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O número de créditos totais que un alumno pode recoñecer mediante programas de
mobilidade queda limitado ao 50% do total de créditos da súa titulación (é dicir, 120 ECTS no
Grao en Administración e Dirección de Empresas e no Grao en Economía).

MOBILIDADE INTERNACIONAL
No caso de que sexa a Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais (en adiante, FCEE) a
encargada de asignar estudantes a destinos no marco de calquera programa de mobilidade
internacional aplicaranse os criterios que para tal efecto o que a FCEE aplique no programa
ERASMUS+.
Todo/a estudante que se acolla a un programa de mobilidade internacional deberá de cumprir
os requisitos establecidos pola FCEE no marco do programa ERASMUS+.

REQUISITOS QUE DEBE CUMPRIR O CONTRATO DE ESTUDOS:

1. Número de créditos
-

O número máximo de créditos a incluír no contrato de estudos será con carácter
xeral de 60 ECTS en mobilidades con duración de curso completo e 30 ECTS para
mobilidades cuadrimestrais. Devandito límite poderá variar nun 5% cando existan
motivos que o xustifiquen.

-

O número mínimo de créditos a incluír no contrato de estudos será de 36 ECTS no
caso de mobilidades anuais e de 18 ECTS para mobilidades cuadrimestrais.
Naqueles supostos nos que ao/á estudante lle resten para finalizar os seus estudos
menos créditos que o mínimo esixido en cada tipo de estancia, poderá optar ao
intercambio dos devanditos créditos a condición de que se matricule de todos
eles.

-

No caso de mobilidades de curso completo e mobilidades durante o segundo
cuadrimestre de cuarto curso, se o alumno está matriculado do TFG poderá
descontar 12 ECTS no cómputo anteriormente sinalado.

-

Para os destinos cunha metodoloxía distinta á de ECTS, calcularase o número de
horas equivalentes a un ECTS, tendo en conta as características concretas dos
plans de estudos do país de destino, e farase o recoñecemento de acordo ao
devandito cálculo.
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2. Elaboración do contrato de estudos
O/a estudante poderá incluír no contrato de estudos materias correspondentes a terceiro e
cuarto curso do Grao en Administración e Dirección de Empresas ou Grao en Economía,
segundo proceda, a condición de que non as suspendese na Universidade de Vigo previamente
e cando se cumpran os seguintes requisitos:
-

Unha materia da titulación de orixe do/a estudante pode ser recoñecida por varias
materias da universidade de destino, ou viceversa, sempre que así sexa necesario
por motivos de equivalencia no número de créditos e/ou contidos, reflectíndose
iso no contrato de estudos.

-

Asignaturas básicas e obrigatorias: para que unha materia obrigatoria na
Universidade de Vigo sexa recoñecida por unha cursada na universidade de
destino, ambas materias teñen que permitir ao estudante adquirir competencias e
coñecementos similares. Para iso, o/a titor/a e o/a coordinador/a debe coñecer os
detalles das materias da universidade de destino (contidos, número de créditos…).

-

Materias optativas: preferiblemente buscaranse materias en destino similares ás
materias optativas da Universidade de Vigo. Permitirase incluír no contrato de
estudos materias relacionadas co Grao que estea a cursar o/a estudante, aínda
que na súa titulación non se imparta ningunha materia similar.

-

Idiomas: con carácter xeral, non se poderán recoñecer os idiomas por ningunha
materia do plan de estudios. Con todo, se houbese unha diferenza pequena de
créditos (3 ECTS como máximo) entre as materias de destino e as da Universidade
de Vigo, poderanse engadir no contrato de estudos materias de idiomas, co
obxectivo de axustar o número de créditos se fose necesario, que non computarán
nas cualificacións recoñecidas.

-

Traballo Fin de Grao (TFG): pódese realizar na universidade de destino sempre que
se acredite que o procedemento de elaboración e defensa do TFG sexa similar ao
levado a cabo na FCEE, que a/o estudante se matricule de todos os créditos que
quedan para finalizar o grao e se cumpran os requisitos establecidos pola
Universidade de Vigo para o seu recoñecemento, no caso de ser superado.

O RECOÑECEMENTO DAS CUALIFICACIÓNS OBTIDAS NO ESTRANXEIRO

- O recoñecemento das cualificaciones obtidas no estranxeiro deberase de axustar ao disposto
no Anexo I. Escalas de cualificación de países estranxeiros, o Anexo II. Táboas de equivalencias
por países da Resolución de 21 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Política Universitaria,
pola que se actualiza a relación de escalas de cualificación dos estudos ou títulos universitarios
estranxeiros e as equivalencias ao sistema de cualificación das universidades españolas.
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- O recoñecemento dos créditos cursados na universidade de destino realizarase unha vez que
a FCEE reciba o Certificado Orixinal de Calificacións expedido pola universidade de destino, con
firma e selo, denominado “Transcript of Records”.
- O recoñecemento farase sobre todas as materias contidas no contrato final de estudos
(incluídas as materias suspendidas e non presentadas). Aquelas materias do contrato final que
non aparezan no Certificado Orixinal de Cualificacións, reflectiranse no expediente como “Non
Presentadas” (independentemente da nota obtida no exame ou proba realizada na
universidade de destino).
- No caso no que unha materia da Universidade de Vigo sexa recoñecida por varias materias
cursadas na universidade de destino, a convalidación levarase a cabo da seguinte maneira:
o

o

se todas as materias que compoñen o bloque foron aprobadas, asignaráselle a nota
resultante de aplicar a media ponderada (cualificación multiplicada por número de
créditos) ao conxunto de materias incluídas na devandita correspondencia.
no caso de que algunha das materias que compón o bloque non fose aprobada, a
materia equivalente na Universidade de Vigo aparecerá como suspensa, coa nota máis
alta das materias suspensas que compoñen o bloque.

- No caso de que unha materia de destino estea vinculada a máis dunha materia da
Universidade de Vigo, o recoñecemento destas farase trasladando a nota correspondente á
materia de destino a cada unha das materias da Universidade de Vigo.
- Matrícula de Honra: poderanse recoñecer materias con “Matrícula de Honra” cando se
cumpran os seguintes requisitos:
o Obter a máxima cualificación posible segundo a táboa oficial de conversión de
cualificacións e dispor dun certificado emitido pola universidade de destino onde conste
que o/a estudiante se atopa entre o 5% dos mellores estudantes matriculados na
devandita materia. Non se aceptará outro tipo de recomendación relativa a asistencia,
participación, etc.
o Conte co “Visto e Prace” da Comisión de Relacións Internacionais da FCEE.
- No caso de que o contrato de estudos recolla a elaboración do TFG en destino, a cualificación
do mesmo recoñecerase sempre que se cumpran os requisitos que a Universidade de Vigo
teña establecidos para ese efecto.
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MOBILIDADE NACIONAL
A selección de candidaturas para participar no programa de mobilidade nacional (SICUE) se
levará a cabo conxuntamente coa Oficina de Relacións Internacionais (ORI) da Universidade de
Vigo.

REQUISITOS QUE DEBE CUMPRIR O CONTRATO DE ESTUDOS:

1. Número de créditos
- O número máximo de créditos a incluír no contrato de estudos será con carácter
xeral de 60 ECTS en mobilidades con duración de curso completo e 30 ECTS para mobilidades
cuadrimestrais. Devandito límite poderá variar nun 5% cando existan motivos que o
xustifiquen.
- O número mínimo de créditos a incluír no contrato de estudos será de 45 ECTS no
caso de mobilidades anuais e de 24 ECTS para mobilidades cuadrimestrais.
En aqueles supostos nos que ao/a estudante lle reste para finalizar os seus estudos
menos créditos que o mínimo esixido en cada tipo de estancia, poderá optar ao intercambio
dos devanditos créditos, a condición de que se matricule de todos eles.
- No caso de mobilidades de curso completo, se o/a estudante está matriculado do TFG poderá
descontar 12 ECTS no cómputo anteriormente sinalado.

2. Elaboración do contrato de estudos
O/a estudante poderá incluír no contrato de estudos materias correspondentes ao Grao en
Administración e Dirección de Empresas ou Grao en Economía, segundo proceda, a condición
de que se cumpran os seguintes requisitos:

-

Unha materia da titulación de orixe do/a estudante pode ser recoñecida por varias
materias da universidade de destino, ou viceversa, sempre que así sexa necesario
por motivos de equivalencia no número de créditos e/ou contidos, reflectíndose
iso no contrato de estudos.

-

Materias básicas e obrigatorias: soamente poderán ser convalidadas por materias
impartidas noutros centros de ámbito nacional cando teñan un contido e unha
carga horaria substancialmente similares.

-

Materias optativas: preferiblemente buscaranse materias en destino similares ás
materias optativas da Universidade de Vigo. Permitirase incluír no contrato de
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estudos materias relacionadas co grao que estea a cursar o/a estudante, aínda que
na súa titulación non se imparta ningunha materia similar.

-

Idiomas. Non se convalidarán os cursos de idiomas por materias do Grao.

-

Poderase incluír no contrato de estudos, como máximo, unha materia que fose
cualificada previamente como suspenso na Universidade de Vigo.

-

Traballo Fin de Grao (TFG): pódese realizar na universidade de destino sempre que
dita universidade o acepte e se acredite que o procedemento de elaboración e
defensa do TFG é similar ao levado a cabo na FCEE. No devandito caso, o
estudiante terá que matricularse na Universidade de Vigo de todos os créditos
restantes e cumprir a normativa establecida por esta universidade á hora da
convalidación.

O RECOÑECEMENTO DAS CUALIFICACIÓNS OBTIDAS NOUTRA UNIVERSIDADE NACIONAL
- O recoñecemento dos créditos cursados na universidade de destino realizarase unha vez que
a FCEE reciba o Certificado Orixinal de Cualificacións expedido pola universidade de destino,
con firma e selo.
- O recoñecemento farase sobre todas as materias contidas no contrato de estudos final
(incluidas as materias suspensas e non presentadas).
- No caso no que unha materia da Universidade de Vigo sexa recoñecida por varias materias
cursadas na universidade de destino, a convalidación levarase a cabo da seguinte maneira:
o

o

se todas as materias que compoñen o bloque foron aprobadas, asignaráselle a nota
resultante de aplicar a media ponderada (cualificación multiplicada por número de
créditos) ao conxunto de materias incluídas na devandita correspondencia.
no caso de que algunha materia que compón o bloque non fose aprobada, a materia
equivalente na Universidade de Vigo aparecerá como suspensa, coa nota máis alta das
materias suspensas que compoñen o bloque.

- No caso de que unha materia de destino estea vinculada a máis dunha materia da
Universidade de Vigo, o recoñecemento destas farase trasladando a nota correspondente á
materia de destino a cada unha das materias da Universidade de Vigo.
- Matrícula de Honra: poderánse recoñecer materias con “Matrícula de Honra” cando se
cumpran os seguintes requisitos:
o
o

Obter a cualificación de Matrícula de Honra na universidade de destino.
Conte co “Visto e Prace” da Comisión de Relacións Internacionais da FCEE.
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