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RESOLUCIÓN REITORAL DO 30 DE MAIO DE 2018 POLA 
QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE ADMISIÓN E 
MATRÍCULA PARA AS ENSINANZAS DE GRAO DA 
UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 
2018/2019 

En cumprimento do establecido nos Estatutos da Universidade de Vigo (DOG do 2 de 
febreiro de 201 O), nas normas de xestión académica para titulacións de grao aprobadas polo 
Consello de Goberno o 22/07/2009 e modificadas o 06/06/2014, e en aplicación do disposto no Real 
decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas 
universitarias oficiais e no Real decreto 412/2014, do 6 de xuño, polo que se establece a normativa 
básica dos procedementos de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao, 

ESTA REITORÍA RESOLVE: 

Publicar a convocatoria de admisión e matrícula para as ensinanzas universitarias oficiais 
de grao no curso académico 2018/2019 na Universidade de Vigo (en adiante UVigo), suxeita ás 
seguintes normas: 

PRIMEIRA. Tipos de matrícula 

1.1. Ordinaria 

Dirixida a quen curse algunha das titulacións relacionadas no anexo IV. 

1.2. En programas de intercambio 

Dirixida a estudantes doutras universidades nacionais ou estranxeiras de conformidade co 
establecido nos respectivos convenios, normas e convocatorias (ERASMUS, SIGUE, ISEP, COU, 
etc.). 

1.3. En réxime de visitantes 

Dirixida a estudantes de universidades estranxeiras non acollidos a programas de 
intercambio de conformidade co disposto pola Oficina de Relacións lnternacionais. 

1.4. En requisitos formativos complementarios previos á homologación de títulos 
universitarios estranxeiros 

Dirixida a quen recibise, por resolución do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, unha 
credencial condicionada á previa superación de complementos formativos nunha universidade 
española para a homologación dun título estranxeiro de educación superior a un título español. 

SEGUNDA. Procedementos de admisión 

Os procedementos de admisión son os indicados a continuación: 

2.1. Inicio de estudos a través do Sistema Universitario de Galicia (SUG) 

O número de prazas ofertadas, acordado no Consello de Goberno do 21 de marzo de 2018, 
é o recollido na columna 2.1 do cadro 1 do anexo IV. A preinscrición farase a través dos 
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