Escola de
Enxeñería
Industrial

DECLARACIÓN DE INTENCIÓN DE MATRÍCULA NO
MESTRADO DE ENXEÑERÍA INDUSTRIAL

Nome: ............................................ Apelidos:............................................................................... DNI: ..................................
Teléfono: ........................................ Correo electrónico: ...........................................................................................................
Estou interesado en matricularme no próximo curso no:
Mestrado en Enxeñería Industrial da EEI
E para iso adianto a seguinte documentación para que se teña en conta na miña futura solicitude de preinscrición:
Copia do documento nacional de identidade (DNI)
Certificado de nivel B1 de inglés recoñecido pola Asociación de Centros de Linguas na Ensinanza Superior (ACLES)
Certificado do título de acceso (so se lle solicitará a aqueles que non obtivesen o título na Universidade de Vigo)
Outra........................................................................................................................ ............................................................
Actualmente estou cursando ou en disposición de obter a titulación seguinte:
Grao en Enxeñería Eléctrica da EEI

Grao en Enxeñería en Organización Industrial da EEI

Grao en Enxeñería en Química Industrial da EEI

Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais da EEI

Grao en Enxeñería Mecánica da EEI

Grao en Enxeñería en Electrónica Industrial e Automática da EEI

Outro: .....................................................................
E ademais:
Xa son titulado
Non son titulado pero xa teño solicitada a defensa ou o recoñecemento do TFG
Unicamente me queda realizar o TFG para rematar a titulación
Quédanme .......... materias ademais do TFG (indicar o número de materias)
Esta solicitude de interese de matrícula non é vinculante para o solicitante nin proporciona ningunha prioridade no proceso
de preinscrición e posterior matrícula.
Os alumnos que mostren o seu interese de matrícula no Mestrado en Enxeñería Industrial EEI serán informados con
antelación das súas posibilidades de obter unha praza no mestrado desexado, e ademais toda documentación aportada xa se
lle terá en conta no proceso de preinscrición e non terán que volver a presentala.
Vigo, …… de ........ de 2018

Sinatura

DIRECTOR DA ESCOLA DE ENXEÑERÍA INDUSTRIAL
(Entregar a solicitude no Negociado de Alumnos da EEI)
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Nota informativa
Esta procedemento extra de declaración de interese de matrícula está motivado pola dificultade de encaixar os prazos de
preinscrición e matricula dos mestrados académicos da EEI despois da última data de entrega de actas e da última quenda de
defensas de TFG.
Unha vez recibidas as declaración de interese a dirección do centro poderá facer unha estimación da demanda de prazas para
o mestrado, e polo tanto poderá informar aos interesados en cursalos das estimacións de matrícula e das posibilidades de
acadar unha praza.
De non facerse este trámite previo a dirección do centro non podería dar ningunha previsión de posibilidade de matrícula
hasta o mes de agosto.
É importante ter en conta que a declaración de interese é voluntaria e polo tanto os datos que se obteñan dela serán
orientativos, xa que non é posible dar prioridade a un alumno que presente a declaración fronte a outro que non o fixo.
Os interesados que presenten a declaración de interese terán a avantaxe de que toda a documentación presentada con ela será
estudada con antelación e serán informados de calquera deficiencia. Toda a documentación adiantada coa declaración non
terá que ser entregada de novo durante o proceso de preinscrición e matrícula.
Número de prazas para o curso 2018-2019
 Mestrado en Enxeñería Industrial: 80 prazas
Prazos e datas de interese (datas provisionais):
22 de xuño de 2018

Data límite para entregar a presente declaración de interese.

26 de xuño de 2018

Publicación da demanda do mestrado e información individualizada sobre o
cumprimento dos requisitos de acceso de cada solicitante

24-29 de xullo de 2018

Primeiro período de preinscrición

1 de agosto de 2018

Publicación da lista provisional de admitidos aos mestrados

8-11 de setembro de 2018

Período de reclamacións á lista provisional de admitidos

13 de setembro de 2018

Publicación da lista definitiva de admitidos aos mestrados

14-17 de setembro de 2018

Primeiro período de matrícula

24-26 de setembro de 2018

Segundo período de preinscrición

2 de outubro de 2018

Publicación da lista provisional de admitidos aos mestrados

3-5 de outubro de 2018

Período de reclamacións á lista provisional de admitidos

10 de outubro de 2018

Publicación da lista definitiva de admitidos aos mestrados

11-12 de outubro de 2018

Segundo período de matrícula

DIRECTOR DA ESCOLA DE ENXEÑERÍA INDUSTRIAL
(Entregar a solicitude no Negociado de Alumnos da EEI)

