
 

 

 

 

 

GRAO ABERTO EN ENXEÑARÍA INDUSTRIAL DA UDC 

 

DESCRICIÓN  

Denominación: grao aberto en Enxeñaría Industrial da Universidade da Coruña 

Rama de coñecemento: Enxeñaría e Arquitectura 

Centro responsable da implantación das materias do programa: Escola Politécnica de 
Enxeñaría de Ferrol 

Centro coordinador e responsable administrativo do programa: Escola Politécnica de Enxeñaría 
de Ferrol 

Duración do programa: 60 ECTS (un curso) 

 

ACCESO 

Requisitos de acceso ao grao aberto 

Só poderán acceder a un programa de grao aberto aqueles estudantes que reúnan os requisitos 
legais de acceso para todos os graos que participan no programa. 

A solicitude de admisión para cursar o programa realizarase polo mesmo procedemento que 
para o resto de titulacións ofertadas pola Universidade da Coruña. 

Para acceder ao programa, o alumnado deberá contar cunha nota de acceso, como mínimo, 
igual á máis alta de todas as titulacións de grao integradas no programa. Como referencia, a 
CIUG empregará as notas de corte desas titulacións no curso académico anterior ao solicitado. 

 

Matrícula en primeiro por primeira vez no grao aberto 

Os estudantes admitidos por primeira vez no grao aberto deberanse matricular en réxime de 
dedicación a tempo completo de 60 créditos ECTS. 

Os estudantes formalizarán a matrícula, no momento de ser convocados, dunha materia xenérica 
do grao aberto de 30 ECTS por cada cuadrimestre.  

Antes do comezo das aulas, os estudantes do grao aberto serán convocados polo titor 
académico do programa para unha entrevista persoal. No grao aberto en Enxeñaría Industrial, 
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o/a estudante cursará todas as materias obrigatorias no primeiro curso común a todos os graos 
integrados no programa.  

Antes do comezo das aulas, o/a estudante solicitará no centro responsable do grao aberto a 
asignación no seu expediente das ditas materias.  

 

Matrícula de continuación de estudos 

A matrícula de continuación no programa de grao aberto seguirá a normativa académica da UDC. 

No grao aberto en Enxeñaría Industrial non será posible facer matrícula de continuación, xa que 
o programa ten unha duración dun curso académico, finalizado o cal o estudante debe 
seleccionar un grao destino. 

Os estudantes poderán desistir da súa matrícula de acordo co que dispuxer a Normativa de 
xestión académica que rexa en cada curso académico. 

 

PLAN DE ESTUDOS 

O plan de estudos do grao aberto en Enxeñaría Industrial pola UDC consta de dous 
cuadrimestres. O alumnado matriculado no grao aberto cursará 60 ECTS correspondentes ás 
materias de primeiro curso, comúns a todos os graos de programa.  

O conxunto de materias das que se matriculará o alumnado, xunto co seu tipo e número de 
créditos, figuran no Anexo I.   

Non se fixa un número mínimo nin máximo de ECTS para cursar nos diferentes graos incluídos 
no programa, dado que no grao aberto en Enxeñaría Industrial pola UDC as materias que hai 
que cursar son as mesmas para todo o estudantado, e son recoñecibles en calquera dos graos 
do programa.  

 

INCORPORACIÓN AO GRAO ELIXIDO 

Requisitos de acceso ao grao destino  

Unha vez finalizado o primeiro curso, o/a estudante accederá a un grao dos incluídos no grao 
aberto. 

Os estudantes poderán acceder a calquera dos graos integrados no programa, xa que, segundo 
os requisitos de acceso no momento do ingreso, contaban cunha nota de acceso, como mínimo, 
igual á máis alta de todas as titulacións de grao integradas no programa. 
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Normativa de permanencia no grao aberto 

O alumnado de primeiro curso matriculado no grao deberá superar nese curso académico o 
número mínimo de créditos establecidos na norma que regula o réxime de dedicación ao estudo 
e a permanencia e progresión dos estudantes de grao e máster na UDC.  

Ademais, unha vez rematado o primeiro curso, o estudante deberá acceder a un grao dos 
participantes no programa, de conformidade cos requisitos establecidos na normativa. 

 

RECOÑECEMENTO DE MATERIAS 

Recoñecemento de materias 

No grao aberto en Enxeñaría Industrial pola UDC todas as materias e créditos ECTS superados 
polo estudante dentro do programa terán recoñecemento no grao destino. A táboa de 
recoñecementos pódese consultar no Anexo II. 

 

Programa de Formación Complementaria 

O programa de Formación Complementaria está dirixido ao estudantado que ingrese nun título 
de grao a través do programa de grao aberto, coa finalidade de que este poida seguir adquirindo 
coñecementos e competencias dos distintos graos que integran o programa de grao aberto unha 
vez que accede ao grao destino. 

Para participar no programa de Formación Complementaria, o estudantado deberá superar o 
75 % dos créditos matriculados no curso académico anterior. 

O estudante poderá elixir calquera materia das ofertadas como Formación Complementaria no 
programa, cun máximo de 15 ECTS por cuadrimestre. 

A matrícula das materias de Formación Complementaria realizarase despois da matrícula 
ordinaria na Administración do centro onde o alumnado curse os estudos de grao, unha vez 
comprobado que cumpre os requisitos.  

A Formación Complementaria formará parte do expediente académico do estudante e incluirase 
nas certificacións académicas e no Suplemento Europeo ao Título (SET).  

Expediráselles un Diploma de Formación Complementaria a aqueles estudantes que superasen 
un mínimo de 36 ECTS en graos diferentes ao grao de destino no programa de grao aberto.  

O diploma de formación complementaria denominarase Diploma de Formación Complementaria 
en Enxeñaría Industrial.  

As cualificacións das materias do programa de Formación Complementaria non se considerarán 
para os efectos do cómputo da nota media.  
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COORDINACIÓN E TITORIZACIÓN 

Coordinación académica 

O centro responsable do Programa de grao aberto en Enxeñaría Industrial será a Escola 
Politécnica de Enxeñaría de Ferrol. 

O grao aberto contará cun coordinador/a do programa no centro responsable, que será a persoa 
de referencia para clarexar calquera dúbida que poida xurdir no seu desenvolvemento. 

Ademais, cada centro con titulacións integradas no programa contará cunha persoa responsable 
do grao aberto no centro. 

O Programa de grao aberto en Enxeñaría Industrial contará cunha Comisión Académica, 
constituída polas seguintes persoas: o/a coordinador/a do Programa, como presidente; o/a 
vicedecano/a de Organización Académica do centro responsable do programa, como 
secretario/a; dous representantes do PDI do centro como vogais; un/unha representante dos 
estudantes, como vogal estudante; e a persoa responsable administrativa do programa na 
unidade de xestión de asuntos académicos do centro, como vogal PAS. 

A Comisión Académica terá, cando menos, dúas reunións anuais: unha antes do comezo das 
aulas, para a planificación do curso e a asignación de titores académicos; e outra antes do 
período de matrícula do curso seguinte, para a avaliación dos resultados obtidos no curso 
anterior e a planificación do curso seguinte. 

 

Titorización 

O grao aberto contará cun coordinador do programa, que será a persoa de referencia para 
clarexar calquera dúbida que poida xurdir no desenvolvemento do curso e propoñer as melloras 
que deriven das observacións e suxestións do alumnado 

A cada estudante do grao aberto seralle asignado un titor académico para lle ofrecer 
asesoramento canto ás opcións e orientación do seu proxecto académico dentro do grao aberto. 

Despois da formalización de matrícula no grao aberto e antes do comezo das aulas, o 
estudantado do grao aberto será convocado a unhas sesións de benvida específicas para o grao. 
Nestas sesións, o coordinador do programa asignaralle o titor académico ao estudantado. 

Durante o curso, os titores académicos levarán a cabo entrevistas co alumnado titorizado para 
procurar información sobre a súa evolución. Cando menos manteranse tres entrevistas durante 
o curso: 

• Unha primeira entrevista terá como obxectivo principal a orientación en canto á elección de 
grupos/horarios e á planificación xeral do estudo. 

• Unha entrevista ao final do primeiro cuadrimestre terá como obxectivo valorar a evolución do 
estudante, detectar posibles problemas, e orientar o estudo no segundo cuadrimestre. 

• Unha entrevista ao finalizar o curso académico, previa á matrícula de continuación do 
estudante, terá como obxectivo valorar a evolución do/a estudante e asesoralo/a na elección 
do grao destino. 
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Seguimento no grao aberto 

O responsable do seguimento dos resultados e a evolución do programa será a Comisión de 
Garantía da Calidade do centro responsable do programa de grao aberto. 

Para asegurar que o programa se desenvolve segundo a proposta, a Comisión Académica 
elaborará anualmente un informe de seguimento para lle remitir á Comisión de Garantía de 
Calidade, do que se desprenderán as accións correctivas e propostas de mellora que permitan 
alcanzar os obxectivos previstos e a mellora do programa. 

Para elaborar o informe de seguimento anterior, os responsables do programa en cada un dos 
centros integrados procurarán a información necesaria para o seguimento do alumnado nas 
materias dos títulos do seu centro. 

Dilixencia para facer constar que o presente documento foi aprobado polo Consello de Goberno na súa sesión do 31/03/2022
O secretario xeral
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ANEXO I 

MATERIAS DO PLAN DE ESTUDOS 

 

Grao Curso Cuadr. Código Materia Carácter 

Enx. Electrónica Ind.  1 1º 770G01001 Cálculo FB 

Enx. Eléctrica 1 1º 770G01002 Informática FB 

Enx. Electrónica Ind.  1 1º 770G01003 Física I FB 

Enx. Electrónica Ind.  1 1º 770G01004 Química FB 

Enx. Electrónica Ind.  1 1º 770G01005 Expresión Gráfica FB 

Enx. Mecánica 1 2º 730G03006 Álxebra FB 

Enx. Mecánica 1 2º 730G03007 Ciencia dos Materiais OB 

Enx. Mecánica 1 2º 730G03008 Estatística FB 

Enx. Mecánica 1 2º 730G03009 Física II FB 

Enx. Mecánica 1 2º 730G03010 Xestión Empresarial FB 
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ANEXO II 

TÁBOAS DE RECOÑECEMENTOS 

 

Código 
Materia 

 Tecn. Industriais Enx. Mecánica Enx. Eléctrica Enx. Electrónica Ind. 

730G03001 730G03001 770G01001 770G01001 Cálculo 

730G03002 730G03002 770G01005 770G01005 Expresión Gráfica 

730G03003 730G03003 770G01003 770G01003 Física I 

730G03004 730G03004 770G01002 770G01002 Informática 

730G03005 730G03005 770G01004 770G01004 Química 

730G03006 730G03006 770G01006 770G01006 Álxebra 

730G03007 730G03007 770G01009 770G01009 Ciencia dos Materiais 

730G03008 730G03008 770G01008 770G01008 Estatística 

730G03009 730G03009 770G01007 770G01007 Física II 

730G03010 730G03010 770G01010 770G01010 Xestión Empresarial 
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