado para matricularse nunha titulación que non sexa a de                                  

primeira preferencia, poderá esperar a matricularse nela en tanto non se peche a matrícula nas                   

titulacións solicitadas con maior preferencia pero ten que CONFIRMAR o seu interese por seguir nas listas 

de espera das de maior preferencia.

• No caso de matricularse nunha titulación implica desaparecer das listas de espera, a matriculación da por 

rematado o proceso de preinscrición.

PROCED

EMENTO 

PARA 

MATRÍCU

LARSE
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2ª convocatoria de matrícula

• Despois da 1ª convocatoria de matrícula poden quedar prazas vacantes como                                    

consecuencia de que algún dos alumnos convocados non formalicen a súa matrícula. 

• Neste caso, sobre as prazas vacantes realizarase unha re-asignación automática,                        

convocando aos alumnos para formalizar a matrícula en sucesivos prazos.

• As sucesivas convocatorias de matrícula anunciaranse tanto nos LERD como na sede da CIUG e na súa 

páxina web.

PROCED

EMENTO 

PARA 

MATRÍCU

LARSE
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Nas sucesivas convocatorias poden darse dous supostos

1. Que o alumno sexa convocado para matricularse na titulación da súa primeira                                    

preferencia

• Deberá MATRICULARSE, pois do contrario perderá todos os seus dereitos.

• Enténdese por primeira preferencia aquela que o alumnos solicitou no primeiro lugar                                      

ou en lugares sucesivos no caso de esgotarse as prazas (“peche”) das titulacións solicitadas nas  

primeiras preferencias.

2.  Que o alumno sexa convocado para matricularse na titulación que non sexa a primeira preferencia. Neste caso 

pode matricularse ou non, pero deberá ter en conta que:

• De facer a matrícula considerase unha decisión firme e non poderá cambiar de titulación.

• De non facela, poderá esperar a matricularse nunha titulación de maior preferencia ata o peche da 

matrícula nestas, pero debera CONFIRMAR que segue nas listas de espera daquelas titulacións nas que 

teña maior interese ou preferencia.

PROCED

EMENTO 

PARA 

MATRÍCU

LARSE
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Supoñamos que este futuro estudante da universidade estableceu estas prioridades á                                        

hora de seleccionar as titulacións que quere cursar:

1º Grao en Odontoloxía

2º Grao en Fisioterapia

3º Grao en Farmacia

EXEMPL

O
Se aparece:

Grao en odontoloxía: En espera

Grao en Fisioterapia: En espera

Grao en Farmacia: Convocada

Conserva a praza en FARMACIA e espera ao seguinte listado

Se aparece:

Grao en odontoloxía: Pechada

Grao en Fisioterapia: Convocada

Grao en Farmacia: Anulada

Debe matricularse en FISIOTERAPIA ou perde todas as opcións

Se aparece:

Grao en odontoloxía: Convocada

Grao en Fisioterapia: Anulada

Grao en Farmacia: Anulada

Debe matricularse en ODONTOLOXÍA ou perde todas as opcións
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¿Podo desaparecer das listas de espera dunha praza solicitada en menor prioridade? 

• Por regra xeral consérvanse as prazas obtidas en titulacións de menor prioridade                                 

mentres se está en lista de espera nas de maior prioridade.

¿Podo cambiar a orde das titulacións? 

• Non, unha vez realizada a prescrición xa non se pode cambiar a orde.

¿Que pasa se pechan todas as titulacións e non me conceden ningunha? 

• Podes presentar unha instancia no LERD solicitando á CIUG a ampliación da preinscrición.

¿Como solicito praza fóra de Galicia? 

• Consultando na web da universidade na que esteas interesado/a e tendo en conta que tanto prazos como 

ponderacións poden variar.

DÚBIDAS 

HABITUAI

S
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