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LÍMITE DE PRAZAS PARA O CURSO 2022/2023
TITULACIÓN
CENTRO
LÍMITE DE PRAZAS
PARA O 2022/2023

GRADUADA/O EN ENFERMARÍA POLA UNIVERSIDADE DE
VIGO
ESCOLA DE ENFERMARÍA DE PONTEVEDRA

55
Nº DE PRAZAS
Con estudos
estranxeiros(*)

Con estudos
nacionais

1

1

Nº PRAZAS DE ACCESO
POR RECOÑECEMENTO
DE 30 ECTS
Debe ofertarse un mínimo dun 2% das prazas
de novo ingreso
(*)Dado que o prazo para solicitar
acceso por recoñecemento de 30 ECTS
para estudantes con estudos estranxeiros
é anterior ao de estudos nacionais, de
non cubrirse as prazas ofertadas por esta
vía se acumularán as prazas ofertadas
para os estudantes con estudos
nacionais.

Nº PRAZAS PARA
CAMBIO DE CENTRO
(se o alumnado procede do mesmo
título de grao na UVIGO)

2

Debe ofertarse un mínimo dun 2% das prazas
de novo ingreso

Nº PRAZAS PARA
RETOMAR ESTUDOS
INICIADOS NA UVIGO
LOGO DE TRASLADAR O
EXPEDIENTE
Debe ofertarse un mínimo de 1 praza

1

CRITERIOS DE SELECCIÓN
1.-Que lle sexan recoñecidos un mínimo
de 30 ECTS, artigo 29.1 do RD 412/2014
e a Normativa de transferencia e
recoñecemento de créditos da UVigo.
2.-Preferencia ao alumnado do mesmo
Grao, Enfermaría.
3.-Nota media do expediente máis alta, en
base 10, na data de finalización do prazo
de solicitude.
4.-Maior número de créditos obxecto de
recoñecemento
5.- No caso de empate aplicando os
criterios anteriores, terá preferencia o
estudante con maior número de créditos
de formación básica recoñecidos.
1.-Cumprir coa Normativa de
Permanencia e Progreso da UVigo
aplicable aos estudantes de Grao.
2.-Nota media de expediente máis alta, en
base 10, na data de finalización do prazo
de solicitude.
3.-Maior número de créditos superados.
4.-No caso de empate aplicando os
criterios anteriores, terá preferencia o
estudante con maior número de créditos
de formación básica superados.
1.- Mínimo de 12 ECTS superados
nesta titulación e neste centro.
2.-Nota media de expediente, nesta
titulación e neste centro, mais alta, en base
10, na data de finalización do prazo de
solicitude.
3.-Maior número de créditos superados
nesta titulación e neste centro.
4.-No caso de empate, maior número de
créditos recoñecidos.

Vicerreitoría de Ordenación
Académica e Profesorado

PRAZAS PARA CURSOS PONTE (*)
TITULACIÓN
GRAO EN ENFERMARÍA
CENTRO
ESCOLA DE ENFERMARÍA DE PONTEVEDRA
NÚMERO DE PRAZAS: 5
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1.-Mellor expediente académico
2.-No caso de empate, maior tempo de experiencia laboral como enfermeira/o

*os criterios específicos de selección publicaranse na páxina web de cada centro
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