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LÍMITE DE PRAZAS PARA O CURSO 2022/2023
TITULACIÓN
CENTRO
LÍMITE DE PRAZAS
PARA O 2022/2023

Grao en Fisioterapia
Facultade de Fisioterapia
50 prazas (segundo o indicado na memoria do título)
Nº DE PRAZAS

Con estudos
estranxeiros(*)

Con estudos
nacionais

1

1

Nº PRAZAS DE ACCESO
POR RECOÑECEMENTO
DE 30 ECTS
Debe ofertarse un mínimo
dun 2% das prazas de novo
ingreso
(*)Dado que o prazo para
solicitar
acceso
por
recoñecemento de 30
ECTS para estudantes con
estudos estranxeiros é
anterior ao de estudos
nacionais,
de
non
cubrirse
as
prazas
ofertadas por esta vía se
acumularan as prazas
ofertadas
para
os
estudantes con estudos
nacionais.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

(É necesario especificar estes criterios que poderán ser:
nota media do expediente, créditos superados, titulación,
etc.)

A Comisión de Calidade propuxo, na
comisión do día 24 de xullo de 2018, os
criterios de adxudicación de prazas na
admisión por recoñecemento dun
mínimo de 30 créditos no caso de que o
número de solicitudes que cumpran o
requisito anterior supere ao número de
prazas ofertadas (acta 53 da CC).
Na Xunta de Facultade celebrada o día
18 de febreiro de 2019 preséntase a
proposta e é ratificada.
Segundo o anterior, os criterios para a
adxudicación de prazas na admisión de
estudantes con estudos universitarios
oficiais iniciados noutra universidade
española serán, na orde indicada, os
seguintes:
1) A cualificación de acceso á universidade
2) O número de créditos recoñecidos
3) A nota media do expediente
Para a praza ofertada para estudantes
con estudos estranxeiros, no caso de
haber máis dunha solicitude que
cumpra co requisito de recoñecemento
dun mínimo de 30 créditos, o criterio
de adxudicación será o número de
créditos recoñecidos e, no caso de
empate, valorarase a nota media do
expediente académico.
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Nº PRAZAS PARA
CAMBIO DE CENTRO

(se o alumnado procede do
mesmo título de grao na
UVIGO)

Debe ofertarse un mínimo dun 2%
das prazas de novo ingreso

Nº PRAZAS PARA
RETOMAR ESTUDOS
INICIADOS NA UVIGO
LOGO DE TRASLADAR
O EXPEDIENTE

Debe ofertarse un mínimo de 1 praza

Non é o caso

1

No caso de haber máis dunha solicitude
o criterio de adxudicación será o
número de créditos superados e, no
caso de empate, valorarase a nota
media do expediente académico.

PRAZAS PARA CURSOS PONTE (*)

TITULACIÓN
Grao en Fisioterapia
CENTRO
Facultade de Fisioterapia
DISTRIBUCIÓN DE PRAZAS:
Nº de prazas: 10

Criterios específicos de selección:
1. Valorarase a nota media do expediente ata un máximo de 4 puntos e a experiencia laboral como
fisioterapeuta ata un máximo de 6 puntos.
2. Valorarase un punto por ano traballado, e no caso de períodos inferiores procederase ao rateo da
puntuación. Se a suma da puntuación dalgunha candidata ou dalgún candidato supera o límite
establecido, quen consiga o máximo terá a puntuación máxima e para as restantes calcularase de
xeito proporcional.
3. Para a valoración da vida laboral como fisioterapeuta presentarase un certificado da vida laboral
da Tesourería da Seguridade Social e unha relación dos postos de traballo desenvolvidos como
fisioterapeuta e a súa duración, tendo en conta o seguinte:
3.1. Non se terá en conta os días de prestación por desemprego.
3.2. En situación de pluriemprego como fisioterapeuta, terase en conta o número de días de alta no
Sistema de Seguridade Social en activo.
3.3. Cando se está en situación de pluriemprego, sendo a actividade maioritaria distinta da de
fisioterapeuta, só se computan as horas traballadas como fisioterapeuta e/ou como máximo
media xornada laboral.
Para ter en conta as actividades laborais en centros non asistenciais (Consellería de Educación, hoteis,
ximnasios...) é necesario que se presente documentación xustificativa de que o traballo desenvolvido
foi de fisioterapeuta.
*os criterios específicos de selección publicaranse na páxina web de cada centro

