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RESOLUCIÓN REITORAL DE 15 DE ABRIL DE 2020
MEDIANTE A QUE SE REGULA A MATRÍCULA E
AVALIACIÓN DO ALUMNADO DE PROGRAMAS DE
MOBILIDADE AFECTADO POLA CRISE SANITARIA DO
COVID-19.

Á vista da situación do estudantado da Universidade de Vigo en programas de mobilidade
(outgoing), motivada polo estado de pandemia internacional en que nos atopamos, e
considerando que nalgúns casos as universidades de destino nos lles poder garantir a
continuación da súa formación a distancia,
Á vista da situación dos estudantes internacionais (incoming) que seguen estudos na
Universidade de Vigo a través de programas de mobilidade e que, no dito contexto, foron
repatriados aos seus países, a instancias do seus gobernos, embaixadas ou consulados,
Á vista de que a natureza de “causa de forza maior” que reviste o dito estado de pandemia
internacional motiva que as decisións que tome cada alumno ou alumna na súa situación
poidan non revestir un carácter estrictamente voluntario,
Á vista do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma
para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, que ordenou a
suspensión da actividade académica educativa presencial en todos os niveis académicos,
incluída a ensinanza universitaria, e estableceu que durante o período de suspensión
manteranse as actividades educativas a través das modalidades a distancia e en liña,
sempre que sexa posible;
Á vista da instrución da Secretaría Xeral de Universidades, do 6 de abril do 2020
establecendo a suspensión definitiva da docencia física presencial nas Universidades do
SUG no presente curso académico,
Á vista da Resolución Reitoral do 7 de abril de 2020, sobre a obriga de impartir docencia
virtual na Universidade de Vigo, que deu por rematada a docencia física presencial nos
centros da Universidade de Vigo para o presente curso 2019/20, pasando a impartirse
integramente de xeito virtual ata a finalización do mesmo.
Á vista do artigo 64 do Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro, polo que se aproban os Estatutos
da Universidade de Vigo (DOG, do 22 de febreiro) no que se indica, entre outros, que o
estudantado da Universidade de Vigo terá dereito “a) a unha formación académica de
calidade, cualificada, actualizada e interdisciplinaria, que responda á adquisición das
competencias e dos coñecementos vinculados aos estudos elixidos e que lle permita
coñecer os distintos enfoques; propiciará, deste xeito, a autoformación do propio
estudantado” e i) “a dispor de instalacións, medios e recursos para desenvolver
normalmente os seus estudos e demais actividades propias da súa formación, así como
para o exercicio de todos os dereitos recoñecidos na Universidade Vigo”.
Á vista do artigo 79 do dito Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro, que dispón tamén que, entre
outros, son deberes do persoal docente e investigador “b) cumprir as tarefas docentes e
investigadoras correspondentes, con suxeición aos procedementos de avaliación e de
control da súa actividade académica”.

Reitoría

Edificio Exeria
Campus de Vigo
36310-Vigo
España

sreitor@uvigo.es
www.uvigo.gal

E en virtude das atribucións conferidas polos Estatutos da Universidade de Vigo aprobados
polo Decreto 13/2019 (DOG do 22 de febreiro de 2019),
Esta Reitoría

R E S O L V E

Primeiro.- que se admitan as solicitudes de reincorporación á actividade académica na
Universidade de Vigo do alumnado dos programas de mobilidade (outgoing) que, pola
incidencia epidemiolóxica COVID-19, así o solicite.
Segundo.- que a solicitude se formalice na ORI -Oficina de Relacións Internacionais- a
través da sede electrónica da Universidade (https://sede.uvigo.gal) ou, no seu defecto, na
dirección de correo electrónico outgoing.ori@uvigo.es, comunicándoa á persoa
responsable da mobilidade do seu centro, para que prepare a modificación do contrato de
estudos, así como á Secretaría de alumnado do centro correspondente, para que se leven
a cabo as modificacións pertinentes no estado da súa matrícula.
Teceiro.- que se facilite, na medida do posible, a incorporación ás materias das que o
alumnado estea matriculado e a desenvolverse actualmente na Universidade de Vigo,
podendo asemade o dito alumnado, en relación coas materias xa desenvolvidas no
primeiro período, ou ben examinarse na avaliación correspondente á segunda
oportunidade, ou ben solicitar á dirección do seu centro a anulación da súa matricula,
procedendo esto último tamén no caso de materias anuais, aludindo en todo caso á
situación excepcional xerada pola pandemia, e considerando que, se a dita matrícula
quedase reducida a menos de 48 créditos, pasará á modalidade de tempo parcial.
Cuarto.- que, no caso dos másteres, as Comisións Académicas respectivas oferten, na
medida do posible, a posibilidade de matrícula a tempo parcial.
Quinto.- que a anulación das materias leve implícita a devolución automática dos prezos
públicos por servizos académicos, advertindo que, no caso de gozar de bolsa xeral do

MEFP, a dita anulación poderá dar lugar á revogación e ao reintegro da bolsa concedida.

Sexto.- que se considere xustificada a ausencia do alumnado até o momento da súa
eventual reincorporación, debendo, na medida do posible, facilitaráselle a realización das
actividades de avaliación continua, tendo dereito a un exame final na convocatoria ordinaria
cun valor do 100% da cualificación, no caso de non ser posible a realización das ditas
actividades, e mantendo, en todo caso, o alumnado que non puidera regresar o seu dereito
a ser avaliado a distancia polos procedementos que estableza a Universidade de Vigo.
Séptimo.- que o alumnado internacional na Universidade de Vigo (incoming) que volte ao
seu país de orixe, manteña o seu dereito de continuación de estudos na Universidade de
Vigo mediante docencia virtual, así como a ser avaliado a distancia polos procedementos
que estableza a Universidade de Vigo.
Oitavo.- que as sesións de titorización, ao igual que para o resto do alumnado, deban
realizarse por medios telemáticos (correo electrónico, videoconferencia, foros de FAITIC,
...) baixo a modalidade de concertación previa.
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Noveno.- que os eventuais cambios de matrícula se desenvolvan en consonancia cos
procedementos de rexistro das actas na Universidade de Vigo, de xeito que non será
posible modificar a matrícula unha vez que estean xeradas as actas do segundo
cuatrismestre e se, con posterioridade, o/a estudante precisase realizar algunha
modificación, por causa debidamente xustificada, soamente teña dereito a presentarse á
convocatoria da segunda oportunidade no mes de xullo.
Décimo: que as anteriores diposicións sexan de aplicación a todos os programas de
mobilidade da Universidade de Vigo e que se lle dea traslado aos decanatos e dirección
das Facultades e Escolas, ás súas Administracións e Unidades de Xestión Académica, así
como á Dirección da Oficina de Relacións Internacionais.
Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer un recurso perante a xurisdición
contencioso-administrativa, no prazo de dous meses, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora
da xurisdición contencioso-administrativa, pero que se computará desde o día hábil seguinte á data de finalización da
declaración do estado de alarma, con independencia do tiempo que houbera transcurrido desde a publicación da presente
resolución, sen prexuízo da eficacia e executividade da mesma, consonte ao disposto no del acto administrativo objeto de
recurso o impugnación, de conformidade co disposto na Disposición Adicional Oitava do Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19.
As persoas interesadas poderán optar por interpoñer contra esta resolución un recurso de reposición, no prazo dun mes, que
se computará segundo o indicado no parágrafo anterior, perante o mesmo órgano que a ditou. Neste caso non se poderá
interpoñer un recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se producise a desestimación
presunta do recurso de reposición interposto, segundo o previsto no artigo 123.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas.
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