
PREGUNTAS FRECUENTES

BOLSAS DESTINADAS AO ALUMNADO DAS UNIVERSIDADES DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE
GALICIA QUE PARTICIPA EN PROGRAMAS DE MOBILIDADE CON PAÍSES

EXTRACOMUNITARIOS NO CURSO 2018-19

CONVOCATORIA

1. Solicitantes

Alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participe no curso 2018-19 en
programas  de  intercambio  con  países  extracomunitarios,  agás  o  programa  “Erasmus  +”,
relacionados cos estudos que está a cursar.

2. Publicación e consulta

3. Prazo de presentación de solicitudes

DOG do 31/07/2018, Núm.145
Orde do 13/07/2018

Do 1 de agosto ao 5 de setembro de 2018

http://www.edu.gal/portal/node/25672
http://sede.xunta.gal

http://www.edu.gal/portal/node/25672
http://sede.xunta.gal/


4.  Número de axudas, período de realización e contía

5. Requisitos

6. Información e consultas

140 bolsas

Estar matriculado no curso 2018-19
en calquera das universidades do
SUG, en estudos universitarios 
conducentes a unha titulación 

de grao.

Participar no programa de mobilidade universitaria
con autorización da universidade de orixe
 (universidades do SUG).

Non ter desfrutado desta bolsa de
mobilidade en convocatorias
anteriores.

Relacionadas con dificultades
técnicas e co proceso de 
obtención dos formularios

012 (desde Galicia)
981 900 643 (desde fóra de Galicia)

00 34 981 900 643 (desde o estranxeiro)
012@xunta.gal

Presenciais
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Secretaría Xeral de Universidades
Servizo de Apoio e Orientación aos Estudantes Universitarios

Edificio Administrativo San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela

Relacionadas coa convocatoria
981 54 54 31/33

orientacion.sug@edu.xunta.es

Período de realización
 curso académico 2018-19

Máximo 1.700 €

O alumnado con nacionalidade distinta á española 
non pode realizar a mobilidade nos seus países de orixe.
 



7.  Solicitude 

Se a solicitude é presentada por outra persoa no teu nome xuntarase O MODELO DE

REPRESENTACIÓN dispoñible en https://sede.xunta.gal

  

  

SOLICITUDE

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED441B

Unha vez cuberto e 
escaneado, arquivao no 
ordenador.Logo o anexas

na epígrafe LISTA DE
DOCUMENTOS A ANEXAR

de pantalla de anexado
de documentación

É importante que o solicitante
e o representante asinen 

este modelo

https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/modelos-xenericos
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED441B


8. Selección 

9. Procedemento, código e unidade responsable

 

INSTRUCIÓNS PARA A PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE (ED441B)

Paso 1. Accedes á sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/portada)

PROCEDEMENTO
Bolsas destinadas ao alumnado das universidades
do SUG que participa en programas de mobilidade

con países extracomunitarios no curso 2018/19

UNIDADE RESPONSABLE
Secretaría Xeral de Universidades
Consellería de Cultura, Educación

e Ordenación Universitaria

CÓDIGO
ED441B

1. Expediente académico coa cualificación da 
nota media máis alta obtida polo/a alumno/a 

ata completar as 140 bolsas.

2. en caso de empate  na nota media do
 expediente académico entre varias persoas solicitantes,
procederase ao desempate de acordo coa seguinte 
orde de prelación:
1ª. Maior número de matrículas de honra
2ª. Maior número de sobresalientes
3ª. Menor número de suspensos

Clic aquí

Indicas o nome do procedemento



Paso 2. Presentación electrónica na sede

Clic aquí

Inicias a presentación
electrónica



Formas de acceder á tramitación en liña

Paso 3. Cobres os datos do formulario

SOLICITANTE

Chave 365

Certificado dixital

REPRESENTANTE

Coa súa Chave 365

Co seu Certificado dixital

INFORMACIÓN

Chave 365: https://sede.xunta.es/chave365

Certificado dixital:http://www.xunta.gal/certificados-e-sinaturas-dixitais

Só se cubrirá se a solicitude 
é presentada por outra persoa 

no teu nome

https://sede.xunta.es/chave365
http://www.xunta.gal/certificados-e-sinaturas-dixitais


 

Unha vez cuberta a solicitude picas en "Gardar". Comprobas que os teus datos son correctos e pulsas

a opción "Continuar".

En caso afirmativo indica
o organismo que concede a 

axuda

Só no caso de que o 
representante presente a
 solicitude no teu nome

Consultaranse automaticamente
por parte da administración

Non debes aportar ningunha
documentación



Paso 4. Anexas a documentación

Unha vez rematado o proceso pulsas "Gardar" e "Continuar"

Paso 5. Asinas e presentas no Rexistro

Unha vez rematado o proceso picas en "Asinar e presentar".  

Xuntarase
 o MODELO DE REPRESENTACIÓN

se a solicitude é presentada por 
outra persoa no teu nome

Comprobas que a solicitude
está cuberta correctamente



Se a solitude foi cuberta co/a:

Paso 6. Obtés o xustificante de entrega

DNIe/CERTIFICADO ELECTRÓNICO
Aparecerache a aceptación 

para a autofirma

CHAVE 365
Recibirás unha clave no teléfono móbil

que indicaches no momento de
solicitala.

Poderás descargalo
aquí


