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PROCEDEMENTO DE PREINSCRICIÓN PARA A MATRÍCULA DE MATERIAS OPTATIVAS NO 

GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS - CURSO ACADÉMICO 2018/19 

(Aprobado o 18/06/2018 pola Comisión Permanente da Xunta de Facultade do centro) 

 

 

O alumnado deste centro e de continuación de estudos que para o próximo curso académico 2018/19 

desexe matricularse nalgunha/s das materias optativas do Grao en Relacións Laborais e Recursos 

Humanos (ver Anexo I) deberá facer, antes de que se abra o prazo de matrícula (do 7 ao 27 de agosto) 

unha preinscrición segundo o seguinte procedemento: 

1. PRAZO DE PREINSCRICIÓN 

Do  10 ao 17 de xullo de 2018 

2. SOLICITUDE DE PREINSCRICIÓN 

a) Para facer a preinscrición deberase cubrir o formulario electrónico que se atopa na Secretaría 

Virtual da UVIGO (https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/). 

b) O alumnado procedente doutros centros, que teña previsto trasladarse á Facultade de Ciencias 

Xurídicas e do Traballo no curso 2018/19, así como o alumnado do plan de estudos a extinguir 

(V08G210) desta Facultade, que teña previsto adaptarse ao plan novo e matricularse dalgunha 

materia optativa, deberá cubrir un formulario en papel (Anexo II) que pode atopar na páxina web 

(http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/) ou na Secretaría de Alumnado da Facultade. 

En ambos os dous casos o alumnado deberá indicar en primeiro lugar o número de créditos de materias 

optativas nas que desexa matricularse (máximo 36 créditos) e a continuación deberá marcar o número 

de orde de preferencia de cada materia. 

Deberase indicar a orde de preferencia de todas as materias optativas, independentemente do 

número que desexe cursar. De non ser así, arriscaríase a que non queden prazas vacantes das materias 

da súa preferencia no mes de setembro, segundo o establecido no presente procedemento. 

* O alumnado que xa se matriculara dalgunha materia optativa en cursos anteriores e non a teña 

superada, non deberá facer a solicitude de preinscrición desa/s materias (poderase matricular 

directamente dentro do prazo de matrícula, do 7 ao 27 de agosto). 

* No caso do alumnado que formalizara contrato para participar nalgún programa de mobilidade no 

curso 2018/19 (ERASMUS, SICUE,…) e teña incluído algunha materia optativa, non deberá facer 

solicitude de preinscrición desa/s materia/s xa que ten a obriga de matricularse das materias que consten 

no contrato de estudos. 

3. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DAS MATERIAS OPTATIVAS 

Para a asignación das materias optativas aplicaranse os seguintes criterios e segundo a orde de prelación 

que se indica: 

1º Número de créditos superados a data 18 de xuño de 2018. 

2º Nota media en base 10 calculada a data de 18 de xuño de 2018 (actas do 1º e 2º cuadrimestre). 

No caso de alumnado de intercambio propio no curso 2017/18 (SICUE, ERAMUS,...) e dos 

que se trasladen a este centro, a nota media calcularase tamén a data 30 de xuño de 2018, pero 

tendo en conta só as cualificacións que consten nese momento no seu expediente académico. 

3º En caso de empate aplicando os criterios anteriores terá preferencia a/o estudante con maior 

número de matrículas de honra, sobresaíntes, notables e aprobados. 

http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/
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4. RESOLUCIÓN E PUBLICACIÓN DAS MATERIAS OPTATIVAS ASIGNADAS 

Unha vez finalizado o prazo, o procedemento de asignación das materias optativas a cada estudante 

resolverase no prazo de 10 días e o alumnado poderá coñecer a asignación das materias a través da 

Secretaría Virtual ou consultando o taboleiro de anuncios da Secretaría de Alumnado do centro, onde 

se publicará a listaxe dos resultados antes do 6 de agosto de 2018. 

5. PRAZAS VACANTES  

Considerando que poden quedar prazas vacantes en todas ou nalgunha das materias optativas, ben 

como consecuencia do proceso de asignación de materias ou se, unha vez asignadas as prazas no mes 

de xullo, o alumnado admitido non formaliza a matrícula destas materias no prazo de matrícula (do 7 

ao 27 de agosto), abrirase un novo prazo de preiscrición no mes de setembro. 

Poderanse consultar as materias optativas con prazas vacantes a partir do 7 de setembro a través da 

Secretaría Virtual ou consultando o taboleiro de anuncios da Secretaría de Alumnado. 

6. REQUISITOS DE PREINSCRICIÓN PARA AS PRAZAS VACANTES 

Só poderán preinscribirse en setembro das materias optativas con prazas vacantes: 

a) O alumnado que non realizase a preinscrición de materias optativas no mes de xullo. 

b) O alumnado que aínda tendo realizando a preinscrición no mes de xullo, non formalizara a 

matrícula de ningunha das materias optativas asignadas. 

No caso de que en agosto formalizara a matrícula dalgunha materia optativa das asignadas (aínda 

que só fose 1) quedará excluído do proceso de preinscrición do mes de setembro. 

7. PRAZO, SOLICITUDE E RESOLUCIÓN DAS PRAZAS VACANTES 

O alumnado que cumpra os requisitos anteriores e desexe matricularse de materias optativas nas que 

quedasen prazas vacantes deberá realizar unha preinscrición entre os días 9 e 12 de setembro, para 

o que terá que cumprimentar o formulario electrónico que se atopa na Secretaría Virtual da UVIGO 

(https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/). 

A asignación das materias optativas vacantes realizarase aplicando os criterios especificados no 

apartado 3 e o procedemento resolverase antes do 17 de setembro de 2018. 

O alumnado ao que se lle asigne algunha materia optativa en setembro, como consecuencia do proceso 

de asignación de prazas vacantes, disporá do prazo establecido na Convocatoria de matrícula para 

modificacións de matrícula de materias do 1º e 2º cuadrimestre: do 17 ao 20 de setembro de 2018, 

para matricularse desta/s materia/s. 

8. A Comisión Permanente poderá actualizar as datas e o límite de prazas deste procedemento e 

informará de tales actualizacións aos membros da Xunta de Facultade. 
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ANEXO I 
 

1.- Materias optativas do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Plan V08G211): 

Código Denominación da materia Créd. Curso Cuadri. Prazas 

G211901 Análise Contable  6 3º 2 SG 30 

G211902 Dereito de sociedades e cooperativas  6 3º 2 SG 30 

G211903 Dereito social comunitario  6 3º 2 SG 30 

G211904 Selección e avaliación do persoal 6 3º 2 SG 30 

G211905 Políticas sociolaborais 6 3º 2 SG 30 

G211906 Dirección estratéxica de empresas 6 3º 2 SG 30 

G211907 Investigación cualitativa aplicada ás relacións laborais 6 3º 2 SG 30 

G211908 Práctica Fiscal 6 4º 2 SG 30 

G211909 Auditoría laboral 6 4º 2 SG 30 

G211910 Emprego público 6 4º 2 SG 30 

G211911 Técnicas de negociación colectiva 6 4º 2 SG 30 

G211912 Igualdade e mercado de traballo 6 4º 2 SG 30 

G211913 Dereito civil patrimonial 6 4º 2 SG 30 

G211981 Prácticas en empresas 6 4º 2 SG 50 

 

 

2.- Información relativa ás materias optativas do Plan 0 (V08G210) a extinguir: 

Á vista do calendario de extinción do plan de estudos V08G210 do Grao en Relacións Laborais e 

Recursos Humanos:  

2018/19: extinción de 3º curso (último curso académico con dereito a exame) 

2019/20: extinción de 4º curso (último curso académico con dereito a exame) 

Non é necesario limitar o nº de prazas para a matrícula das materias optativas deste plan de estudos 

porque o alumnado que non teña superada algunha materia optativa matriculada en anos anteriores 

poderase matricular directamente dentro do prazo de matrícula (do 7 ao 27 de agosto). 

O alumnado que non estivese matriculado anteriormente do número de materias optativas suficientes 

(36 créditos) e desexe e poida finalizar os seus estudos polo mesmo plan, deberá comunicar a súa 

incidencia na Secretaría de Alumnado e valorarase cada solicitude en función das posibilidades de 

organización académica do centro e, de ser o caso, aplicando os criterios de asignación especificados no 

apartado 3. 

O alumnado que teña previsto adaptarse ao plan novo no curso académico 2018/19 e desexe matricularse 

dalgunha materia optativa en agosto deberá cubrir o formulario en papel do Anexo II e presentalo, 

cuberto e asinado, na Secretaría de Alumnado da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo no prazo 

de preinscrición, do 10 ao 17 de xullo de 2018. 

  



 

Campus de Vigo Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo 

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 

 

Páxina 4 de 4 
 

ANEXO II 

 
FORMULARIO DE PREINSCRICIÓN DE MATERIAS OPTATIVAS PARA O ALUMNADO QUE, NO CURSO 

ACADÉMICO 2018/19, TEÑA PREVISTO TRASLADARSE A ESTA FACULTADE OU ADAPTARSE AO PLAN V08G211 

Unha vez cuberto e asinado, deberá presentarse na Secretaría de Alumnado da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

coa data límite de 17 de xullo de 2018. 

 

Nome: 

 

......................................................... 

Apelidos: 

 

.................................................................................. 

DNI: 

 

........................................... 

Teléfono: 

 

......................................................... 

Correo electrónico: 

 

................................................................................................................................. 

 

Por estar interesado en matricularme no curso académico 2018/19 do seguinte número de créditos de materias 

optativas              (indicar o número, entre 6 e 36) 
 

Solicito a admisión por orde de preferencia nas seguintes materias: 

(Indicar a orde de preferencia  de cada  materia) 

 

Orde de prelación 

(Do 1 ao 14) 
Código Materias optativas (Plan G211) Créd. Cuadri. 

 G211901 Análise Contable  6 2 SG 

 G211902 Dereito de sociedades e cooperativas  6 2 SG 

 G211903 Dereito social comunitario  6 2 SG 

 G211904 Selección e avaliación do persoal 6 2 SG 

 G211905 Políticas sociolaborais 6 2 SG 

 G211906 Dirección estratéxica de empresas 6 2 SG 

 G211907 Investigación cualitativa aplicada ás relacións laborais 6 2 SG 

 G211908 Práctica Fiscal 6 2 SG 

 G211909 Auditoría laboral 6 2 SG 

 G211910 Emprego público 6 2 SG 

 G211911 Técnicas de negociación colectiva 6 2 SG 

 G211912 Igualdade e mercado de traballo 6 2 SG 

 G211913 Dereito civil patrimonial 6 2 SG 

 G211981 Prácticas en empresas 6 2 SG 

 

Vigo, ...............................................................................................  2018 

(Data e firma) 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

SRA. DECANA DA FACULTADE DE CIENCIAS XURÍDICAS E DO TRABALLO 

 


