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1. Prazos de admisión e matrícula nas titulacións de 1.º ciclo ou de 
1.º e 2.º ciclo (en extinción) 

ADMISIÓN 

Alumnado de titulacións de 
só 2.º ciclo e de 2.º ciclo 
de titulacións de dous 
ciclos con límite de 
prazas 

Preinscrición 

1.º prazo:  16 ao 31 de xullo 2012 
2.º prazo:  17 ao 28 de setem 2012 
(Só para titulacións en que quedasen 
prazas vacantes no 1.º prazo) 

Publicación da relación 
provisional de persoas 
admitidas 

Para o 1.º prazo: 3 de setembro 2012
Para o 2.º prazo: 8 de outubro 2012 

Reclamacións á relación 
provisional de persoas 
admitidas 

Para 1.º prazo: 5 e 6 de setembro 
2012 
Para 2.º prazo: 10 e 11 de outubro 
2012 

Publicación da relación 
definitiva de persoas 
admitidas 

Para 1.º prazo: 11 de setembro 2012 
Para  2.º prazo: 17 de outubro 2012 

MATRÍCULA 
Alumnado de continuación 
de estudos e de 2.os ciclos 
sen límite de prazas 

Matrícula 
Do 5 de setembro ao 19 de outubro 
de 2012 

Alumnado de titulacións de 
só 2.º ciclo e de 2.º ciclo 
de titulacións de dous 
ciclos con límite de 
prazas 

Matrícula para os 
solicitantes no 1.º prazo 
de preinscrición 

1.º prazo:12 ao 14 de setembro 2012 
2.º prazo:19 ao 21 de setembro 2012 
3.º prazo: 26 ao 28 setembro 2012 

Matrícula para os 
solicitantes no 2.º prazo 
de preinscrición 

1.º prazo: 17 ao 19 de outubro 2012 
 (Así sucesivamente até cubrir o 
número de prazas que se ofreza ou 
remate a listaxe de solicitantes) 

Alumnado da convocatoria 
extraordinaria de fin de 
carreira que solicite unha 
2.ª matrícula 

Matrícula Do 15 ao 19 de xullo de 2013 

Matrícula só para os 
centros que se acollan 
ao calendario de grao 

Do 26 ao 28 de xuño de 2013 

Libre elección 

Matrícula 
Nos prazos establecidos para a 
matrícula ordinaria 

Solicitudes de validación 
ou recoñecemento de 
créditos 

Xunto coa matrícula ordinaria 

Resolucións Antes do 30 de novembro de 2012 

Adaptacións/validacións 

Solicitudes Xunto coa matrícula ordinaria 

Resolucións Antes do 30 de novembro de 2012 

Alumnado Erasmus/Sicue 

Matrícula de carácter 
excepcional que se 
realizará antes dos 
prazos ordinarios de 
matrícula 

De acordo co contrato de estudos 
aprobado 
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Ampliación da matrícula 
para o alumnado que 
aprobe materias na 
convocatoria extraordinaria 
de decembro 

Matrícula Até o 8 de marzo de 2013 

Alumnado doutras 
universidades españolas 
que solicita a continuación 
de estudos 

Solicitude Do 1 ao 31 de xullo de 2012 

Resolución Antes do 14 de setembro de 2012 

Matrícula 
Do 5 de setembro ao 19 de outubro 
2012 

Alumnado con estudos 
estranxeiros parciais ou 
con títulos sen 
homologación que solicita 
a continuación de estudos 

Solicitude Do 1 ao 31 de xullo de 2012 

Resolución Antes do 14 de setembro de 2012 

Matrícula 
Do 5 de setembro ao 19 de outubro 
de 2012 
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2. Prazos de admisión e matrícula nas titulacións de grao 

ADMISIÓN 
Alumnado de 1.º curso por 
primeira vez en titulacións 
con límite de prazas 

Preinscrición 
Segundo os prazos da CIUG 
<http://ciug.cesga.es/> 

MATRÍCULA 

Alumnado de 1.º curso por 
primeira vez en titulacións 
con límite de prazas 

Matrícula 

Segundo os prazos da CIUG 

1.º: do 13 ao 17 de xullo 2012 
2.º: do 20 ao 24 de xullo 2012 
3.º: do 27 ao 31 de xullo 2012 
4.º: do 4 ao 6 de setembro 2012 
5.º: do 11 ao 13 de setembro 2012 
6.º: do 2 ao 4 de outubro 2012 
7.º: do 17 ao 19 de outubro 2012 
8.º: do 24 ao 26 de outubro 2012 

Alumnado de continuación 
de estudos 

Matrícula 
Do 1 de agosto ao 7 de setembro 
2012 

Alumnado Erasmus/Sicue 

Matrícula de carácter 
excepcional que se 
realizará antes dos prazos 
ordinarios de matrícula 

De acordo co contrato de estudos 
aprobado 

Ampliación da matrícula, 
para o alumnado que 
aprobe materias do 1.º 
cuadrimestre ou que 
obteña unha resolución 
positiva de recoñecemento 
en materias de 2.º 
cuadrimestre e/ou anuais 

Matrícula Até o 15 de febreiro de 2013  

Alumnado da anterior 
ordenación académica 
que se incorpora 
voluntariamente ás 
ensinanzas do grao 
correspondentes á súa 
titulación de orixe 

Solicitude 
Do 16 de xullo ao 28 de setembro 
de 2012 

Resolución Antes do 10 de outubro de 2012 

Matrícula Até o 19 de outubro de 2012 

Solicitude de 
recoñecemento e de 
transferencia de créditos 
formuladas por alumnado 
de titulacións do EEES da 
UDC 

Resolución Antes do 31 de outubro de 2012 

Alumnado que solicita o 
cambio de universidade 
e/ou titulación 

Solicitude Xullo de 2012 

Resolución e matrícula Antes do 7 de setembro de 2012 

Alumnado con estudos 
estranxeiros parciais ou 
con títulos sen 
homologación que solicita 
o cambio de universidade 
e/ou titulación 

Solicitude Xullo de 2012 

Resolución e matrícula Antes do 7 de setembro de 2012 
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3. Prazos de admisión e matrícula para o alumnado titulado que accede a 4.º curso 
ou a outros cursos de grao 

Preinscrición 
 

Preinscrición Do 25 ao 29 de xuño de 2012 
Listaxe provisional de persoas 
admitidas 

24 de xullo de 2012 

Reclamacións á listaxe provisional 
de persoas admitidas 

Do 26 ao 27 de xullo de 2012 

Listaxe definitiva de persoas 
admitidas 

2 de agosto de 2012 

Matrícula 
 

1.º prazo de matrícula Do 3 ao 7 de setembro de 2012 
Publicación das prazas vacantes 11 de setembro de 2012 
2.º prazo de matrícula 
(Nas prazas vacantes seguindo a 
listaxe de espera) 

Do 12 ao 14 de setembro 2012 
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4. Calendario de preinscrición e matrícula nos estudos oficiais de mestrado 

ACCESO 

Preinscrición  

o Para o estudantado alleo ao EEES Do 9 de xaneiro ao 13 abril de 2012 

o Para o alumnado restante 
Do 15 de xuño até as 14:00 h do 23 
de xullo de 2012 

Publicación da listaxe provisional de 
persoas admitidas 

 

o Estudantado alleo ao EEES 20 de abril de 2012 
o Estudantado do EEES 26 de xullo de 2012 
Reclamacións  

o Estudantado alleo ao EEES 23 e 24 de abril de 2012 

o Estudantado do EEES 26 e 27 de xullo de 2012 
Publicación da listaxe definitiva de 
persoas admitidas 

 

o Estudantado alleo ao EEES 27 de abril de 2012 

o Estudantado do EEES 31 de xullo de 2012 

MATRÍCULA 

1.ª matrícula e continuación dos 
mesmos estudos para todos 

Do 1 de agosto ao 7 de setembro de 
2012 

2.º prazo de preinscrición Do 17  ao 27 de setembro 2012 
Listaxe provisional de persoas 
admitidas 

2 outubro de 2012 

Reclamacións á listaxe provisional de 
persoas admitidas 

4 de outubro de 2012 até as 14:00 h 

Publicación da listaxe definitiva de 
persoas admitidas 

8 de outubro de 2012 

Matrícula 9 ao 15 de outubro de 2012 
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5. CALENDARIOS ACADÉMICOS PARA O CURSO 2012/2013 

 
Aprobados polo Consello de Goberno o 26 de abril de 2012. Poden consultarse no enderezo 
web <http://www.udc.es/ensino/calendario_academico/>. 

5.1. TITULACIÓNS NON ADAPTADAS AO EEES (En extinción) 

 
1. PERÍODO LECTIVO 
 
O período do curso académico comprenderá desde o  24 de setembro de 2012 ao 30 de 
setembro de 2013. Non será lectivo o mes de agosto, nin os días festivos, nin os días en que 
estea interrompida a actividade académica. 

 
2. ACTIVIDADES ACADÉMICAS   
 
O período de clases para o curso académico 2012/2013 comprenderá: 
- Plans antigos (sen créditos LRU) e plans LRU con estrutura anual:  

do 24 de setembro de 2012 ao 31 de maio de 2013 

- Plans LRU con estrutura cuadrimestral: 
Primeiro cuadrimestre: desde o 24 de setembro de 2012 ao 18 de xaneiro de 2013 

Segundo cuadrimestre: desde o 11 de febreiro de 2013 ao 31 de maio de 2013 
 
3. AVALIACIÓN  
 
Convocatoria 

Datas de avaliación 
Data límite de sinatura e 
entrega de actas 

 
Fin de carreira 
 
Extraordinaria de 
decembro 

 
do 3 ao 18 de decembro de 
2012 
 
 

 
18 de xaneiro de 2013 
 
 

Fin de carreira 
Extraordinaria de  
decembro 
(titulacións adaptadas ao 
calendario do EEES) 

Do 3 ao 18 de decembro de 
2012 

2 de xaneiro de 2013 
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Materias do primeiro 
cuadrimestre 

 
Do 21 de xaneiro ao 8 de 
febreiro de 2013 
 
 

 
22 de febreiro de 2013 

 

Materias do segundo 
cuadrimestre e anuais 

 
Do 3 de xuño ao 21 de xuño 
de 2013  

 
8 de xullo de 2013 
 
 

 

Setembro 

 

 
Do 2 ao 13 de setembro de 
2013 

 
24 de setembro de 2013 

 
As clases suspenderanse durante o período de avaliación. 

As actividades académicas docentes e os exames de todos os plans de estudo 
interromperanse desde o día 22 de decembro de 2012 ata o día 7 de xaneiro de 2013 
(ambos os dous incluídos); os días 11 e 12 de febreiro de 2013 e desde o día 25 ao día 
31 de marzo de 2013 (ambos os dous incluídos). Terá carácter festivo o luns día 28 de 
xaneiro de 2013, festividade de San Tomé de Aquino. Así mesmo, posuirán carácter 
festivo os días das festas oficiais do Estado, da Comunidade Autónoma e das cidades 
onde estea cada centro, así como o día da festividade de cada un deles. 

Coa finalidade de aproveitar ao máximo os días lectivos, sempre que as festividades 
dos centros coincidan en martes ou en xoves celebraranse o luns ou o venres máis 
próximo; e se cadrasen en mércores trasladaranse ao venres. As que cadren en 
sábado, domingo ou festivo celebraranse o día lectivo anterior ou o día seguinte. 

Os centros con titulacións non adaptadas ao EEES poderán acollerse ao calendario 
académico de grao e de mestrado, tras o acordo da Xunta de Centro e a comunicación 
posterior á Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías, que concederá o 
permiso, se procede, despois das adaptacións necesarias sen que estas produzan 
alteracións ou modificacións do correspondente plan de estudos publicado no BOE. Os 
centros que se teñen acollido a esta opción en cursos anteriores tamén deberán 
comunicalo. Para estes efectos, todos os centros interesados disporán dun prazo 
máximo que se fixa no 14 de setembro de 2012, para ter realizados os exames 
correspondentes á convocatoria extraordinaria de setembro, e entregadas e 
recepcionadas as actas, de xeito que as referidas titulacións poidan iniciar as súas 
actividades académicas axustándose no posible ao calendario aprobado para 
titulacións de grao e mestrado. 

Estes centros poderán solicitar, sempre de forma motivada, que se manteña a 
convocatoria extraordinaria de setembro (no lugar da segunda oportunidade de xullo) 
coexistindo co calendario de estudos de grao e mestrado. A Vicerreitoría de Títulos, 
Calidade e Novas Tecnoloxías, competente para a concesión do permiso de 
adaptación de calendarios académicos, poderá conceder, de forma excepcional, esta 
petición.  
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5.2  CALENDARIO DE LECTIVO DE TITULACIÓNS DE GRAOS E MESTRADOS 

 
 
1. PERÍODO LECTIVO 
 
O período  lectivo do curso académico comprenderá desde o 1 de setembro de 2012 ao 31 de 
xullo de 2013, organizado en dous subperíodos académicos. Excepcionalmente poderán 
realizarse actividades fóra deste período no caso de prácticas en empresas ou para avaliación 
de Traballos de Fin de Grao ou Mestrado. Non será lectivo o mes de agosto, nin os días 
festivos, nin os días en que estea interrompida a actividade académica. 
 
2. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 
As actividades académicas docentes comprenden:  
 
Primeiro cuadrimestre: desde o 10 de setembro de 2012 ao 21 de decembro de 2012  
Segundo cuadrimestre: desde o 29 de xaneiro de 2013 ao 16 de maio de 2013 
 
Nas titulacións de máster a data de inicio da actividade académica será determinada en cada 
caso dependendo da matrícula e do cumplimento das condicións de impartición do Decreto 
222/2011, do 2 de decembro da Xunta de Galicia. 

 
 
3. AVALIACIÓN 
 
Para a súa avaliación os/as estudantes en cada curso académico terán dereito a dúas 
oportunidades e o calendario quedará organizado en tres períodos: 
 
 

Datas de avaliación 
Data límite de sinatura e 
entrega de actas 

Materias do primeiro 
cuadrimestre 

do 8 ao 25 de xaneiro de 
2013 
 

8 de febreiro de 2013  
15 de febreiro de 2013 para 
as actas do TFG e TFM 

Materias do segundo 
cuadrimestre e anuais 

Do 20 de maio ao 7 de xuño 
de 2013 
 

18 de xuño de 2013  
25 de xuño de 2013 para as 
actas do TFG e TFM 

2ª oportunidade 
Do 1 ao 19 xullo de 2013 (*)  
 
Do 1 de xullo ao 16 de 
setembro para os TFG e 
TFM 

29 de xullo de 2013 
 
25 de setembro de 2013 
para as actas do TFG e TFM 

 
(*) Os exames organizaranse de forma que se realicen primeiro aqueles correspondentes ás 
materias do primeiro cuadrimestre e a continuación os das materias do segundo cuadrimestre. 
As clases suspenderanse durante o período de avaliación. 
 
O alumnado que superase cando menos un total de 180 créditos, incluídos todos os da 
primeira metade e llo permita o seu plan de estudos, poderá realizar a matrícula do traballo 
de fin de grao (TFG) no período ordinario de matrícula e poderá optar por defender o dito 
traballo,  nunha primeira oportunidade, que corresponderá coas datas de avaliación do primeiro 
ou do segundo cuadrimestre ou, de ser o caso, nunha segunda oportunidade que 
corresponderá sempre coa data de avaliación do mes de xullo ou setembro. A esta fin a 
defensa e avalilación do TFG deberá cumplir co previsto co apartado 3 do artigo 12 do Real 
decreto 1393/2007 do 29 de outubro. 
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A estas opcións tamén se poden acoller os alumnos do traballo fin de mestrado (TFM) sempre 
que non exista impedimento no correspondente plan de estudos. 

As actividades académicas docentes e os exames de todos os plans de estudo 
interromperanse desde o día 22 de decembro de 2012 ata o día 7 de xaneiro de 2013 (ambos 
os dous incluídos); os días 11 e 12 de febreiro de 2013 e desde o día 25 ao día 31 de marzo de 
2013 (ambos os dous incluídos). Terá carácter festivo o luns día 28 de xaneiro de 2013, 
festividade de San Tomé de Aquino. Así mesmo, posuirán carácter festivo os días das festas 
oficiais do Estado, da Comunidade Autónoma e das cidades onde estea cada centro, así como 
o día da festividade de cada un deles. 

Coa finalidade de aproveitar ao máximo os días lectivos, sempre que as festividades dos 
centros coincidan en martes ou en xoves celebraranse o luns ou o venres máis próximo; e se 
cadrasen en mércores trasladaranse ao venres. As que cadren en sábado, domingo ou festivo 
celebraranse o día lectivo anterior ou o día seguinte. 
 


