
GRAOS
ABERTOS 

XORNADA  DE  PORTAS  ABERTAS  VIRTUAL



A quén se dirixen

Indecisos

Estudantes que desexan retrasar a elección

dun grao concreto dentro dunha área de

coñecemento

Multidisciplinaridade

Estudantes que desexan adquirir formación

multidisciplinar nunha rama de coñecemento

concreta



Grao Aberto 
en Ciencias Sociais 
e Xurídicas

Programa de 90 ECTS

Grao Aberto 
en Enxeñaría
Industrial

Programa de 60 ECTS



Grao Aberto 
en Ciencias
Sociais e
Xurídicas

Programa de 90 ECTS
(un curso e medio)
 
Nº prazas ofertadas: 10

Administración e Dirección

de Empresas

Economía

Empresariais

Dereito 

Turismo

Socioloxía

Educación Social

Graos que participan:

Facultade de Economía e

Empresa

Centro responsable

administrativo:



PLAN DE ESTUDOS

PRIMEIRO CURSO

60 ECTS a elexir entre as materias de

primeiro curso dos graos participantes 

(24 ECTS mínimo en un cuadrimestre)

SEGUNDO CURSO

30 ECTS a elexir entre as materias de

primeiro curso e de primeiro cuadrimestre

de segundo curso dos graos participantes

ELECCIÓN DE MATERIAS 

Non se poden cursar dúas materias que

sexan recoñecibles entre sí nos diferentes

graos participantes

TITOR ACADÉMICO

Elección de materias, grupos, horarios

Elección de grao destino

Asesorará ao estudante durante toda a

duración do programa:



Grao Aberto 
en Enxeñaría
Industrial

Programa de 60 ECTS
(un curso)

Nº prazas ofertadas: 8

Tecnoloxía Industrial

Mecánica

Eléctrica

Electrónica Industrial e

Automática

Graos que participan:

Escola Universitaria

Politécnica (EUP) 

Centro responsable

administrativo:



PLAN DE ESTUDOS

PRIMEIRO CURSO

60 ECTS con materias obrigatorias

comúns a todos os graos participantes

MATERIAS A CURSAR

Cálculo

Expresión Gráfica

Física I

Informática

Química

Álxebra

Ciencias dos materiais

Estatística

Física II

Xestión Empresarial

TITOR ACADÉMICO

Elección de grupos, horarios

Elección de grao destino

Asesorará ao estudante durante toda a

duración do programa:



Requisitos

Reunir os requisitos de

acceso a todos os graos

participantes (nota de

admisión)
Como referencia a CIUG

tomará as notas de corte

do curso anterior.

Solicitude

Polo procedemento

regular para o resto dos

graos da UDC

Matrícula

Polo procedemento

regular, unha vez

admitido, realizarase a

matrícula en 60 ECTS

correspondentes ao grao

aberto

Acceso e admisión



Normativa de permanencia

É de aplicación a normativa de permanencia xeral

da UDC

Continuación de estudos

Unha vez cursados 60/90 ECTS (dependendo

do grao aberto), o estudante debe seleccionar

grao de destino 

No Grao Aberto en Enxeñaría Industrial, unha

vez cursado o primeiro curso, o estudante

debe seleccionar un grao de destino

No Grao Aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas,

unha vez cursado o primeiro curso, o

estudante pode seleccionar un grao de destino

ou continuar no grao aberto un cuatrimestre

máis

Permanencia e
elección de grao 
de destino 



Grao Aberto en

Ciencias Sociais  e

Xurídicas

Recoñeceranse as

materias superadas no

grao aberto que sexan

equivalentes ás do plan

de estudos do grao de

destino

Exiten táboas de

recoñecemento automático

entre materias

As materias que non sexan

recoñecidas incorporaranse ao

expediente do alumno como

Formación Complementaria

Grao Aberto en

Enxeñaría Industr ial

Todas as materias

superadas serán

recoñecibles no grao de

destino, xa que son

materias comúns a todos

os graos participantes

Recoñecemento de créditos
no grao de destino



Formación
Complementaria

Programa de Formación
Complementaria

Está orientado a aqueles estudantes que desexan

seguir adquirindo coñecementos e competencias

doutro grao ou graos do programa, despois de

incorporarse ao seu grao destino



FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Requisitos

Ter superados o 75% dos créditos

matriculados no curso anterior

Materias que se poden cursar

Calquera das ofertadas como

formación complementaria no grao

aberto 

Ata 15 ECTS por cuadrimestre

Recoñecemento

A formación complementaria figurará no

expediente do estudante e no

Suplemento Europeo ao Título (SET)

Diploma de Formación

Complementaria

Expedirase ao estudante que supere,

cando menos, 36 ECTS en materias de

formación complementaria



Máis
información

 sape@udc.es


