Acceso aos estudos universitarios oficiais de Grao no SUG
Segundo o Artigo 3 do Real Decreto 412/2014, de 6 de xuño, poderán acceder aos
estudos universitarios oficiais de Grao nas Universidades españolas, nas condicións
que para cada caso se determinen no dito Real Decreto 412/2014, aqueles que reúnan
algún dos seguintes requisitos:
1.- Estudantes en posesión do título de Bacharelato ou de títulos oficiais de
Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas
e Deseño ou de Técnico Deportivo Superior pertencente ao Sistema Educativo
Español ou equivalente.
A) Estudantes en posesión do título de Bacharelato do Sistema Educativo Español
ou outro declarado equivalente que teñan superada a proba de avaliación
de Bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) ou –no seu caso- a
Proba de Acceso á Universidade (PAU). A súa Nota de Acceso á Universidade
(NAU) será igual á suma da Nota Media de Bacharelato (NMB) cun valor do
60%, máis a Nota da Fase Obrigatoria da ABAU (NFO) ou, no seu caso, da
Nota de Fase Xeral da PAU (NFX) con un valor do 40%.

NAU (≥ 5) = NMB x 0.6 + NFO ou NFX x 0.4
B) Estudantes do sistema educativo español que estivesen en condiciones
de acceder á universidade segundo ordenacións do Sistema Educativo
Español anteriores á Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembre (COU e LOGSE
con PAU e COU anterior a 1974-1975, e plans anteriores). A súa Nota de
Acceso á Universidade (NAU) será a nota definitiva de acceso (NDA) que
tiveren no seu día.

NAU (≥ 5) = NDA
C) Estudantes en posesión dos títulos oficiais de Técnico Superior de Formación
Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño ou de
Técnico Deportivo Superior pertencente ao Sistema Educativo Español. A
súa Nota de Acceso á Universidade (NAU) será igual a Nota media de su
titulación o diploma correspondentes (NMTS).

NAU (≥ 5) = NMTS
2.- Estudantes estranxeiros.
D) Estudantes en posesión do título de Bacharelato Europeo en virtude das
disposicións contidas no convenio polo que se establece o Estatuto das
Escolas Europeas, feito en Luxemburgo o 21 de xuño de 1994 e
estudantes que obtivesen o Diploma de Bacharelato Internacional,
expedido pola Organización de Bacharelato Internacional, con sede en
Xenebra (Suíza). A súa Nota de Acceso á Universidade (NAU) será a
Nota da credencial (NC) expedida pola UNED ou órgano competente
equivalente.

NAU (≥ 5) = NC – UNED

E) Estudantes en posesión de títulos, diplomas o estudos equivalentes ao título
de Bacharelato procedentes de sistemas educativos de Estados membros da
Unión Europea ou de outros Estados cos que se teñan subscrito
acordos internacionais aplicables a este respecto, en réxime de
reciprocidade (Art. 9.1.b) e 9.2.b) do RD 412/2014) A súa Nota de Acceso á
Universidade (NAU) será a Nota da credencial (NC) expedida pola UNED ou
órgano competente equivalente.

NAU (≥ 5) = NC ‐ UNED
F) Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudios homologados ou
declarados equivalentes ao título de Bacharelato do Sistema Educativo
Español, obtidos ou realizados en sistemas educativos de Estados que non
sexan membros da Unión Europea cos que non se teñan subscrito acordos
internacionais para o recoñecemento do título de Bacharelato en réxime de
reciprocidade, sen prexuízo do disposto no artigo 4 do RD 412/2014, de 6 de
xuño (Art. 9.2.c) do RD 412/2014). A súa Nota de Acceso á Universidade
(NAU) será a Nota proporcionada pola súa credencial (NC) expedida pola
UNED ou órgano competente equivalente ou homologación polo Ministerio de
Educación, Cultura e Deporte ou Consellería de Educación, Universidade e
Formación Profesional.

NAU (≥ 5) = NC – MECD, CEUFP ou UNED
G) Estudantes estranxeiros en posesión dos títulos diplomas ou estudos
declarados equivalentes ou homologados aos títulos oficiais de Técnico
Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas e
Deseño ou de Técnico Deportivo Superior pertencente al Sistema Educativo
Español, sen prexuízo do disposto no artigo 4 do RD 412/2014, de 6 de xuño. A
súa nota de Acceso á Universidade (NAU) será a Nota proporcionada pola súa
credencial (NC) expedida pola UNED ou órgano competente equivalente ou
homologación polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ou Consellería
de Educación, Universidade e Formación Profesional.

NAU (≥ 5) = NC - MECD, CEUFP ou UNED
H) Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudos, diferentes dos
equivalentes aos títulos de Bacharelato, Técnico Superior de Formación
Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño, ou de Técnico
Deportivo Superior do Sistema Educativo Español, obtidos ou realizados nun
Estado membro da Unión Europea ou noutros Estados cos que se teñan
subscrito acordos internacionais aplicables a este respecto, en réxime de
reciprocidade, cando ditos estudantes cumpran os requisitos académicos
esixidos en dito Estado membro para acceder ás súas Universidades, sen
prexuízo do disposto no artigo 4 do RD 412/2014, de 6 de xuño. A súa nota
de Acceso á Universidade (NAU) será a Nota media de los estudos cursados
certificados na credencial da UNED (NC) ou órgano competente equivalente.

NAU (≥ 5) = NC ‐ UNED
I) No caso dos estudantes estranxeiros dos puntos F), G) ou H) que, en base ó
artigo 4 do RD 412/2014, de 6 de xuño, acrediten ter presentado a
correspondente solicitude de homologación e estean pendentes de que se
resolva, a súa admisión é provisional e queda condicionada a que dita
homologación sexa positiva.

3.- Outros colectivos.
J) Persoas maiores de vinte e cinco anos (M25) que superen a proba de acceso
establecida na Sección 1ª do Capítulo IV do RD 412/2014.
K) Persoas maiores de corenta e cinco anos que superen a proba de acceso
establecida na Sección 3ª do Capítulo IV do RD 412/2014 organizada pola
Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG).
L) Estudantes en posesión dun título universitario oficial de Grado, Máster ou
título equivalente e/ou estudantes en posesión dun título universitario oficial de
Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Enxeñeiro Técnico, Licenciado,
Arquitecto ou Enxeñeiro, correspondentes á anterior ordenación das
ensinanzas universitarias ou título equivalente.

