
NORMAS PARA A XESTIÓN E O RECOÑECEMENTO DOS ESTUDOS 
REALIZADOS NA UNIVERSITY OF SOUTH WALES NO MARCO DO 
ACORDO BILATERAL DE DOBRE TITULACIÓN PARA ESTUDANTES 
SAÍNTES 

 

l. Requisitos dos estudantes: 
- O/a alumno/a debe ter superadas todas as materias de primeiro e segundo curso (120 ECTS) do 

grado en ADE en maio ou xullo do curso inmediatamente anterior á súa estadía na University of 

South Wales. 

- O/a alumno/a debe posuír un nivel C1 de coñecemento de inglés ou pertencer ao grupo 

bilingüe do Grado en ADE 

2. Sobre os módulos a cursar en destino: 
O/a alumno/a poderá elixir cursar en destino un dos cursos que se relacionan a continuación. Estos 

modúlos poden cambiar según a oferta da USW ao noso alumnado para ese curso académico  

- Business and Management (6 materias de 10 ECTS) 

- Human Resource Management (6 materias de 10 ECTS)  

- Marketing Management (6 materias de 10 ECTS) 

3. Solicitude: 
Os/as alumnos/as interesados deberán comunicarllo ao Coordinador/a de RRII da Facultade de 

Economía e Empresa antes do 15 de xaneiro do curso académico inmediatamente anterior ao previsto 

para a súa estadía con fins de estudos. O programa contará coa debida difusión. 

4. Sobre a matrícula en destino e orixe: 
Una vez confirmada a aceptación da solicitude por parte do/a Coordinador/a de RRII da Facultade do 

centro, o/a alumno/a deberá formalizar a súa pre-matrícula  na Universidade de destino -finais de 

marzo-. Para elo, seguiranse as instrucións recibidas da Universidade de destino, logo da nominación 

realizada pola FEE. 

Igualmente, no prazo ordinario  establecido  pola UDC, o/a alumno/a  deberá matricularse de todas 

as materias de terceiro curso do Grado ADE (60 créditos) ou das materias de terceiro curso do Grado 

ADE que lle queden por superar. Rematada a estadía na University of South Wales, o  estudante que 

supere as materias -nos termos  descritos no seguinte apartado- terá dereito a solicitar una devolución 

parcial destas taxas de matrícula na UDC. 



5. Sobre o recoñecemento académico: 
Para o recoñecemento académico, se calculará a media aritmética das cualificacións obtidas nas 6 

materias de destino, realizando a conversión da nota segundo o baremo aplicado a calquera 

estudante da UDC que realice o seu intercambio nunha universidade do Reino Unido. Esta nota media 

será a que se incorpore a todas as materias na UDC (10 materias de terceiro de  Grao de ADE)  ou no seu 

caso, a todas as materias na UDC de terceiro curso do  Grao de ADE que lle resten por superar 

Polo tanto, caben dúas posibilidades: 

Que a nota media sexa superior a 5 -no baremo da UDC- e, polo tanto, os/as alumnos/as superen 

todas as materias da UDC con esa nota. Neste caso, o alumno terá dereito a solicitar a devolución 

do 75% das taxas da matrícula satisfeitas na UDC  

 Que a nota media sexa inferior a 5 -no baremo da UDC- e, polo tanto, o/a alumno/a non 

supere materia algunha na UDC. Neste caso, o alumno non terá dereito á devolución de 

taxas. 
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