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INSTRUCIÓN  INTERPRETATIVA  DITADA  AO  ABEIRO  DO  ARTIGO  26  DA  CONVOCATORIA  BOLSAS

EXCELENCIA MOCIDADE EXTERIOR, CO FIN DE CURSAR ESTUDOS DE MÁSTER QUE SE INICIEN NO CURSO

2020/21 NUNHA UNIVERSIDADE GALEGA

Por  resolución  do  24  de  febreiro  de  2020,  da  Secretaría  Xeral  da  Emigración,  aprobáronse  as  bases

reguladoras e procedeuse á convocatoria de 150 bolsas excelencia mocidade exterior,  co fin de cursar

estudos de máster que se inicien no curso 2020/21 nunha universidade galega (DOG nº 44 do 5 de marzo).

Os másteres universitarios ofertados para os cales se concederán as bolsas son só os sinalados na lista do

anexo I  da  resolución  da  convocatoria,  onde  se  recolle  a  universidade  galega  e  o  campus  en  que  se

imparten, así como o número de créditos ECTS de cada un deles. Para a concesión destas bolsas é necesario

que se acredite de xeito previo estar matriculado/a nun máster dos sinalados na dita lista do anexo I, nun

mínimo de 60 créditos ECTS e modalidade presencial ou semipresencial.

Con  data  17  de  xullo  de  2020,  publicouse  na  web  da  Secretaría  Xeral  da  Emigración  a  proposta  de

resolución definitiva coas listas definitivas de candidatos á bolsa e suplentes. Estas persoas para poder

chegar a ser beneficiarias dunha bolsa, deben acreditar estar matriculadas nun máster dos recollidos nesta

convocatoria e teñen de prazo ata o día 6 de agosto de 2020, ás 23.59 horas (hora peninsular española),

para a achegar o xustificante de matrícula . 

As circunstancias deste ano, derivadas da declaración do estado de alarma realizado polo Real decreto

463/2020, do 14 de marzo, como consecuencia da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19,

levaron a  Universidade de Santiago a  pospoñer  os  prazos  de  matrícula  de determinados  másteres  da

convocatoria de bolsas que inicialmente estaba previsto que foran a principios do mes de agosto e pasaron

a principios do mes setembro. Esta situación imposibilita que para determinados másteres ofertados nesta

convocatoria, os candidatos á bolsa poidan cumprir co requisito de aportar o xustificante de matrícula con

data límite o 6 de agosto de 2020, e por outra parte tampouco é posible modificar a convocatoria de becas

deste ano e retrasar ao mes de setembro o dito prazo para presentar o xustificante de matrícula,  polo

prexuízo que se causaría ás todas as persoas beneficiarias das bolsas xa que residen no estranxeiro e deben

preparar as viaxes desde os seus países de procedencia, cunha antelación suficiente para incorporarase ás

clases  universitarias  a  finais  de  setembro,  máxime  neste  momento  de  crise  sanitaria  que  dificulta  a

obtención de billetes de avión.
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O artigo 26 da convocatoria establece que se faculta a persoa titular da Secretaría Xeral da Emigración para

que  dite,  no  ámbito  das  súas  competencias,  as  resolucións  e  instrucións  necesarias  para  o

desenvolvemento e cumprimento da resolución

Co  obxeto  de  evitar  prexuízos  ás  persoas  candidatas  ás  bolsas,  esta  Secretaría  Xeral  da  Emigración

interpreta que as persoas candidatas a bolsa interesadas nos másteres que a Universidade de Santiago só

permite realizar a matrícula no mes setembro, entran no suposto do artigo 19.2 da convocatoria e poderán

solicitar no mes de setembro unha modificación da resolución de concesión e cambiar o máster para o cal

se lles concedeu inicialmente a bolsa na Universidade de Santiago, sempre que sexan admitidas de novo

pola Universidade de Santiago no máster do seu interese dos ofertados nesta convocatoria e acreditasen

estar  matriculadas  no  mesmo  e  que  teña  o  mesmo  número  de  créditos  que  o  máster  inicialmente

concedido.

Santiago de Compostela, 

O secretario xeral da Emigración

P.S.(Decreto 76/2017, do 28 de xullo) 

O subdirector xeral de Xestión Económico- Administrativa e do Retorno

José Carlos García Bouzas
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