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Recentemente engadiuse a posibilidade de solicitar a emisión do título/diploma para os Títulos Propios 

(Complementario, Formación, Máster/Especialista) a través de bubela.  

REQUISITOS PREVIOS 

Para realizar a solicitude do título/diploma para un curso, cómpre que: 

1. O curso sexa de tipo: Curso de formación, Especialista, Máster ou Máster/especialista.

2. Como alumno, teñas rematado dito curso.

Desde a pestana Cursos rematados podes comprobar se remataches o curso, e premendo no botón

Ver detalles inscrición accederás aos detalles do curso.

3. A dirección do curso confirme, mediante unha acta oficial, que estás Apto.

Unha vez que accedas os detalles do curso, podes consultar as calificacións nas actas do curso desde

a pestana Actas.

4. Que os datos persoais do aluno estean verificados pola Sección de Títulos.

Desde a pestana Solicitudes de título podes comprobar se cumpres as condicións para solicitar o

título/diploma e máis se os teus datos foron verificados. En caso de que non cumplas algún dos

requisitos verás os datos de contacto nos que poder resolver as dúbidas.
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COMO SOLICITAR O TÍTULO/DIPLOMA 

Unha vez que cumpras as condicións para solicitar o título e que os teus datos persoais estean verificados 

pola Sección de Títulos, podes facer a solicitude premendo no botón Solicitar título/diploma da pestana 

Solicitudes de título. Isto xerará un abonaré pola cantidade correspondente que logo deberás pagar. 

Unha vez feita a túa solicitude de título/diploma, poderás realizar o pago de taxas do título/diploma: 

• Empregando unha tarxeta

• ou ben dirixíndote a unha oficina de ABANCA



Área de Posgrao Virtual                                                                                 Solicitude de título - Guía para os alumnos 

4 
 

PAGO DAS TAXAS DO TÍTULO/DIPLOMA CON TARXETA 

 

Para realizar o pago das taxas con tarxeta: 

1. Dende a pestana Solicitudes de título podes facer o pago con tarxeta premendo no botón Pagar con 

tarxeta. 

 

 

 

Tamén podes facer o pago con tarxeta premendo no botón Pago con tarxeta da pestana Pago de 

taxas. 

 

 

 

2. Para confirmar o pago debes premer no botón Pagar do apartado Pago de taxas mediante tarxeta. 
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3. Isto conectarate coa pasarela de pago de Abanca. Enche os datos correspondentes e preme de novo 

no botón Pagar na pasarela de pago. 

 

 

 

Unha vez que realices o pago con tarxeta das taxas do título/diploma, a túa solicitude de 

título/diploma quedará rexistrada na pestana Solicitudes de título. 
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PAGO DAS TAXAS DO TÍTULO/DIPLOMA NUNHA OFICINA DE ABANCA 

 

Para realizar o pago das taxas dende una oficina de ABANCA: 

1. Debes xerar previamente o documento de pago premendo no botón Instruccións para pagar na 

oficina de Abanca das pestanas Solicitudes de título ou Pago de taxas. 

 

 

Unha vez confirmado o pago das taxas do título/diploma nunha oficina de ABANCA, a túa 

solicitude será aceptada manualmente pola Sección de Títulos. 

 


