
RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS PARA OS GRAOS NA USC 
 
A Universidade de Santiago de Compostela, ao abeiro do artigo 12.8 do Real Decreto 1393/2007 do 29 de outubro, 
establece as liñas xerais para a elaboración das novas titulacións. Para estes efectos procede recoñecer as 
competencias adquiridas polo alumnado en actividades universitarias, solidarias e de cooperación recoñecidas pola 
USC conforme aos seguintes criterio e procedemento: 
 
Competencias universitarias 
 
Se recoñecerán para as titulacións de Grao as competencias adquiridas polo alumnado pola participación en 
actividades universitarias culturais, deportivas, de representación estudiantil, solidarias e de cooperación ata un 
máximo de 6 créditos do total do plano de estudos cursados 
 
Competencias lingüísticas 
 
1. Os estudantes de todas as titulacións de Grao deberán acreditar obrigatoriamente, para a obtención do seu título, 

o coñecemento do nivel B1 (Marco Común Europeo para o ensino, aprendizaxe e avaliación das linguas, nivel 
soleira) dunha lingua estranxeira. 

 
2. Os alumnos e alumnas estranxeiros deberán acreditar o coñecemento dunha lingua diferente á súa lingua 

materna. 
 
3. Os alumnos e alumnas que finalicen un grao que inclúa un major ou minor dunha lingua estranxeira terán 

automaticamente validado este coñecemento, non sendo necesario acreditalo. 
 
4. A acreditación do nivel B1 dunha lingua estranxeira poderase facer por calquera dos seguintes procedementos: 
 

a.- Proba de nivel. O Centro de Linguas Modernas convocará todos os anos na convocatoria de Xuño 
probas libres e gratuítas das linguas que oferta regularmente. A cualificación das devanditas probas será a 
de apto ou non apto. 
b.- Quedarán eximidos da realización destas probas os alumnos e alumnas que acrediten ter o nivel B1, de 
acordo co establecido no Marco Común Europeo de Referencia. 

 
5. Os alumnos e alumnas que acrediten o nivel B2 de acordo co establecido no Marco Común Europeo de 

Referencia obterán 3 créditos adicionais. Esta acreditación poderase facer por calquera dos procedementos 
seguintes: 

 
 Proba de nivel. O Centro de Linguas Modernas convocará todos os anos na convocatoria de xuño probas 
libres e gratuítas das linguas que oferta regularmente. A cualificación outorgada será a de apto ou non apto. 
Quedarán eximidos da realización destas probas os alumnos e alumnas que acrediten ter o nivel B2, de acordo co 
establecido no Marco Común Europeo de Referencia.  
 
6. O Centro de Linguas Modernas reforzará dentro da súa actividade regular os cursos (presenciais e 

semipresenciais) das distintas linguas estranxeiras orientados á obtención dos niveis B1 e B2. 
 
7. O Centro de Linguas Modernas será o servizo responsable dentro da Universidade do deseño, organización, 

aplicación e corrección destas probas. 
 
8. Ao alumnado que procede de lugares situados fóra da Comunidade Autónoma de Galicia e que non accedera á 

USC dende centros de bacharelato da devandita Comunidade lle serán recoñecidos 3 créditos adicionais se 
acreditan o nivel B 1, de acordo co establecido no Marco Común Europeo de referencia das linguas. A estes 
efectos, o Servizo de Normalización Lingüística establecerá todos os anos unha proba de nivel libre e gratuíta. 
Ao alumando se lle cualificará de apto ou non apto. 

 


