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CONDICIÓNS DO SERVIZO

Este servizo está á túa disposición 24 horas ao día ainda que os técnicos soamente atenderán as túas consultas, peticións ou incidencias
en horario de traballo e a través das canles estabrecidas pola UDC.
Algunhas das funcións que presta este servizo están limitadas a prazos de tempo definidos polas convocatorias correspondentes (matrícula,
solicitudes de praza...).

DESCRIPCIÓN DO SERVIZO

Sistema informático orientado ao colectivo de estudantes que presta axuda nos procedementos académicos. Matrícula, Solicitudes títulos,
Consultas expediente, ...

Os estudantes de novo acceso ás titulacións de grao (primeiro por primeira vez) dispoñen dunha páxina especial para a xestión da súa
matrícula. Unha vez realizada ésta, podrá acceder ao documento de activación de servizos e activalos o que lle permitirá obter, entre outros
servizos da UDC, o acceso completo á Secretaría Virtual Estudantes (SVE).

Na SVE podes acceder e xestionar:
Información persoal
Datos persoais

Visualiza os teus datos persoais e modifica enderezos

Estatística

Visualiza e modifica os teus datos estatísticos

Secretaría
Consulta de
expediente

Podes ver a situación do teu expediente académico

Liquidacións
Pendentes

Aquí podes consultar se tes liquidacións pendentes de pagamento. Tamén atoparás información de cómo
facer o pagamento

Incorporación a
Grao

Para estudantes procedentes de títulos anteriores aos graos. Podes simular os teus recoñecementos no
caso de cambiar o teu expediente ao grao que corresponda coa túa titulación

Ver Liquidacións

Consulta as túas liquidacións, datas de emisión, importe e situación

Matrícula
Cont. estudos de
Grao

Acceso á matrícula para continuación de estudos. Estudantes matriculados na mesma titulación en algún
curso anterior ou fixeron unha incorporación ao grao desde unha titulación dalgunha regulación anterior

Mestrados
Universitarios

Acceso á matrícula en titulacións de máster

Curso Ponte de
Grao
Traballos Fin de Grao e Mestrado
Contidos de TFG e
TFM

Consulta a túa matrícula en TFG ou TFM e fai a solicitude de defensa

Títulos Oficiais
Expedición

Solicita o teu título universitario

Doutoramento 99/2011
Solicitude de
Admisión e
Matrícula de 1ª Vez
Matrícula de
Continuación
Expediente

Consulta o teu expediente e fai os trámites de xestión necesarios para o doutoramento cando corresponda:
plan de investigación, documento de actividades, solitide de dedicación a tempo parcial, solicitude de
prórroga, etc.

Solicitudes de
Estancia

Solicita a túa estancia fóra da UDC

DESCRIPCIÓN DO UNIDADES ADMINISTRATIVAS ASOCIADAS AO SERVIZO
Servizo de Organización Académica
Administracións dos centros e departamentos

QUEN PODE FACER USO DESTE SERVIZO
Servizo accesible a todos os estudantes da UDC.
Accesos:
Usuario e contrasinal do servizo de identificación da UDC .
Certificado dixital / DNI electrónico.

É PRECISO SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA FACER USO DESTE SERVIZO
Non se precisa autorización.

ÁMBITO DE USO
Internet.

Só se precisa un dispositivo cun navegador conectado a internet.

CONDICIÓNS DE USO

CONDICIÓNS DE SOPORTE
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