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c) As e os aspirantes con titulación estranxeira expedida por unha
institución de educación superior non pertencente a un estado do
Espazo Europeo de Educación Superior poderán acceder aos estudos
de posgrao se cumpren algún dos seguintes requisitos:
1. Estar en posesión dun título expedido por un sistema universitario
estranxeiro e que estea homologado a un título español que habilite para
o acceso aos estudos de posgrao.
2. Posuír un título expedido por un sistema universitario estranxeiro,
alleo ao EEES, e sen homologación, coa comprobación previa de que o
título expedido polo sistema universitario estranxeiro acredita un nivel
de formación equivalente ao correspondente título español de grao e
que faculta no país expedidor do título para o acceso aos estudos de
posgrao.
Neste caso as e os aspirantes deberán presentar a correspondente
solicitude de equivalencia de título, no momento da preinscrición, xunto
co resto da documentación de matrícula. Así mesmo, no momento da
matrícula deberá proceder ao pagamento das taxas de equivalencia
establecidas, tras o que se emitirá a correspondente resolución reitoral.
Esta admisión non implicará, en ningún caso, a homologación do título
estranxeiro da interesada ou do interesado, nin o seu recoñecemento a
outros efectos que o de cursar os estudos de posgrao.
A resolución que desestime a equivalencia dos estudos estranxeiros
cursados a efectos do ingreso nos estudos de posgrao, implicará a
anulación de cantos actos se deriven da matrícula.

I.2 Tipos de matrícula e condicións xerais
I.2.1 Matrícula ordinaria
Cada estudante dunha titulación de máster deberá obter no primeiro curso
académico un mínimo de 18 créditos se está en réxime de tempo
completo e 12 créditos se está en réxime de tempo parcial. No caso de
estudantes matriculados/as para continuación de estudos, deberá obter
cada dous anos de permanencia polo menos 60 créditos cando teñan o
réxime de tempo completo, e 30 créditos cando teñan o réxime de tempo
parcial. No cómputo destes créditos non se terán en conta os obtidos por
recoñecemento.
Cada estudante poderá matricularse ao longo da súa permanencia nuns
estudos do dobre dos créditos necesarios para obter a titulación, consonte
o establecido no artigo 4.4 da Normativa de Permanencia e Progreso do
Estudantado das Titulacións Oficiais de Grao e Máster Universitarios da
Universidade de Vigo (aprobada polo Consello Social o 2 de abril de 2013)
e instrucións posteriores aclaratorias.
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I.2.1.1 Matrícula a tempo completo
O alumnado que opte pola matrícula a tempo completo deberá
matricularse de 48 a 60 ECTS por curso académico, salvo que para
rematar os seus estudos lle faltaran menos de 48 ECTS, ou que a propia
distribución temporal dos estudos obrigue a matrículas dun número
diferente de créditos.
O alumnado que solicite matrícula en réxime de tempo completo ten
preferencia sobre os que soliciten matrícula en réxime de tempo parcial.
I.2.1.2 Matrícula a tempo parcial
A matrícula a tempo parcial é unha opción de cada título de Máster
Universitario (Anexo III). Se o título permite a opción de matrícula a tempo
parcial, as e os aspirantes que optaren por esta modalidade deberán
matricularse dun mínimo de 24 ECTS e dun máximo de 47 ECTS por
curso académico atendendo aos criterios e prelacións establecidos polo
título (Anexo III).
O alumnado que formalice a súa matrícula de inicio de estudos de máster
no segundo cuadrimestre matricularase dos créditos establecidos no plan
de estudos para o segundo cuadrimestre, excepto os correspondentes ao
Traballo Fin de Máster.
O alumnado que formalice a súa matrícula de continuación de estudos de
máster no segundo cuadrimestre matricularase de entre 12 e menos de
24 ECTS, agás a quen lle resten menos de 12 ECTS para rematar os
estudos. Este colectivo, de incluír na matrícula materias cursadas e non
superadas, poderá matricularse ata 37,5 ECTS, a metade do establecido
no apartado I.9 da convocatoria de matrícula. A matrícula de entre 24 e
30 ECTS (ou máis naqueles casos nos que o plan de estudos estableza
un número de créditos superior a 30 para ese cuadrimestre)
considerarase realizada a tempo completo.
Para poder matricularse do Traballo Fin de Máster, nesta modalidade de
matrícula, é necesario que a alumna ou o alumno se atope matriculado
de todos os créditos que lle resten para rematar a titulación.

I.2.2 Alumnas e alumnos de Programas Interuniversitarios
Formalizarán a matrícula mediante os procedementos, normas de
liquidación de prezos e prazos establecidos pola universidade na que se
matriculen. A matrícula será única e comprenderá todas as materias que
solicite cursar o alumnado nas distintas institucións.

I.2.3 Alumnas e alumnos estranxeiros de programas de intercambio
Os e as estudantes estranxeiras de programas de intercambio terán dereito
ao seguimento e certificación daquelas materias que figuren no seu contrato
de estudos de intercambio, pero non á obtención do título do máster ou
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programa de doutoramento no que desenvolvan o seu programa de
intercambio.

I.2.4 Cota de alumnado con discapacidade
Establécese para todos os másteres unha cota do 5% das prazas para os e
as estudantes que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou
superior ao 33%, e reúnan os requisitos de acceso e admisión establecidos
para cada máster. Os criterios de adxudicación serán os establecidos con
carácter xeral para cada máster, e en ausencia dos mesmos o criterio será
a nota obtida nos estudos que lles dean acceso. As prazas obxecto de
reserva que queden por cubrir acumularanse ás ofertadas polo réxime xeral.
O alumnado que queira acceder por este cota deberá realizar a preinscrición
nos prazos establecidos. Dentro destes mesmos prazos debe enviar un
correo electrónico a secciondeposgrao@uvigo.es coa seguinte información:
x

Deberá indicar no asunto “Cota de alumnado con discapacidade”

x

DNI, ou documento de identificación equivalente.

x

Apelidos e nome

x

Máster ou másteres nos que realizou a preinscrición.

x

Copia escaneada do xustificante oficial que acredite un grao de
discapacidade igual ou superior ao 33%.

I.2.5 Condicións xerais
A falsidade ou inexactitude dos datos académicos ou dos méritos declarados
dará lugar á anulación dos actos derivados e á exclusión da e do solicitante
no procedemento de adxudicación de prazas.
De non presentar a documentación requirida nesta convocatoria nos prazos
sinalados procederase a iniciar os trámites para o arquivo da matrícula
realizada.
Estas normas son de aplicación xeral excepto no caso de títulos
interuniversitarios, nos que por motivos de coordinación co resto das
universidades participantes, sexa necesario ditar normas adicionais
específicas.
No caso de títulos interuniversitarios, o alumnado poderá solicitar algunha
das prazas ofertadas de xeito independente en cada unha das universidades
participantes no título, debendo optar por unha delas no momento de
formalizar a matrícula.
Salvo que a Comisión Académica do Máster estableza o contrario, en caso
de que non se cubran as prazas das diferentes cotas establecidas en réxime
de matrícula ordinaria de cada título, estas prazas poderán ser asignadas a
solicitantes doutras cotas. cota

I.3 Formalización da matrícula de novo ingreso
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I.3.1 Preinscrición
As e os aspirantes deberán cubrir a preinscrición vía telemática nos prazos
establecidos no calendario (Anexo I) na dirección de Internet
http://posgrao.uvigo.es.
De conformidade co calendario (Anexo I) establecido, unha vez finalizado o
primeiro prazo de matrícula, se quedaren prazas vacantes, abrirase un
segundo prazo de matrícula que se rexerá polos mesmos principios e
condicións que o primeiro prazo.
Con carácter extraordinario, as Comisións Académicas de cada máster
poderán solicitar un terceiro prazo, en función da valoración do número de
prazas xa adxudicadas para cada cota, nos dous prazos ordinarios
anteriores.
Cada alumno ou alumna poderá preinscribirse nun máximo de 4 másteres
da Universidade de Vigo.
A documentación solicitada por cada título figura no Anexo III a este
documento.
A Secretaría de alumnos do centro de adscrición do Máster comprobará a
documentación presentada para garantir o cumprimento dos requisitos de
acceso a un máster universitario. Ditos requisitos deben cumprirse na data
de remate do prazo de preinscrición establecido, excepto no caso de
solicitudes autorizadas á matrícula fora de prazo en másteres que,
rematados os procesos oficiais de preinscrición e matrícula, aínda teñan
prazas vacantes, en que deberán reunir os requisitos no momento de
formalizar a solicitude.
Na solicitude as alumnas e os alumnos deberán incluír un enderezo de
correo electrónico, que será o medio preferente utilizado pola universidade
para enviar as comunicacións e notificacións que se derivaren deste
proceso. De non ser posible a comunicación por este medio, esta farase a
través do taboleiro de anuncios do centro de adscrición do máster.
I.3.1.1 Alumnado da Universidade de Vigo
Para as alumnas e os alumnos e tituladas e titulados da Universidade de
Vigo, achegarán o curriculum vitae, cando o Máster así o requira, pero
non terán que entregar nin certificado académico nin título.
Así mesmo o alumnado solicitante de exención de taxas deberá presentar
a correspondente certificación de xustificación da exención de taxas na
secretaría de alumnos do centro de adscrición do título (ver Anexo II)
desde a data de formalización de matrícula ata un prazo máximo de 10
días desde o último día establecido no calendario oficial para a
formalización da súa matrícula. De non facelo así a secretaría do centro
de adscrición eliminará a exención da matrícula e emitirá a carta de
pagamento das taxas completas que lle correspondan.
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I.3.1.2 Alumnado doutras Universidades españolas e do EEES
Para o alumnado doutras Universidades españolas ou de Universidades
do EEES, a documentación física será entregada directamente xunto coa
solicitude xerada na plataforma na secretaría de alumnos do centro de
adscrición do Máster, dentro do prazo de preinscrición establecido.
Deberán achegar a documentación orixinal xunto cunha copia para que
poida ser cotexada con aquela, entregando esta última.
A documentación que deben presentar é a seguinte:
a) Certificación de xustificación da exención de taxas, se fora o caso
b) DNI ou pasaporte
c) Certificación académica, con expresión da nota media do expediente
calculada, sempre que sexa posible, de acordo co establecido no
Real Decreto 1125/2003 e no protocolo de colaboración subscrito
entre a consellería e as universidades galegas para a valoración dos
expedientes académicos, resolución do 15 de setembro de 2011, da
Secretaría xeral técnica da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria
d) Título de acceso.
Non obstante, poderá presentarse a devandita solicitude (a plataforma
xera un documento PDF de solicitude) e a documentación en soporte
papel nos Rexistros da Universidade de Vigo ou por calquera
procedemento establecido no artigo 38 da Lei 30/92, do 26 de novembro,
de Réxime Xurídico das Administración Públicas. Nestes casos
adiantarase copia exacta escaneada desa documentación ao correo
electrónico do centro de adscrición (Anexo II).
I.3.1.3 Alumnado estranxeiro
O alumnado estranxeiro que posúa un título expedido por un sistema
universitario estranxeiro, alleo ao EEES, e sen homologación, deberán
realizar igualmente os procesos de preinscrición e matrícula nos prazos
establecidos no calendario (Anexo I).
Así mesmo deberán presentar xunto co impreso xerado na plataforma
informática a seguinte documentación na secretaría de alumnos do centro
de adscrición ou nalgún dos Rexistros Oficiais da Universidade de Vigo,
dentro do prazo de preinscrición establecido:
a) Solicitude de equivalencia do título (Anexo VI)
b) Fotocopia compulsada do DNI ou Pasaporte
c) Fotocopia do título universitario estranxeiro
d) Certificación académica dos estudos
conducentes ao título presentado.
e) Plan de estudos
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f)

No caso de que a Comisión Académica así o determine poderá
solicitarse tamén o programa das diferentes materias aos efectos de
comprobar os seus contidos e carga lectiva.

En calquera caso, a copia debidamente legalizada e/ou traducida da
documentación deberá entregarse na secretaría do centro de adscrición
dos estudos de posgrao antes do 15 de novembro de 2016.
O alumnado deberá aboar as taxas establecidas para a tramitación da
súa solicitude de equivalencia e realizar a matrícula nos prazos que, con
carácter xeral, se determinan nesta convocatoria de matrícula.
Os documentos c), d) e e) deben estar legalizados por vía diplomática nas
embaixadas ou consulados de España e co Visto e prace do Ministerio de
Asuntos Exteriores de España (R/José Abascal, 41, Madrid); os
documentos cuñados coa “apostilla” (Convención da Haya) non precisan
outra legalización diplomática ou consular. Estes requisitos non se
esixirán para os documentos expedidos polas autoridades de estados
membros da Unión Europea ou signatarios do Acordo sobre o Espazo
Económico Europeo.
O alumnado que posúa documentación nun idioma distinto do galego ou
castelán, tanto de países pertencentes ao EEES como de países alleos
ao mesmo, deberá acompañala da correspondente tradución xurada. No
caso concreto da certificación esta indicará, así mesmo, as cualificacións
máxima e mínima do sistema de avaliación correspondente e farase
constar cal é a cualificación mínima para aprobar.
No Anexo XIV establécese o procedemento para solicitudes de admisión
no curso 2017/2018 daqueles alumnos estranxeiros que teñan
necesidade de obter un documento de admisión nun máster ou programa
de doutoramento para xestionar determinados tipos de bolsa, visados,
disposición de divisas ou calquera outro trámite administrativo no seu país
de orixe que requira este documento.

I.3.2 Admisión
Os requisitos e criterios de valoración establecidos por cada título figuran no
Anexo III a este documento.
Pode haber candidatas ou candidatos que resulten excluídas ou excluídos,
ben por non cumprir os requisitos de admisión, ben porque se superou o
límite de prazas establecido para esa titulación e, consonte aos criterios de
valoración establecidos no Anexo III non acadaron praza, ou ben porque da
revisión da documentación se derivan incumprimentos dos méritos ou
requisitos alegados.
Nas titulacións que se especifican no Anexo III é preciso superar, con
carácter previo á matrícula nas materias do título, ben unha proba de acceso,
nas condicións que se establecen, ou ben superar créditos de nivelación
dependendo da titulación de procedencia.
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A Comisión Académica do Máster poderá solicitar a documentación
acreditativa dos méritos alegados no Curriculum Vitae, que deberá
achegarse nun prazo non superior a 10 días, quedando a confirmación da
matrícula condicionada á recepción da mesma nese prazo pola secretaría
de alumnos do centro de adscrición.

I.3.3 Confirmación de Matrícula
A implantación dos estudos de Máster universitario está condicionada á
confirmación da autorización por parte do Consello de Universidades e da
Xunta de Galicia, así como a de acadar o número mínimo establecido de
alumnado matriculado. Se se cumpren estas condicións, a matrícula
confirmarase sempre que haxa menos solicitantes admitidas e admitidos
que prazas se estableceran para cada cota, ou habendo máis solicitudes,
cando o expediente da alumna ou do alumno ocupe un posto igual ou inferior
ao número de prazas, de acordo coa priorización establecida no Anexo III
para cada Máster. O alumnado ao que a súa matrícula non lle poida ser
confirmada por estes motivos terá dereito á devolución das taxas
correspondentes que realmente tivera aboado.

I.3.4 Procedemento de adxudicación de prazas e matrícula
I.3.4.1 1º prazo de matrícula
O alumnado presentará a súa solicitude de matrícula a través da
plataforma informática, nas datas indicadas como prazo de preinscrición.
Dentro dese mesmo prazo a alumna ou o alumno entregará a
documentación necesaria, en papel, no centro correspondente.
A Comisión Académica do Máster valorará as solicitudes presentadas
segundo os criterios de admisión establecidos no Anexo III e fará pública
a listaxe provisoria de admitidas ou admitidos e excluídas ou excluídos.
Finalizado o prazo de reclamacións a Comisión Académica do Máster
trasladará o listado definitivo de admitidas ou admitidos e excluídas ou
excluídos, á secretaría de alumnos do centro de adscrición, especificando
no mesmo as alumnas e alumnos autorizadas ou autorizados a
matricularse e os que quedan en lista de agarda. Tamén se indicaran os
complementos de formación, ou materias específicas, que debe cursar o
alumno ou alumna, no seu caso. Neste listado definitivo deberá
incorporarse aquel alumnado estranxeiro que fora preadmitido no prazo
extraordinario convocado no Anexo XIV da convocatoria de matrícula do
curso 2015/2016, aos efectos de facilitar a tramitación de bolsas e
visados, sempre que consonte aos criterios de valoración establecidos no
Anexo III acadaran praza.
A Secretaría de alumnos trasladará á plataforma informática a
autorización das alumnas ou dos alumnos que poden matricularse e
publicará os listados definitivos no taboleiro e/ou na páxina web do centro
de adscrición.
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Unha vez publicado o listado definitivo, o alumnado autorizado a matrícula
disporá do prazo establecido no calendario (Anexo I) para confirmar a súa
matrícula definitiva no mesmo enderezo electrónico que para a
preinscrición (http://posgrao.uvigo.es), e disporá do prazo establecido
para cada modalidade de pagamento para facer efectivo o mesmo. De
non facelo así entenderase que desiste do seu dereito á matricula e será
convocado o seguinte alumnado admitido, da lista de agarda, que disporá
dun prazo máximo de tres días hábiles para confirmar a súa matrícula.
O alumnado admitido en máis dun máster terá que decidirse por un deles
no proceso de matrícula definitiva, consonte á prioridade establecida pola
alumna ou polo alumno no proceso de preinscrición, e a aplicación
informática o eliminará nos outros estudos nos que estea preinscrita ou
preinscrito.
Naqueles casos nos que o proceso de admisión fora atribuído ás
secretarías do centro de adscrición do máster, estas substituirán á
Comisión Académica do Máster nas actuacións atribuídas a esta en dito
proceso.
I.3.4.2 2º prazo
De quedar prazas vacantes ao remate do 1º prazo, abrirase un 2º período
seguindo o mesmo procedemento, para completar todas as prazas
convocadas.
I.3.4.3 3º prazo
Este prazo habilitarase soamente a solicitude da Comisión Académica de
cada Máster, en función da valoración das prazas cubertas nos dous
prazos anteriores. A solicitude realizarase á Comisión de Organización
Académica e Profesorado dende o 20 ata as 14’00 horas do 22 de
setembro de 2016.
O procedemento será o mesmo que o establecido para o 1º prazo.
I.3.4.4 Prazos en másteres interuniversitarios
O alumnado que solicite a admisión en másteres interuniversitarios nos
que permanezan abertos prazos de preinscrición noutra das
universidades participantes do SUG, unha vez pechados os prazos na
Universidade de Vigo, poderán realizar excepcionalmente a súa solicitude
na Universidade de Vigo fóra dos prazos indicados.
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I.4 Formalización da matrícula de continuación de estudos
As e os aspirantes deberán formalizar a matrícula vía telemática nos prazos
establecidos no calendario (Anexo I) na dirección de Internet
http://posgrao.uvigo.es.
As e os aspirantes deberán presentar a seguinte documentación na secretaría
de alumnos do centro de adscrición do título (ver Anexo II) nun prazo máximo
de 10 días desde o último día de formalización de matrícula establecido no
calendario oficial:
x

Certificación de xustificación da exención de taxas, se fora o caso

Non obstante, poderá presentarse a devandita solicitude (a plataforma xera un
documento PDF de solicitude) e a documentación en soporte papel nos
Rexistros da Universidade de Vigo ou por calquera procedemento establecido
no artigo 38 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas.

I.5 Formalización da matrícula en réxime de tempo parcial
As e os estudantes que desexen acollerse á modalidade de estudos a tempo
parcial deben indicalo no momento de realizar a preinscrición. Os que así o
tiveran sinalado deben presentar no momento da matrícula, que deberán
formalizar inicialmente nun total de, alomenos 48 ECTS dos que constan no 1º
curso, na modalidade de tempo completo, unha solicitude que acredite as
circunstancias que concorran e xustifiquen o impedimento de realizar os
estudos a tempo completo, segundo o modelo do Anexo IV.
A solicitude dirixiráselle ao órgano de dirección do centro de adscrición do
máster, que a trasladará á Comisión Académica do Máster con competencias
académicas que resolverá as solicitudes de matrícula de estudos a tempo
parcial, podendo ter en conta para os criterios de concesión, entre outros: as
necesidades educativas especiais, traballo, responsabilidades familiares,
actividades deportivas de alto nivel, ...
Se a resolución da solicitude de estudos a tempo parcial é favorable á persoa
interesada, deberá proceder, no prazo que se lle indique na resolución, a
axustar a súa matrícula aos créditos establecidos para esta modalidade de
matrícula (entre 24 e 47 ECTS, agás no caso de estudantes aos que lles falten
menos de 24 ECTS para rematar os estudos). Transcorrido o prazo outorgado
para o axuste da matrícula sen terse realizado, entenderase que renuncia a
realizar estudos a tempo parcial, tendo consideración a matrícula como a
tempo completo a todos os efectos.
Se a resolución é desfavorable á alumna ou o alumno quedará matriculada ou
matriculado a tempo completo ou poderá solicitar anulación total da matrícula
no prazo de 10 días a contar desde a notificación da resolución.
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A consideración de estudante a tempo parcial deberá renovarse no momento
de cada nova matriculación.
Excepcionalmente, respecto ao alumnado que ten que completar os 300
créditos requiridos para o acceso a estudos de doutoramento, permitiráselle a
matrícula de menos de 48 créditos, na modalidade de tempo completo, e de
menos de 24 créditos, na modalidade de tempo parcial, para os efectos de
poder acadar ese mínimo de 300 créditos. Nestes casos o alumnado solicitará
a matrícula despois do 3º prazo de preinscrición, naqueles másteres que aínda
teñan prazas vacantes.

I.6 Formalización da matrícula do alumnado matriculado en
réxime de formación continua en cursos anteriores e que
desexan finalizar os mesmos estudos na modalidade de
matrícula ordinaria.
O alumnado nesta situación, unha vez cumpridos os requisitos de acceso e
admisión, deberá solicitar no centro de adscrición do máster, por unha única
vez, neste curso 2016/2017, o acceso para continuación de estudos na
modalidade de matrícula ordinaria do máster no prazo establecido para a
matrícula en continuación de estudos. No período establecido, con carácter
xeral, solicitará o recoñecemento dos créditos xa realizados na modalidade de
formación continua e deberá aboar o 25% do importe das taxas dos créditos
recoñecidos. Os créditos non recoñecidos poderá realizalos na modalidade de
matrícula ordinaria, nas condicións establecidas con carácter xeral.

I.7 Matrícula no segundo cuadrimestre
Establécese o prazo indicado para o segundo cuadrimestre no calendario
(Anexo I) para matricularse nos másteres con matrícula a tempo parcial que
soliciten expresamente a apertura de dito prazo, antes do 7 de febreiro de
2017, nos que queden prazas vacantes e en materias que só se imparten no
segundo cuadrimestre, exceptuándose as materias que constitúan o proxecto
ou traballo fin de Máster. Só poderá matricularse do Traballo Fin de Máster o
alumnado que teña todas as demais materias necesarias para a obtención do
título superadas ou matriculadas.

I.7.1 Matrícula para alumnado que inicie estudos.
O alumnado que inicie estudos deberá cumprir os requisitos de admisión
establecidos nesta resolución.

I.7.2 Matrícula para alumnado que xa está matriculado en másteres
universitarios
O alumnado xa matriculado poderá ampliar a súa matrícula sempre que
existan prazas vacantes no Máster no que se matriculou.
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I.8 Simultaneidade de estudos
Non se poderá estar matriculado de xeito simultáneo a tempo completo en máis
dun Máster Universitario na Universidade de Vigo. O total de créditos
matriculados non pode superar os 75 ECTS por curso académico.
No curso 2016/2017 poderase simultanear a matrícula nun Máster Universitario
(ata un máximo de 60 ECTS) coa matrícula nunha das titulacións de primeiro
ou segundo ciclo (ata un máximo de 40 créditos) actualmente existentes.
Tamén poderase simultanear a matrícula nun Máster Universitario coa
matrícula en estudos de grao, ou con outro máster e sempre que o total de
créditos matriculados non sexa superior a 75 ECTS, previa solicitude expresa
no momento da matrícula, na Secretaría de alumnos/as do centro de adscrición
do Máster Universitario.
A matrícula nun programa de doutoramento a tempo completo computará en
xeral como 60 ECTS para os efectos de valoración da simultaneidade de
estudos nun curso académico. Non obstante, excepcionalmente será de 45
ECTS especificamente para a simultaneidade cos estudos do máster polo que
a persoa accedeu ao doutoramento, sempre que lle resten 30 ECTS ou menos
para rematar a dita titulación. Esta excepcionalidade só poderá aplicarse
durante un curso académico.
En calquera caso, non se poderá estar matriculado de xeito simultáneo en dúas
titulacións con límite de prazas.
No caso de incumprimento destes límites tramitarase de oficio a anulación dos
créditos excedentarios.

I.9 Cambios, desistimentos e modificacións
Ata as 14’00 horas do 31 de outubro de 2016 o alumnado poderá solicitar a
modificación ou anulación da súa matrícula con dereito á devolución de taxas.
A partir desta data calquera cambio ou modificación de matrícula con causa
debidamente xustificada deberá ser solicitado á Comisión de Organización
Académica e Profesorado.

I.10 Modificación da matrícula:
Enténdese por modificación a ampliación e/ou substitución dunhas materias
por outras.
As modificacións estarán sometidas ás limitacións e impedimentos que se
establecen na convocatoria de matrícula, nos plans ou programas de estudo,
nas normas de permanencia e nas normas de xestión académica.

I.10.1 Solicitudes de modificación de matrícula
Poderá ampliarse a matrícula en materias de calquera tipo (obrigatorias,
optativas).
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I.10.1.1 Primeiro período de modificación de matrícula
Neste período recollido no Anexo I, poderase modificar a matrícula
realizada, en calquera das materias matriculadas. Se, como
consecuencia da modificación da matrícula resultara un importe a
devolver, procederase á devolución dos prezos públicos.
I.10.1.2 Segundo período de modificación de matrícula
Neste período recollido no Anexo I, poderase modificar a matrícula
realizada, tan só de materias do segundo cuadrimestre. Se, como
consecuencia da modificación da matrícula resultara un importe a
devolver, procederase á devolución dos prezos públicos.

I.10.2 As resolucións de modificacións de matrícula fóra dos prazos
establecidos no Anexo I
As solicitudes de modificación de matrícula fóra dos prazos fixados non
poderán ser admitidas a trámite polo que serán desestimadas polos
decanatos ou direccións dos centros por delegación reitoral. Os recursos
interpostos a estas resolucións serán remitidos á Sección de Posgrao e
serán resoltas pola Comisión de Organización Académica e Profesorado. En
ningún caso se autorizarán matrículas de materias con posterioridade ás
datas de avaliación das mesmas.

I.11 Anulación parcial ou total da matrícula:
I.11.1 Anulación parcial
As solicitudes de anulación parcial de matrícula serán resoltas polos
decanatos ou direccións dos centros por delegación reitoral.
A anulación parcial poderase solicitar nos prazos establecidos no Anexo I.
As solicitudes presentadas fóra dos prazos establecidos serán
desestimadas por extemporáneas, salvo causas de forza maior sobrevidas
e debidamente xustificadas.
Os recursos interpostos a estas resolucións serán remitidos á Sección de
Posgrao .

I.11.2 Anulación total
As solicitudes de anulación total de matrícula serán remitidas á Sección de
Posgrao xa que son competencia do Reitor.
A anulación total poderase solicitar nos prazos establecidos no Anexo I. As
solicitudes presentadas fóra dos prazos establecidos serán desestimadas
por extemporáneas, salvo causas de forza maior sobrevidas e debidamente
xustificadas.
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I.11.3 Impedimentos para a concesión de anulación de matrícula
Non procederá en ningún caso, a anulación parcial ou total de matrícula
cando xa se concorrera a algunha convocatoria de exames, ou se fixera uso
dalgún dos instrumentos de avaliación continua previstos na correspondente
memoria de verificación para cada máster.
Non se concederá a anulación total de matrícula cando non estean aboadas
as taxas que correspondan, que se indicarán na correspondente resolución
reitoral, cando se teña a matrícula arquivada ou cando se autorizase a
matrícula fóra dos prazos establecidos segundo indica o Anexo I da presente
convocatoria, salvo cando de xeito excepcional, unha circunstancia
sobrevida grave debidamente xustificada impida cursar os estudos.

I.12 Convocatorias adiantadas
Nos últimos cursos académicos véñense producindo situacións de alumnas e
alumnos de másteres universitarios aos que lles quedan pendentes para
rematar os seus estudos unha ou varias materias do 2º cuadrimestre, con
frecuencia o Traballo Fin de Máster entre elas. Pola propia estrutura dos novos
estudos estes alumnos non poden volver a examinarse destas materias
pendentes ata xuño do curso seguinte, segundo o calendario establecido.
Tamén se produce unha situación similar co alumnado de másteres que
rematan o seu plan de estudos no primeiro cuadrimestre, como a maioría dos
másteres de 90 ECTS, e non poden examinarse do Traballo Fin de Máster
(TFM), cando non foi superado en primeira convocatoria ata xullo.
I.12.1 Introdución.
Establécese un procedemento para a solicitude do adianto excepcional de
convocatorias de exame de materias do 2º cuadrimestre para alumnas e
alumnos que poderían rematar os estudos conducentes a un título de máster
universitario, para o curso 2016/2017.
O alumnado de másteres que rematan o seu plan de estudos no primeiro
cuadrimestre tamén poderán solicitar o adianto da convocatoria de xullo
exclusivamente para examinarse do TFM.
En adiante, as referencias ao “alumnado de másteres de 90 ECTS”
entenderanse feitas ao alumnado de másteres que rematan o seu plan de
estudos no primeiro cuadrimestre.
I.12.2 Requisitos.
Poderán solicitar o adianto de convocatoria de exame de materias do 2º
cuadrimestre aquel alumnado que estea nalgunha das seguintes situacións:
a) Que teña pendentes ata un máximo de 18 ECTS e para un máximo de
3 materias, asignadas no plan de estudos ao 2º cuadrimestre. No caso
de que tamén lle quede algunha/s asignatura/s pendente/s do 1º
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cuadrimestre o máximo elevarase a 24 ECTS e catro materias,
computando as do 1º cuadrimestre. A superación do conxunto das
materias para as que se solicita adianto de exame implicará o remate da
titulación.
b) Que teña pendente o Traballo Fin de Máster (TFM), independentemente
do número de créditos de que conste, sempre que sexa a única
asignatura pendente para acadar a titulación. O alumnado de másteres
de 90 ECTS só poderá solicitar a convocatoria adiantada para o TFM.
I.12.3 Procedemento
I.12.3.1 Prazo de solicitudes
O alumnado que cumpra os requisitos poderá entregar a solicitude de
adianto de convocatorias, segundo o modelo do Anexo V, ata o 11 de
novembro de 2016, na secretaría do centro de adscrición do máster.
No caso do alumnado de másteres de 90 ECTS o prazo será ata o 3 de
marzo de 2017.
I.12.3.2 Traslado á Comisión Académica do máster
A secretaría do centro de adscrición do máster comprobará o
cumprimento dos requisitos dos solicitantes, e trasladará á Comisión
Académica do máster, ata o 18 de novembro de 2016, as solicitudes que
cumpran os requisitos.
Para o caso do alumnado de másteres de 90 ECTS este prazo
establécese ata o 9 de marzo de 2017.
I.12.3.3 Valoración das solicitudes
A Comisión Académica do máster valorará a posibilidade de adiantar as
convocatorias do 2º cuadrimestre nas materias nas que existan
solicitudes, ou a convocatoria de xullo dos TFM para o alumnado de
másteres de 90 ECTS.
I.12.3.4 Publicación de listados provisionais
A Comisión Académica do máster publicará un listado provisional de
materias autorizadas a adiantar a convocatoria do 2º cuadrimestre, e o
alumnado autorizado a presentarse a cada unha delas, así como as
materias e alumnado non autorizado, con especificación dos motivos da
denegación. A data límite para publicar estes listados será ata o 25 de
novembro de 2016.
Para o caso do alumnado de másteres de 90 ECTS este prazo
establécese ata o 15 de marzo de 2017.
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I.12.3.5 Prazo de reclamacións
Ata o 9 de decembro o alumnado afectado poderá presentar reclamación
contra o listado provisional.
Este prazo será ata o 17 de marzo de 2017 para o alumnado de másteres
de 90 ECTS.
I.12.3.6 Publicación de listados definitivos
A Comisión Académica do máster publicará un listado definitivo de
materias autorizadas a adiantar a convocatoria do 2º cuadrimestre,
determinando a data prevista para o exame, e o alumnado autorizado a
presentarse a cada unha delas, así como as materias e alumnado non
autorizado, con especificación dos motivos de denegación. A data límite
para publicar estes listados será ata o 16 de decembro de 2016. Con
ese mesmo prazo achegarase copia electrónica dos mesmos á Sección
de Posgrao e Formación Continua (posgrao2@uvigo.es) para xestionar a
implementación no programa informático.
Para o alumnado de másteres de 90 ECTS este prazo será ata o 22 de
marzo de 2017, nas mesmas condicións que no parágrafo anterior, non
podendo realizarse a avaliación nestes casos antes desta data.
I.12.4 Prazo de entrega de actas
O prazo de entrega de actas coincidirá co establecido para o primeiro
período no calendario escolar para o curso 2016/2017 (4 de febreiro de
2017).
No caso do alumnado de másteres de 90 ECTS o prazo de entrega de actas
coincidirá co establecido para o segundo período no calendario escolar para
o curso 2016/2017 (10 de xuño de 2017).
I.12.5 Cómputo de convocatorias
O alumnado que non supere unha ou varias das materias ás que se presente
a exame na súa convocatoria adiantada poderá presentarse só aos exames
previstos para xullo no calendario escolar para o curso 2016/2017 aprobado
no Consello de Goberno do 14 de maio de 2016.
No caso do alumnado de másteres de 90 ECTS no caso de non superar o
TFM xa non poderán presentarse a exame no curso 2016/2017.
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CAPÍTULO II Matrícula nos estudos conducentes ao
título de Doutora ou Doutor pola Universidade de Vigo
A presente convocatoria de matrícula afecta ás e aos estudantes que desexen
matricularse nun programa de doutoramento regulado polo Real Decreto 99/2011,
de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento; e
ao alumnado que continúe estudos do período de tutela de tese regulados polo
R.D. 1393/2007.
Segundo o artigo 19 do Regulamento de Estudos de doutoramento, as e os
estudantes formalizarán matrícula no período de tutela de tese, logo da
comprobación pola Universidade do cumprimento dos requisitos. A matrícula
deberá formalizarse durante todos os cursos mentres dure a elaboración da tese.
Unha vez realizada a tese, efectuado o seu depósito, e autorizada a súa defensa,
a alumna e o alumno procederá a formalizar a matrícula para a lectura da tese na
unidade de xestión correspondente de acordo co procedemento establecido no
regulamento aplicable, aboando os prezos legalmente establecidos.

II.1 Requisitos Xerais de Acceso a Programas de Doutoramento
II.1.1 Programas de Doutoramento regulados polo RD 99/2011 (matrícula
por primeira vez)
Para acceder a un programa de doutoramento do R.D. 99/2011, débese
cumprir algún dos seguintes requisitos:
II.1.1.1 Con carácter xeral, para o acceso a un programa oficial de
doutoramento será necesario estar en posesión dos títulos
oficiais españois de Grao, ou equivalente, e de Máster
Universitario, ou equivalente, sempre que se superasen, polo
menos, 300 ECTS no conxunto destas dúas ensinanzas.
II.1.1.2 Así mesmo poderán acceder quen se atope nalgún dos
seguintes supostos:
a) Estar en posesión dun título universitario oficial español, ou
doutro país integrante do Espazo Europeo de Educación
Superior, que habilite para o acceso a Máster de acordo co
establecido no artigo 16 do RD 1393/2007 e superar un mínimo
de 300 créditos ECTS no conxunto de estudos universitarios
oficiais, dos que, polo menos 60 haberán de ser de nivel de
Máster.
b) Estar en posesión dun título oficial español de Graduado ou
Graduada, cuxa duración, conforme a normas de dereito
comunitario, sexa de polo menos 300 créditos ECTS. Os
devanditos titulados deberán cursar con carácter obrigatorio os
complementos de formación requiridos polo programa, agás que
o plan de estudos do correspondente título de grao inclúa créditos
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de formación en investigación equivalentes en valor formativo aos
créditos en investigación procedentes de estudos de Máster.
c) Os/As titulados/as universitarios/as que, previa obtención de
praza en formación na correspondente proba de acceso a prazas
de formación sanitaria especializada, superen con avaliación
positiva polo menos dous anos de formación dun programa para
a obtención do título oficial dalgunha das especialidades en
Ciencias da Saúde.
d) Estar en posesión dun título obtido conforme a sistemas
educativos estranxeiros, sen necesidade da súa homologación,
previa comprobación pola universidade de que este acredita un
nivel de formación equivalente ao do título oficial español de
Máster Universitario e que faculta no país expedidor do título para
o acceso a estudos de doutoramento. Esta admisión non
implicará, en ningún caso, a homologación do título previo do que
estea en posesión o/a interesado/a nin o seu recoñecemento a
outros efectos que o do acceso a ensinos de Doutoramento.
e) Estar en posesión doutro título español de Doutor/Doutora obtido
conforme a anteriores ordenacións universitarias.
f) Estar en posesión dun título universitario oficial que obtivera a
correspondencia ao nivel 3 do Marco Español de Cualificacións
para a Educación Superior (MECES). Pódense consultar as
correspondencias dende a páxina web con información da
matrícula de doutoramentodoutoramentohttp:// posgrao.uvigo.es.
II.1.1.3 Poderán acceder aos estudos de doutoramento os/as
Licenciados/Licenciadas,
Arquitectos/Arquitectas
ou
Enxeñeiros/Enxeñeiras que estivesen en posesión do
Diploma de Estudos Avanzados obtido de acordo co
disposto no Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, ou
alcanzasen a suficiencia investigadora regulada no Real
Decreto 185/1985, de 23 de xaneiro.
II.1.1.4 Poderán acceder aos estudos de doutoramento os/as
Licenciados/Licenciadas,
Arquitectos/Arquitectas
ou
Enxeñeiros/Enxeñeiras que estivesen en posesión dun título
de máster oficial conforme ao Real Decreto 56/2005 ou do
Real Decreto 1393/2007, modificado polo Real Decreto
861/2010 ou teñan superado 60 ECTS de estudos de Máster
oficial.
II.1.1.5 Tamén poderán acceder os/as Diplomados/Diplomadas,
Enxeñeiros Técnicos/Enxeñeiras Técnicas ou Arquitectos
Técnicos/Arquitectas Técnicas que acrediten haber
superado 300 créditos no conxunto de estudos universitarios
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oficiais, dos que, polo menos, 60 haberán de ser de nivel de
Máster.
Aos efectos de establecer a equivalencia dos créditos de titulacións españolas
LRU con créditos de nivel de máster teranse en conta os seguintes criterios:
a) Para o cómputo dos ECTS dun título universitario oficial español anterior
ao RD 1393/2007 considerarase que 1 crédito da anterior regulación, ou
no seu defecto, 10 horas presenciais, serán equivalentes a 1 ECTS.
b) En todo caso, un curso académico completo dun título universitario oficial
español regulado por unha ordenación anterior ao RD 1393/2007 será
considerado equivalente como mínimo a 60 ECTS.
c) No caso de ter cursada e superada unha titulación oficial española
organizada en dous ciclos (primeiro e segundo ciclo) que, de acordo co
apartado anterior, sexa equivalente a un mínimo de 300 ECTS,
considerarase que 60 ECTS do segundo ciclo son de nivel de máster.
d) No caso de ter cursada e superada unha titulación de segundo ciclo que
non constitúa continuación directa dun correlativo primeiro ciclo, e que o
conxunto de créditos cursados e superados de primeiro e segundo ciclo
sexa equivalente a un mínimo de 300 ECTS, considerarase que 60 ECTS
do segundo ciclo son de nivel de máster.
e) Este recoñecemento de 60 ECTS como de nivel de máster referido nas
alíneas b), c) e d) só terá validez aos efectos de satisfacer os requisitos de
acceso aos estudos de doutoramento da UVIGO, sen que supoña a
adquisición de dereito ningún sobre o título de máster universitario.
f) Todo o anterior se entende sen prexuízo do disposto no artigo 16 do
Regulamento de Estudos de Doutoramento da Universidade de Vigo no
relativo a requisitos e criterios adicionais de admisión que poida establecer
a Comisión Académica dun Programa de Doutoramento concreto, así
como, se é o caso, o establecemento de complementos de formación
específicos, tal e como se recolle no artigo 7 do RD 99/2011. Para a
configuración no plan de estudos do programa destes complementos de
formación se seguirá o procedemento establecido no Anexo XII.

II.2 Requisitos de Admisión
II.2.1 Admisión en Programas de Doutoramento regulamentados polo RD
99/2011
Para ser admitida ou admitido nun Programa de Doutoramento
regulamentado polo RD 99/2011, deberanse cumprir os requisitos xerais
de acceso (ver Anexo XI) e adscribir a súa solicitude a unha liña de
investigación das contempladas no programa de doutoramento elixido.
Na memoria de verificación e na oferta dos programas poderán establecerse
requisitos e criterios adicionais para a selección e admisión de estudantes.
No caso de que o alumnado careza da formación previa completa esixida no
programa, a admisión poderá quedar condicionada á superación de
complementos de formación específicos.
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De ser o caso, a Comisión Académica do Programa de Doutoramento
indicará, xunto coa admisión de cada alumno/alumna, os complementos de
formación que deben cursar, ata un máximo de 15 ECTS. Así mesmo,
trasladará á Sección de Posgrao, despois da publicación dos listados
definitivos de admitidos/admitidas, a notificación de ditos complementos de
formación para que sexan configurados no plan de estudos correspondente.
A realización destes complementos será previa ou simultánea á matrícula
en tutela académica no programa. No caso de realización simultánea o
alumnado deberá matricularse destes complementos no momento de
formalizar a matrícula de tutela académica do programa. No caso de ser
previa só se matriculará destes complementos e non se asinará o
compromiso documental nin se abrirá o Documento de Actividades
establecidos no RD 99/2011 ata a súa superación.
Os complementos de formación deberán superarse no prazo máximo de tres
cuadrimestres consecutivos. De non facelo así, o alumnado causará baixa
no programa.
Os devanditos complementos de formación específica poderán ser de
materias ou módulos de máster e grao e terán, a efectos de prezos públicos
e de concesión de bolsas e axudas ao estudo, a consideración de formación
de nivel de doutoramento. No caso de realizarse con carácter previo o seu
desenvolvemento non computará a efectos do límite temporal establecido
para a realización da tese. Estes créditos non computarán aos efectos dos
requisitos ordinarios de acceso ao programa de doutoramento.
A matrícula nestes complementos de formación realizarase directamente na
secretaría do centro de adscrición do programa do 1 ao 7 de outubro de
2015.

II.3 Renovacións da matrícula de Doutoramento (Renovación
tutela de tese nos programas regulados polo RD 1393/2007)
- Para os programas regulados polo RD 1393/2007, entre o 11 e o 22 de
xullo de 2016 as Comisións Académicas dos programas de doutoramento
comunicarán á Sección de Posgrao, a través das secretarías dos centros de
adscrición, a relación motivada de alumnado proposto para causar baixa
definitiva no programa. O resto do alumnado poderá matricularse
directamente do 1 ao 7 de outubro a través da secretaría virtual.
Lémbrase que o alumnado de programas regulados por este RD deben ter
lida a tese antes do 30 de setembro de 2017. Para cumprir adecuadamente
este prazo recoméndase a entrega da tese, e a documentación necesaria,
ante a Comisión Académica do Programa de Doutoramento antes do 30 de
maio de 2017. Non obstante, cada programa poderá establecer os seus
propios prazos, sempre que a entrega da tese e a súa documentación se
depositen na Sección de Posgrao con anterioridade ao 20 de xullo de 2017.
Para esta entrega empregarase o sistema de cita previa, accesible online a
través da web http://posgrao.uvigo.es.
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II.4 Extinción de Programas e Incorporación aos novos
Doutoramentos regulados polo RD 99/2011.
As e os estudantes que na data de entrada en vigor do RD 99/2011
(10/02/2011), tivesen iniciado estudos de Doutoramento, seranlles de
aplicación as disposicións reguladoras do Doutoramento e de expedición do
Título de Doutor/Doutora polas que iniciaron os seus estudos ata o 30 de
setembro de 2017, no caso de programas regulados polo RD 1393/2007. En
todo caso o réxime relativo ao tribunal, defensa e avaliación da Tese
Doutoral será o establecido no Real Decreto 99/2011.
O alumnado que estivese matriculado en cursos académicos anteriores en
período de tutela de tese nos programas de doutoramento do R.D.
1393/2007pode ter solicitado a admisión nun programa de doutoramento
regulado polo RD 99/2011 e continuar os seus estudos polas novas
titulacións, sempre que reúna os requisitos de acceso e admisión
establecidos para os novos programas. Os expedientes serán trasladados e
o alumnado titulado polo RD 99/2011.
- Este alumnado deberá presentar, xunto coa documentación da matrícula,
o modelo de solicitude de traslado do proxecto de tese, TC-30.

II.5 Procedemento e formalización de matrícula
A admisión no Programa de Doutoramento non terá validez no caso de non
formalizar a matrícula dentro dos prazos establecidos pola Comisión
Permanente da Escola Internacional de Doutoramento de acordo co calendario
vixente, aprobado na súa sesión do 22 de abril de 2016.
O estudantado de doutoramento que fose admitido nun programa de
doutoramento, deberá formalizar unha matrícula cada curso académico e
aboar as taxas de Renovación de Tutela de Tese ata a súa admisión a trámite
para a defensa, mantendo a vinculación académica coa Universidade de Vigo
e o dereito de uso dos servizos da mesma. No caso de que o alumnado
solicitara a admisión a trámite da súa tese antes de que finalice o período de
preinscrición non deberá aboar o importe da matrícula en tutela de tese.

II.5.1 Programas de Doutoramento regulados polo RD 99/2011
II.5.1.1 Preinscrición
As e os aspirantes deberán cubrir a solicitude de preinscrición na
plataforma informática de xestión académica nos prazos establecidos no
calendario (Anexo IX). A información relativa á documentación solicitada
por cada programa de doutoramento estará dispoñible nas secretarías de
estudantes dos centros de adscrición dos Programas de Doutoramento
(Anexo X) e no enderezo http://posgrao.uvigo.es. Toda a documentación
achegarase en formato electrónico á secretaría do centro de adscrición.
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Na solicitude o estudantado deberá engadir un enderezo de correo
electrónico, que será o medio preferente utilizado pola universidade para
enviar as comunicacións e notificacións que se derivaren deste proceso.
Non obstante, poderá presentarse a solicitude (a plataforma xera un
documento PDF de solicitude) e a documentación en soporte papel nos
Rexistros da Universidade de Vigo ou por calquera procedemento
establecido no artigo 38 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de Réxime
Xurídico das Administración Públicas e do procedemento administrativo
común.
Respecto ao alumnado que continúe estudos no mesmo Programa de
Doutoramento, habilítase un prazo entre o 11 e o 22 de xullo de 2016
para que os coordinadores de cada programa de doutoramento presenten
á Comisión Permanente da Escola Internacional de Doutoramento a
relación motivada de alumnos/alumnas que propoñan para a súa baixa
definitiva no programa. O resto do alumnado poderá matricularse
directamente no período de matrícula establecido no calendario de
preinscrición e matrícula para estudos de posgrao no curso 2016/2017.
II.5.1.2 Admisión
Finalizado o prazo de presentación de preinscricións, a Comisión
Académica do Programa de Doutoramento publicará unha relación
provisional de aspirantes admitidas ou admitidos e excluídas ou
excluídos, con indicación das causas de exclusión, que será publicada no
taboleiro de anuncios das secretarías de estudantes dos centros de
adscrición dos Programas de Doutoramento (Anexo X). Dita relación
provisional establecerá, de ser o caso, os complementos de formación
que debería realizar o alumno ou alumna. A configuración destes
complementos no plan de estudos do programa de doutoramento seguirá
o procedemento establecido no Anexo XII.
Con posterioridade abrirase un prazo de presentación de reclamacións á
relación provisional de admitidas ou admitidos. Resoltas as reclamacións,
publicarase nos mesmos taboleiros a relación definitiva de aspirantes
admitidas ou admitidos e as aspirantes excluídas ou excluídos, con
indicación da persoa designada como titor.
As e os aspirantes que foran admitidas ou admitidos, poderán formalizar
a matrícula nos prazos e forma establecidos nesta norma.
II.5.1.3 Formalización da matrícula
As e os solicitantes admitidas ou admitidos cubrirán o formulario de
matrícula a través da plataforma informática de xestión académica. A
documentación deberá presentarse na secretaría de estudantes do centro
de adscrición do Programa de Doutoramento (Anexo X) desde a
formalización da matrícula ata os 10 días seguintes ao remate de cada
período de matrícula dos establecidos no calendario (Anexo IX), salvo que
xa fora presentada na fase de preinscrición.
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O incumprimento deste prazo levará consigo o paso da matrícula á
situación de “arquivada por falta de documentación”.
A documentación necesaria é:
¾ Resgardo do pagamento da matrícula.
¾ Xustificación da exención de taxas, se fora o caso.
¾ Fotocopia do DNI ou pasaporte, salvo para estudantes da
Universidade de Vigo.
¾ (I) Fotocopia compulsada dos títulos de Máster e Grao
Universitario, (II) certificado conforme se está en posesión do
Diploma de Estudos Avanzados ou da suficiencia investigadora,
ou (III) Documentación xustificativa de atoparse nalgunha das
outras situacións de acceso previstas no apartado II.1.1.2. No
caso de estudantes da Universidade de Vigo non será necesario
presentar estes documentos.
¾ Para a cotade alumnado con discapacidade deberá presentarse
xustificante oficial que acredite un grao de discapacidade igual ou
superior ao 33%.
¾ Para o suposto contemplado no apartado d do artigo II.1.1.2:
a) Solicitude de equivalencia do título (TC-03)
b) Fotocopia compulsada do DNI ou pasaporte.
c) Fotocopia do Título Universitario estranxeiro
d) Certificación académica dos estudos universitarios
cursados conducentes ao título presentado.
e) Plan de estudos
f) No caso de que a Comisión Académica así o determine
poderá solicitarse tamén o programa das diferentes
materias aos efectos de comprobar os seus contidos e
carga lectiva.
g) Foto tamaño carné, se desexa posuír o carné de
estudante.
En calquera caso, a copia debidamente legalizada e/ou
traducida da documentación deberá entregarse na
secretaría do centro de adscrición dos estudos de posgrao
antes do 15 de novembro de 2016.
O alumnado deberá aboar as taxas establecidas para a
tramitación da súa solicitude e realizar a matrícula nos
prazos que, con carácter xeral, se determinan nesta
convocatoria de matrícula.
O alumnado que presente titulación académica nun idioma
distinto do galego ou castelán, deberá acompañala da
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correspondente tradución xurada. En tales casos a
certificación indicará, así mesmo, as cualificacións máxima
e mínima do sistema de avaliación correspondente e
farase constar cal é a cualificación mínima para aprobar.
Os documentos c), d) e e) deben estar legalizados por vía
diplomática nas embaixadas ou consulados de España e co
Visto e prace do Ministerio de Asuntos Exteriores de España
(R/José Abascal, 41, Madrid); os documentos cuñados coa
“apostilla” (Convención da Haya) non precisan outra
legalización diplomática ou consular.
II.5.1.4 Asignación de Director/Directora da Tese
En canto aos prazos e requisitos para o nomeamento do
Director/Directora da Tese de Doutoramento estarase ao
establecido no Regulamento de Estudos de Doutoramento
da Universidade de Vigo.
II.5.1.5 Formación cuberta pola matrícula en Tutela de Tese
A matrícula en tutela de tese nos programas de
doutoramento regulados polo RD 99/2011 cubre os cursos,
seminarios e actividades de carácter obrigatorio
establecidos na memoria verificada do programa.
II.5.1.6 Cota para estranxeiros/estranxeiras
En virtude dos compromisos que se establezan coas outras
universidades participantes en cada programa podería
establecerse unha cotacota específica para estudantes con
títulos universitarios de países alleos ao EEES.
II.5.1.7 Cota para alumnado con discapacidade
Establécese para todos os programas de doutoramento
unha cota do 5% das prazas totais para os e as estudantes
que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou
superior ao 33%, e reúnan os requisitos de acceso e
admisión establecidos para cada programa. Os criterios de
adxudicación serán os establecidos con carácter xeral para
cada programa de doutoramento, e en ausencia dos
mesmos o criterio será a nota obtida nos estudos que lles
dean acceso. As prazas obxecto de reserva que queden por
cubrir acumularanse ás ofertadas polo réxime xeral.
O alumnado que queira acceder por esta cota deberá realizar a
preinscrición nos prazos establecidos. Dentro destes mesmos
prazos
debe
enviar
un
correo
electrónico
a
secciondeposgrao@uvigo.es coa seguinte información:
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Deberá indicar no asunto “Cota de alumnado con
discapacidade”



DNI, ou documento de identificación equivalente.



Apelidos e nome



Programa ou programas de doutoramento nos que
realizou a preinscrición.



Copia escaneada do xustificante oficial que acredite un
grao de discapacidade igual ou superior ao 33%.

II.5.1.8 Baixas temporais
O alumnado ao que lle sexa autorizada a baixa temporal no
seu programa de doutoramento, unha vez iniciado o curso
académico non terán dereito á devolución das taxas
aboadas en concepto de tutela académica nese curso.
No caso de que a alta se produza unha vez iniciado o curso
académico o alumnado deberá aboar as taxas de tutela
académica correspondentes a ese curso.
II.5.1.9 Data de efectos da matrícula
A data de efectos da matrícula, aos efectos do cómputo
prazos máximos e mínimos para a presentación da tese
doutoramento será o 8 de outubro de 2016. No caso
primeira matrícula na convocatoria de febreiro, será o 1
marzo de 2017.
II.5.1.10

de
de
de
de

Matrícula fóra de prazo
No caso de que se autorice a matrícula fóra de prazo, o
alumnado deberá adaptarse aos prazos de entrega dos
diferentes documentos requiridos no Regulamento de
Estudos de Doutoramento, que se apliquen ao alumnado
matriculados en prazo.

II.5.1.11
Procedemento para a tramitación de solicitudes de
recoñecemento de actividades realizadas ao abeiro de
resolucións anteriores ao RD 99/2011, ou noutras
universidades.
No Anexo XIII establécense os prazos e o procedemento
para tramitar estas solicitudes no curso 2016/2017.
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II.5.2 Programas de Doutoramento regulados polo RD 1393/2007
II.5.2.1 Matrícula no período de investigación
Respecto ao alumnado que continúe estudos no mesmo Programa de
Doutoramento, entre o 11 e o 22 de xullo de 2016 habilitarase un prazo
para que os coordinadores de cada programa de doutoramento presenten
á Comisión Permanente da Escola Internacional de Doutoramento a
relación motivada de alumnos e alumnas propostos para causar baixa
definitiva no programa. O resto do alumnado poderá matricularse
directamente do 1 ao 7 de outubro a través da secretaría virtual.
Para as condicións e prazos de extinción destes programas ver apartado
II.3.

II.6 Cambios, desistencia e modificacións
Ata o 25 de novembro de 2016 o alumnado poderá modificar ou anular a súa
matrícula con dereito á devolución de taxas, sempre que conte coa autorización
da Comisión Académica do Programa de Doutoramento. A partir desta data
calquera cambio ou modificación de matrícula con causa debidamente
xustificada deberá ser solicitado á Comisión Permanente da Escola
Internacional de Doutoramento con informe previo favorable do órgano
responsable do programa de doutoramento.

II.7 Estudantes estranxeiros/estranxeiras
Quedan eximidos de axustarse ao calendario establecido nestas normas, as e
os aspirantes estranxeiras e estranxeiros que para tramitar o correspondente
permiso de entrada ou estancia no estado español necesiten presentar ante a
autoridade competente o certificado de matrícula na Universidade de Vigo.
Poderán formalizar os trámites administrativos descritos nesta norma no
momento que sexa preciso previa presentación de escrito razoado da
necesidade e Visto e Prace do órgano responsable do programa de
doutoramento.
Os e as estudantes estranxeiros e estranxeiras de programas de intercambio
terán dereito ao seguimento e certificación daquelas materias que figuren no
seu contrato de estudos de intercambio, pero non á obtención do título do
máster ou programa de doutoramento no que desenvolvan o seu programa de
intercambio.
No Anexo XIV establécese o procedemento de admisión en estudos de
posgrao, para estudantes estranxeiros/estranxeiras que requiran un
documento formal de admisión para realizar trámites no seu país de orixe, que
lle permitan matricularse no curso 2017/2018.
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II.8 Matrícula no segundo cuadrimestre
Os alumnos e as alumnas que opten por matricularse nos prazos establecidos
para o segundo cuadrimestre poderán presentar a documentación xustificativa
da súa titulación de acceso ata o 28 de febreiro de 2017, quedando eximidos
de cumprir dito requisito no remate do prazo de preinscrición.

II.9 Solicitude de prórroga
No terceiro curso académico de matrícula, para alumnado a tempo completo,
ou no quinto curso, para alumnado a tempo parcial, poderán solicitarse as
prórrogas na data límite para a presentación da tese, establecidas no
Regulamento de Estudos de Doutoramento.
O alumnado que, na situación descrita no parágrafo anterior, non estea en
disposición de presentar a súa solicitude de depósito da tese de doutoramento
dentro dos prazos máximos establecidos, poderá presentar unha solicitude
motivada de prórroga. O prazo de solicitude será entre o 3 e o 17 de abril de
2017, e o resto de prazos e condicións establecerase nun procedemento
específico que se publicará antes do 15 de marzo de 2017.
Dita solicitude deberá ter o visto e prace do/da seu/súa director/directora ou
directores/directoras. A Comisión Académica do Programa de Doutoramento
poderá autorizar a solicitude de prórroga por un ano, para alumnado a tempo
completo, e por dous anos, para alumnado a tempo parcial. No caso de
denegar a prórroga a resolución será motivada. Trasladarase unha copia da
resolución á secretaría do centro de adscrición para a modificación do
expediente do/da alumno/alumna no programa informático.
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CAPÍTULO III Normas comúns á matrícula en estudos de
posgrao
III.1 Estados e efectos da matrícula:
III.1.1 Estados da matrícula
-

A matrícula formalizada poderá quedar nun dos seguintes estados:
Activa.. No momento da formalización atópase activa e outorgará plenos
dereitos. O seu estado non cambiará cando estea comprobado que se
reúnen os requisitos de acceso aos estudos e estea efectuado o
pagamento dos prezos públicos.

-

Arquivada. Nesta situación estarase dende o momento no que conste que
o pagamento da totalidade ou parte dos prezos públicos non se realizara,
ou cando pasado o prazo de entrega de documentación, se estea pendente
de aportar algún documento necesario dos indicados no Anexo II. Este
estado supón a limitación de dereitos tales como o acceso ao expediente,
a expedición de certificacións e títulos, a tramitación de solicitudes de
matrícula fóra de prazo, de anulación e de modificación de matrícula, de
traslados, de formalización de matrículas en cursos posteriores ou calquera
outra relacionada co expediente académico. Unha vez emendado o motivo
que deu lugar a esa situación, terase dereito a que se active de novo o
expediente.

-

Anulada. Cando se solicite no prazo establecido a anulación da matrícula,
se se dan as circunstancias establecidas na normativa e nesta
convocatoria. Neste caso para conceder á anulación, deberase aboar o
importe correspondente. Tamén procederá a anulación cando se realice de
oficio por parte da universidade.

III.2 Dereitos e deberes
Sen prexuízo de calquera outro dereito ou obrigas legalmente establecidas, a
matrícula realizada de acordo coas presentes normas supón:
a) O dereito de asistencia ás clases teóricas e prácticas de cada materia e
a ser avaliado, así como o deber de asistencia e realización das
actividades formativas que se establezan na programación docente de
conformidade cos estatutos da Universidade de Vigo e a normativa de
desenvolvemento.
b) O dereito a concorrer no curso ás convocatorias de exame que se
determinen de acordo cos calendarios fixados polos centros.
c) O dereito ao exame e avaliación correspondentes das materias
matriculadas quedará limitado polas incompatibilidades académicas ou
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prerrequisitos derivados dos programas de estudos establecidos para
este efecto.
d) O dereito á obtención da correspondente tarxeta universitaria de
identificación (TUI) que lle permite o acceso aos servizos e instalacións
da Universidade de Vigo.
e) O dereito a participar na vida académica de acordo co establecido nos
estatutos da Universidade de Vigo.
f) O deber de efectuar o pagamento dos prezos públicos nos prazos
establecidos, agás que se teña dereito a exención.

III.3 Incompatibilidades académicas e horarias
A matrícula formalizada entenderase feita sen prexuízo das posibles
incompatibilidades cos horarios de clases e exames determinadas polos
centros para cada titulación de acordo coas necesidades dos seus programas
de estudo e estará condicionada pola ordenación temporal dos estudos,
prelacións, prerrequisitos e aquelas obrigas académicas establecidas no
correspondente plan de estudos.
No caso de detectarse algún tipo de incompatibilidade ou incumprimento da
normativa, comunicaráselle á persoa afectada co fin de emendar dita anomalía.
En calquera caso, o exercicio do dereito de matrícula establecido nas presentes
normas non obrigará á modificación do réxime de horarios xerais ou datas de
exames determinados en cada centro, de acordo coas necesidades da súa
planificación.
Non se poderá volver a formalizar matrícula para realizar exames ordinarios ou
extraordinarios en materias de cursos totalmente extinguidos.
Quen se adapta a un novo plan de estudos non poderá, en ningún caso,
matricularse de materias do plan de procedencia.

III.4 Prezos públicos, modalidades e formas de pagamento,
conciliacións, impagados e devolucións de importes
III.4.1 Prezos públicos
As matrículas formalizadas na Universidade de Vigo, en calquera dos estudos
conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter oficial e validez
en todo o territorio nacional, tanto para inicio como para continuación de
estudos, reportan os prezos que estableza para cada curso académico o
decreto da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da
Xunta de Galicia.
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Quen solicite anulación total de matrícula aboará os importes por servizos
administrativos na xestión académica aprobados polo Consello de Goberno e
ratificados polo Consello Social da Universidade de Vigo.
Quen se matricule na Universidade de Vigo estará obrigado a liquidar os
importes correspondentes segundo a modalidade e forma de pagamento
escollida no momento de facer a súa matrícula.
III.4.1.1 Prezos por servizos académicos
Aos prezos por servizos académicos poderán aplicárselle as exencións,
axudas, subvencións e bonificacións establecidas.. No caso de ter varias
causas de exención aconséllase indicalas e xustificalas todas.
O pagamento do importe resultante por servizos académicos só poderá
demorarse, no suposto de pagamento fraccionado ou cando na formalización
da matrícula se indique que se é solicitante de bolsa de estudo do MECD ou
do País Vasco e se estea pendente da súa revisión.
Unha vez revisada a solicitude de bolsa por parte da universidade e sempre
que a resolución anual da Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional e Universidades, pola que se convocan as bolsas de carácter xeral
e de mobilidade para estudantes de ensinanzas universitarias, así o indique,
poderáselle requirir de xeito preventivo o aboamento dos prezos públicos por
servizos académicos, a quen non cumpra os requisitos establecidos na referida
convocatoria.
III.4.1.2 Prezos por servizos administrativos
Ao importe resultante da matrícula por servizos administrativos non se lle
aplicará ningún tipo de exención, redución, subvención ou bonificación.
Este importe non poderá demorarse aínda que se solicite bolsa de estudos e a
súa totalidade aboarase ben nun único prazo cando se elixa o pagamento
íntegro ou no primeiro prazo de matrícula cando se elixa o pagamento
fraccionado.
Os servizos administrativos relativos á matrícula poden ser:

III.4.1.2.1

Apertura de expediente

Aboará os prezos por este concepto quen inicie estudos nun novo plan de
estudos, independentemente da forma de acceso. Igualmente reportará estes
prezos públicos quen traslade o seu expediente doutra universidade para
continuar os mesmos ou outros estudos na Universidade de Vigo.

III.4.1.2.2

Expedición e mantemento da tarxeta de identidade

Este importe aboarase cada ano conxuntamente coa matrícula en concepto de
expedición e mantemento, calquera que sexa a titulación ou titulacións das que
se matricule o alumnado.

III.4.1.2.3

Soporte e documentación da matrícula
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Está obrigado ao seu pagamento quen formalice matrícula na Universidade de
Vigo, independentemente da titulación e na contía que corresponda.

III.4.1.2.4

Seguro escolar

Toda persoa menor de 28 anos que curse estudos oficiais, está obrigada ao
pagamento do seguro escolar. Este seguro aboarase unha soa vez por curso
académico, independentemente das titulacións que se cursen. Ademais
poderase subscribir un seguro complementario e voluntario de accidentes. A
información relativa a este seguro está dispoñible na web
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/informacion/seguro/
III.4.1.3 Outros importes de xestión académica
Poderanse aplicar importes para procedementos relacionados coa xestión
académica, cando sexan aprobados polo Consello e ratificados polo Consello
Social da Universidade de Vigo.

III.4.2 Modalidades e formas de pagamento dos prezos públicos
III.4.2.1 Modalidades de pagamento

III.4.2.1.1

Íntegro

No momento da formalización da matrícula, poderase optar polo pagamento
íntegro. Este importe poderá aboarse en efectivo, mediante domiciliación
bancaria ou con tarxeta, segundo os prazos indicados na folla de liquidación.
No caso de facer unha modificación de matrícula o importe resultante a ingresar
á universidade aboarase segundo a opción elixida no momento da matrícula,
segundo os prazos indicados.
Prazos do pagamento domiciliado:
x Cargarase o 100% dos prezos públicos da seguinte maneira:
- O 6 de outubro para matrículas realizadas do 13 de xullo ao 21 de
setembro
- O 6 de novembro para matrículas realizadas do 22 de setembro ao
21 de outubro
- O 6 de decembro para matrículas realizadas do 22 de outubro ao 21
de novembro
- O 6 de xaneiro para matrículas realizadas do 22 de novembro ao 21
de decembro
- O 6 de febreiro para matrículas realizadas do 22 de decembro ao 21
de xaneiro
- O 6 de marzo para matrículas realizadas do 22 ao 31 de xaneiro

III.4.2.1.2

Fraccionado

O pagamento fraccionado deberá facerse por domiciliación bancaria en
calquera entidade e NON será preciso acudir ao banco a realizar ningún
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aboamento. No caso de que o cargo veña rexeitado pola entidade, no momento
que se inicie o proceso de impagados, deberase acudir ao centro de estudos
onde se emitirá unha carta de pagamento na que se aplicará unha penalización
e que se deberá aboar en efectivo na entidade bancaria.
Dependendo da data na que se formalice, ou modifique, a matrícula os prazos
axustaranse en función do número de prazos restantes segundo se indica a
continuación.
Non é posible fraccionar o pagamento da taxa establecida para a matrícula en
tutela de tese dun programa de doutoramento.
Fraccionado: (A quen se matricule a partir do 22 de setembro distribuiráselle o
importe no número de prazos restantes)
x

x

x

x

x

Para matrículas realizadas do 13 de xullo ao 21 de setembro:
o O primeiro, (25% dos servizos académicos) o 6 de outubro
o O segundo, (15% dos servizos académicos) o 6 de novembro
o O terceiro, (15% dos servizos académicos) o 6 de decembro
o O cuarto, (15% dos servizos académicos) o 6 de xaneiro
o O quinto, (15% dos servizos académicos) o 6 de febreiro
o O sexto, (15% dos servizos académicos) o 6 de marzo
Para matrículas realizadas do 22 de setembro ao 21 de outubro:
o O primeiro, (40% dos servizos académicos) o 6 de novembro
o O terceiro, (15% dos servizos académicos) o 6 de decembro
o O cuarto, (15% dos servizos académicos) o 6 de xaneiro
o O quinto, (15% dos servizos académicos) o 6 de febreiro
o O sexto, (15% dos servizos académicos) o 6 de marzo
Para matrículas realizadas do 22 de outubro ao 21 de novembro:
o O primeiro, (55% dos servizos académicos) o 6 de decembro
o O cuarto, (15% dos servizos académicos) o 6 de xaneiro
o O quinto, (15% dos servizos académicos) o 6 de febreiro
o O sexto, (15% dos servizos académicos) o 6 de marzo
Para matrículas realizadas do 22 de novembro ao 21 de decembro:
o O primeiro, (70% dos servizos académicos) o 6 de xaneiro
o O quinto, (15% dos servizos académicos) o 6 de febreiro
o O sexto, (15% dos servizos académicos) o 6 de marzo
Para matrículas realizadas do 22 de decembro ao 21 de xaneiro
o O primeiro, (85% dos servizos académicos) o 6 de febreiro
o O sexto, (15% dos servizos académicos) o 6 de marzo

III.4.2.2 Formas de pagamento
As formas de pagamento dos prezos públicos universitarios son: en efectivo,
mediante domiciliación bancaria e con tarxeta.

III.4.2.2.1

Pagamento en efectivo

O importe a ingresar resultante da formalización da matrícula ou dunha
modificación de matrícula é obrigatorio aboalo no período indicado na folla de
liquidación e deberá realizarse nalgunha das entidades bancarias
colaboradoras coa Universidade de Vigo, isto é, Abanca, Banco Santander,
Caixabank ou calquera outra coa que se estableza convenio. De non facelo
aplicarase o indicado no procedemento relativo á falta de pagamento dos
prezos públicos.
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III.4.2.2.2

Pagamento mediante domiciliación bancaria

Quen elixa esta forma de pagamento deberá indicar, na automatrícula a través
da secretaría virtual, a conta bancaria e os datos completos do titular da
mesma. Se os datos facilitados están incompletos, son incorrectos ou se o
titular da conta non é a mesma persoa que o debedor, poderá dar lugar ao
rexeitamento por parte da entidade bancaria e nese caso aplicarase o indicado
no procedemento relativo á falta de pago dos prezos públicos. Aínda que é
obrigatorio presentar, a orde de domiciliación de cargo directo, SEPA, asinado
polo titular da domiciliación (como o que figura no Anexo X), a universidade
remitirá o cargo á conta bancaria indicada no momento da formalización da
matrícula mesmo no caso de non ter no seu poder dito documento.
Quen se matricule na unidade administrativa do seu centro de estudos, deberá
presentar o documento de autorización nese momento ou en caso contrario
non poderá elixir esta forma de pagamento.
Se unha vez finalizado o prazo ordinario de matrícula se desexa modificar a
información bancaria, será obrigatorio facilitar os novos datos ao Servizo de
Alumnado que xerará e facilitará a nova orde de domiciliación de cargo directo,
SEPA, que deberá ser asinada polo titular da conta e entregada na unidade
administrativa do centro de estudos.

III.4.2.2.3

Pagamento con tarxeta

A aplicación informática permitirá seleccionar esta opción. É necesario seguir
con atención o proceso ata o final, indicando o número de tarxeta e
comprobando que o pagamento foi realizado correctamente. De non completar
ben o proceso aplicarase o indicado no procedemento relativo a falta de pago
dos prezos públicos.

III.4.2.2.4 Pagamento dos importes resultantes dunha modificación de
matrícula
Quen escolla o pagamento en efectivo deberá realizalo no prazo indicado na
folla de liquidación.
A quen opte polo pagamento domiciliado cargaráselle o importe resultante:
x

a partir das datas establecidas para cada prazo no apartado III.4.2.1.2.
para as realizadas no primeiro período de modificacións

x

a partir do 20 de febreiro para as realizadas no segundo período de
modificacións

III.4.3 Cambio nas modalidades e formas de pagamento
Quen, unha vez formalizada a matrícula e escollida unha modalidade e forma
de pagamento, queira facer cambios na súa elección, deberá saber que isto só
será posible nos seguintes casos:
x

Cando a forma de pagamento é en efectivo ou con tarxeta e a folla de
liquidación se atopa vixente, se a persoa interesada declara por escrito
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no momento de efectuar a solicitude de cambio que non realizou ese
pagamento.
x

Cando a forma de pagamento é mediante domiciliación bancaria e non
estivese xa “enviado ao cobro” ou “devolto”.

Quen elixira como forma de pagamento a domiciliación bancaria e necesite ter
os prezos públicos aboados e conciliados con urxencia poderá solicitar o
cambio a efectivo ou tarxeta ao correo electrónico prezospublicos@uvigo.es. A
folla de liquidación polo importe resultante estará dispoñible na secretaría
virtual.

III.4.4 Conciliación dos pagamentos relativos á matrícula
A conciliación dunha liquidación relativa á matrícula ou calquera outro importe
de prezos públicos realizarase de xeito automático entre a entidade bancaria
colaboradora e a Universidade de Vigo e en ningún caso poderá verse
reflectida no mesmo día no que se fai o pagamento na entidade bancaria.
É moi importante ter en conta que as datas de conciliación varían segundo a
forma de pagamento elixida:
x

en efectivo tardan entre 2 e 4 días en estar conciliados

x

con tarxeta, de xeito xeral, atópanse conciliados ao día seguinte de
realizar o pagamento

x

mediante domiciliación bancaria non se confirman ata pasadas 8
semanas contadas a partir do día seguinte á data de cargo indicada.

Quen teña previsto rematar os seus estudos nas convocatorias de fin de
carreira, decembro, ao remate do primeiro cuadrimestre ou convocatoria
adiantada e se acolla á forma de pagamento mediante domiciliación bancaria,
deberá saber que a solicitude de expedición do seu título poderá verse
retrasada, polo que se recomenda que elixa como forma de pagamento da
matrícula, efectivo ou tarxeta.
De xeito xeral, non é preciso presentar ningún xustificante de pagamento da
matrícula, agás que por non constar na aplicación informática a conciliación do
pagamento, este sexa requirido.

III.4.5 Estado dos pagamentos
A verificación do estado de cada un dos pagamentos realizados pódese facer
a través da secretaría virtual no apartado “ver conta”.
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III.4.6 Falta de pagamento dos prezos públicos
No caso de que os prezos públicos non sexan aboados dentro do prazo
indicado segundo a forma de pagamento elixida ou cando os recibos
domiciliados resulten rexeitados pola entidade bancaria:
x

Deberase acudir ao centro de estudos onde se emitirá unha carta de
pagamento en efectivo.

x

Aboarase a penalización aprobada polo Consello de Goberno e
ratificada polo Consello Social da Universidade de Vigo.

x

Dará lugar á suspensión temporal dos dereitos como estudante e, no
seu caso, ao arquivo da matrícula e dos efectos que esta producise, sen
dereito a ningún reintegro. Este arquivo farase de maneira cautelar no
momento no que conste a falta de pagamento dos prezos públicos ou
calquera dos seus fraccionamentos, polo procedemento que a
universidade ten establecido para a emenda da falta de pagamento.

x

Poderá comportar a esixencia dos importes correspondentes polo
procedemento de constrinximento sobre o patrimonio do obrigado ao
pagamento, consonte a normativa vixente.

x

Deberase acudir ao centro de estudos onde se emitirá unha carta de
pagamento en efectivo ou con tarxeta.

A suspensión temporal de dereitos non afecta ao réxime de permanencia, nin
impedirá concorrer ás probas de avaliación de acordo cos calendarios fixados
polos centros.
A Universidade de Vigo esixirá como condición previa de matrícula, de
modificación, de resolución de peticións de anulación total e calquera outra
relativa ao expediente, de expedición de títulos, de emisión de certificacións,
de xestión de traslados e de acceso á secretaría virtual para calquera consulta
ou tramitación, o pagamento das cantidades pendentes por matrículas de
ensinanzas conducentes á obtención de títulos oficiais de cursos académicos
anteriores e simultáneos.

III.4.7 Devolución dos prezos públicos por parte da universidade
A Universidade de Vigo devolverá, de ser o caso, os importes resultantes de
anulación total de matrícula, anulación parcial, modificación e recoñecemento
a partir do día un do mes seguinte ao que se realicen os cambios, sempre que
na aplicación informática conste como conciliada a cantidade que corresponda
a devolver, polo que hai que ter en conta o indicado no apartado III.4.3 sobre o
tempo de conciliación de liquidacións.
Quen estea pendente dunha devolución por parte da universidade e non
aboara o importe da matrícula mediante domiciliación bancaria, deberá facilitar
á universidade os datos bancarios para que se poida proceder á mesma.
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III.5 Exencións, axudas, subvencións e bonificacións
III.5.1 Tipos
A continuación indícanse as exencións, axudas, subvencións e bonificacións
de prezos públicos que aplican na Universidade de Vigo para o alumnado que
se matricule en titulacións oficiais, sempre que cumpra os requisitos para cada
caso. Para que se poida aplicar o desconto haberá que marcalo no
correspondente período de matrícula e en caso contrario, unha vez rematado
o prazo ordinario de matrícula, procederase segundo o indicado a continuación
para cada caso:
III.5.1.1 Exencións
As exencións do pagamento de prezos públicos por servizos académicos en
titulacións universitarias oficiais son as recollidas no decreto da Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia para cada
curso académico.
Estará exento, total ou parcialmente, quen demostre estar nalgún dos casos
recoñecidos legalmente segundo o recollido no apartado de exencións no
mencionado decreto. A condición indicada deberá cumprirse e a
documentación, que se presentará nos prazos establecidos, deberá estar en
vigor no momento da formalización da matrícula.
Quen non indicara a exención no momento da formalización da matrícula ou lle
fora eliminada por non presentar a documentación en prazo e considere que
podería ter dereito a ela, poderá dirixir unha solicitude ao Servizo de Alumnado
e aportar copia cotexada da documentación acreditativa correspondente, de
ser o caso.
III.5.1.2 Axudas e subvencións

III.5.1.2.1

Solicitantes de bolsas MECD ou do País Vasco

O alumnado que resulte beneficiario dunha bolsa MECD ou do País Vasco non
estará obrigado ao pagamento dos prezos públicos polos servizos académicos,
coas excepcións que estableza a convocatoria de bolsas para o ano académico
no que se realiza a matrícula.
Quen na súa matrícula non indicase que é solicitante de bolsa, aínda que a
teña solicitado polos medios e prazos establecidos, deberá esperar ata a
resolución da súa solicitude para que se lle poida aplicar o desconto.

III.5.1.2.2

Persoal das universidades públicas galegas

O alumnado que cumpra as bases reguladas na convocatoria de axudas e
subvencións para o persoal das universidades públicas galegas que se
matricule en estudos oficiais na Universidade de Vigo no presente curso
académico, deberá proceder segundo o establecido na resolución reitoral do
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24 de maio de 2016 a través da secretaría virtual. A condición deberá cumprirse
no momento da formalización da matrícula.
III.5.1.3 Bonificacións

III.5.1.3.1

Por obtención de matrícula de honra

Aplicaranse as bonificacións de acordo co regulado no decreto da Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. En caso
de anulación total da matrícula poderá, previa solicitude, utilizarse esta
bonificación na seguinte matrícula.
Para o alumnado que continúe a cursar estudos na Universidade de Vigo as
bonificacións dunha ou varias matrículas de honra faranse efectivas na
matrícula do curso académico seguinte.

III.5.2 Presentación da documentación xustificativa
Quen no momento da matrícula marque un ou varios motivos de exencións,
axudas, subvencións e bonificacións do pagamento dos prezos públicos, ten a
obriga de presentar no centro de estudos a documentación acreditativa
correspondente nos prazos que se indican para cada tipo de matrícula.

III.5.3 Comprobación da documentación e procedemento de revisión de
matrícula
Pasado o prazo establecido e unha vez detectada a falta de documentación, a
unidade administrativa correspondente eliminará o motivo de exención, axuda
ou subvención correspondente, sen necesidade de reclamar documentación
por escrito nin de notificar o cambio, sendo suficiente notificación para estes
efectos, a información que figura nesta convocatoria sobre a documentación a
presentar, e, de ser o caso, xerará a carta de pagamento correspondente
Do mesmo xeito, no caso de que alguén se matricule como solicitante de bolsa
e a Universidade de Vigo detecte e comprobe que dita bolsa non está
presentada polos medios e prazos establecidos, procederase a eliminar dita
condición na matrícula e xerar a carta de pagamento que segundo o caso
corresponda sen necesidade de comunicar previamente dito cambio.
Así mesmo, no momento no que a universidade teña constancia da publicación
do listado DEFINITIVO de bolsas concedidas e denegadas, ao alumnado ao
que lle sexa denegada definitivamente a solicitude seralle eliminada esa
condición da súa matrícula e se lle xerará a carta de pagamento EN EFECTIVO
sen necesidade de comunicar previamente dito cambio.
Quen na súa matrícula non indicase que é solicitante de bolsa aínda que a teña
solicitado polos medios e prazos establecidos, ten a obriga de aboar os prezos
públicos e esperar ata a resolución da súa solicitude. No caso de que a bolsa
lle sexa concedida, a persoa interesada deberá asegurarse na unidade
administrativa do seu centro de estudos de que ten introducida a conta bancaria
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correctamente para que se lle poda facer de oficio a devolución do importe que
corresponda.

III.5.4 Exclusións
Non será de aplicación ningún tipo de exención, redución ou subvención de
prezos públicos ao alumnado que se matricule en titulacións propias, ou na
modalidade de másteres en formación continua, da Universidade de Vigo.
O persoal contratado con cargo ao Capítulo VI (Proxectos de Investigación,
entre outros) dos orzamentos das universidades están especificamente
excluídos da exención de taxas como persoal da Universidade de Vigo.

III.6 Tratamento de datos persoais
Os datos persoais recollidos en calquera solicitude relacionada con esta
convocatoria teñen carácter obrigatorio e serán tratados pola Universidade de
Vigo para a organización da docencia e o estudo, así como para o exercicio
das demais funcións propias do Servizo Público de Educación Superior,
reguladas na Lei orgánica de universidades e nos Estatutos da universidade.
Quen se matricule ou tramite algunha solicitude de acceso ou preinscrición está
de acordo en que os seus datos persoais sexan recollidos, tratados, publicados
na páxina web da Universidade de Vigo ou taboleiros de anuncios dos centros
e, de ser o caso, cedidos para os seguintes fins: xestión administrativa e
académica do seu expediente, oferta e prestación de servizos universitarios,
realización de estatísticas, proxectos de investigación, avaliacións, enquisas e
seguimento dos servizos universitarios prestados, así como a realización de
accións destinadas ao fomento do emprego e prácticas en empresas. O
responsable do tratamento destes datos é a Universidade de Vigo. Os dereitos
de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao seu tratamento
exercitaranse ante a Universidade de Vigo.

III.7 Resolucións das reclamacións e recursos:
As reclamacións ou recursos interpostos por estudantes desta universidade en
asuntos relativos á matrícula resolveranse ao abeiro desta convocatoria e
demais resolucións e acordos que regulamenten o réxime do alumnado, sen
prexuízo das disposicións legais e regulamentarias que sexan de aplicación en
cada caso.

III.8 Normas finais
No relativo ao procedemento de reclamacións, recursos e desenvolvemento da
convocatoria someterase a consideración da Comisión de Organización
Académica e Profesorado da Universidade de Vigo, no caso dos másteres, ou
da Comisión Permanente da Escola Internacional de Doutoramento (EIDO), no
caso dos doutoramentos.
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XEFE DOS SERVIZOS INFORMÁTICOS DE XESTIÓN
DIRECTOR DE ÁREA DE POSGRAO
DIRECTORA DE ÁREA DE XESTIÓN ACADÉMICA
ADMINISTRADORAS E ADMINISTRADORES DE CENTROS
XEFA DA SECCIÓN DE ADMISIÓN E XESTIÓN DE ALUMNOS
XEFA DA SECCIÓN DE TÍTULOS E PLANS DE ESTUDO
XEFA DA SECCIÓN DE BOLSAS
XEFE DA SECCIÓN DE POSGRAO E FORMACIÓN CONTINUA
XEFAS E XEFES DE ADMINISTRACIÓN OU ÁREA ACADÉMICA DE TODOS
OS CENTROS
RESPONSABLES DOS REXISTROS
XEFAS E XEFES DAS ÁREAS DE SERVIZOS Á COMUNIDADE
XEFA DO NEGOCIADO DE INFORMACIÓN XERAL
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ANEXO I: CALENDARIO PARA MÁSTERES
CALENDARIO DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2016/2017
(Aprobado na reunión da Comisión de Organización Académica e Profesorado de 19 de maio de
2016)
PRAZO

PREINSCRICIÓN

LISTADO
PROVISIONAL

RECLAMACIÓNS

LISTADO
DEFINITIVO

CONFIRMACIÓN
DE MATRÍCULA

1º (***)

27/06-04/07

12/07

13-15/07

19/07

20-25/07

2º (***)

26/08-01/09

08/09

09-12/09

14/09

15-18/09

3º (*)

26-28/09

04/10

05-07/10

12/10

13-14/10

2º
cuadrimestre
(**)

10-13/02

16/02

17-21/02

23/02

24-28/02

(*) Só no caso de que a Comisión Académica do Máster solicite autorización para este prazo á Comisión de Organización
Académica e Profesorado entre o 20 e as 14 h00 do 22 de setembro de 2016.
(**) Só no caso de que a Comisión Académica do Máster oferte a modalidade de tempo parcial, teña prazas vacantes e solicite
autorización para este prazo á Comisión de Organización Académica e Profesorado, antes do 7 de febreiro de 2017, e só para
materias do 2º cuadrimestre.
(***) Para o Máster Universitario de Enxeñaría Industrial e para o Máster Universitario en Enxeñaría Informática substitúense o 1º e
2º prazos polo que se indica a continuación:

PRAZO ESPECÍFICO PARA O MÁSTER UNIVERSITARIO DE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL E PARA O
MÁSTER EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA, EN SUBSTITUCIÓN DOS PRAZOS 1º E 2º.
PRAZO

PREINSCRICIÓN

LISTADO
PROVISIONAL

RECLAMACIÓNS

LISTADO
DEFINITIVO

CONFIRMACIÓN
DE MATRÍCULA

1º e 2º

26-27/07

29/07

09-12/09

14/09

15-18/09

OUTROS PRAZOS
TIPO DE MATRÍCULA

PRAZO

Continuación de estudos

1 a 12 de setembro de 2016

Modificación ou anulación de matrícula (1º Ata 31 de outubro de 2016
período de modificación)
Modificación ou anulación de matrícula (2º 13 a 17 de febreiro de 2017
período de modificación)
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Ourense

Campus

Facultade de
Ciencias

E.S. Enxeñaría
Informática

Centro

30

24

CIENCIA E TECNOLOXÍA
AGROALIMENTARIA E
AMBIENTAL

NUTRICIÓN

43

Nº de prazas
Uvigo (Total
Enderezo
Denominación do máster
Universidades
Centro
Participantes)
ENXEÑARÍA INFORMÁTICA 25
Campus
Universitario
As Lagoas,
s/n
32004
Ourense

posgraofco@uvigo.es

administracion.esei@uvigo.es

Enderezo electrónico Secretaría do
centro

ANEXO II: RELACIÓN DE MÁSTERES POR CENTRO

53

51

75

Páxina
en Anexo
III

Facultade de
Ciencias da
Educación

Ourense

Facultade de
Dereito
Facultade de
Historia

Facultade de
Ciencias
Empresariais e do
Turismo

Centro

Campus

30

44

xafho@uvigo.es

administracion.dereito.ou@uvigo.es

57

55

61

69

30

64

73

71

Páxina
en Anexo
III

67

administracion.eto@uvigo.es

popinfo@uvigo.es

Enderezo electrónico Secretaría do
centro

40

25

ARQUEOLOXÍA E CIENCIAS 7
DA ANTIGÜIDADE
VALORACIÓN, XESTIÓN E
20
PROTECCIÓN DO
PATRIMONIO CULTURAL

CONTEXTOS EDUCATIVOS
CREACIÓN, DIRECCIÓN E
INNOVACIÓN NA EMPRESA
DIRECCIÓN E
PLANIFICACIÓN DO
TURISMO INTERIOR E DE
SAÚDE
XESTIÓN EMPRESARIAL
DO DEPORTE
AVOGACÍA

Nº de prazas
Uvigo (Total
Enderezo
Denominación do máster
Universidades
Centro
Participantes)
DIFICULTADES DE
25
Campus
APRENDIZAXE E
Universitario
PROCESOS COGNITIVOS
As Lagoas,
INTERVENCIÓN
32
s/n
MULTIDISCIPLINAR NA
32004
DIVERSIDADE EN
Ourense

Centro

Pontevedra Facultade de
Ciencias Sociais
e da
Comunicación

Facultade de
Ciencias da
Educación e do
Deporte

Pontevedra Facultade de
Belas Artes

Campus

ANIMACIÓN AUDIOVISUAL
DIRECCIÓN INTEGRADA
DE PROXECTOS
INVESTIGACIÓN EN
ACTIVIDADE FÍSICA,
DEPORTE E SAÚDE
NECESIDADES
ESPECÍFICAS DE APOIO
EDUCATIVO
AVOGACÍA
DIRECCIÓN DE ARTE EN
PUBLICIDADE
DIRECCIÓN PÚBLICA E
LIDERADO INSTITUCIONAL

20

25
35

35

15 (30)

19 (46)

45

Campus A
Xunqueira,
s/n. 36005
Pontevedra

Nº de prazas
Uvigo (Total
Enderezo
Denominación do máster
Universidades
Centro
Participantes)
ARTE CONTEMPORANEA.
28
Maestranza,
CREACIÓN E
2 36002
INVESTIGACIÓN
Pontevedra
LIBRO ILUSTRADO E
35

adccssc@uvigo.es

xaedup@uvigo.es

secfba@uvigo.es

Enderezo electrónico Secretaría do
centro

89

152
87

85

83

81

79

77

Páxina
en Anexo
III

Vigo

Campus

46

Nº de prazas
Uvigo (Total
Enderezo
Enderezo electrónico Secretaría do
Centro
Denominación do máster
Universidades
Centro
centro
Participantes)
ENXEÑARÍA DE MINAS
E.T.S. de
40
Rúa Maxwell. posgraotecno@uvigo.es
ENXEÑARÍA TÉRMICA
Enxeñeiros de
Campus
10 (20)
Minas
Universitario
XEOINFORMÁTICA
15 (30)
Lagoas,
Marcosende
36310 Vigo
MATEMÁTICA
INDUSTRIAL
teleco.area.academica@uvigo.es
E.T.S. de
20 (80)
Campus
Enxeñeiros de
Universitario teleco.alumnado@uvigo.es
Telecomunicación ENXEÑARÍA DE
Lagoas,
50
TELECOMUNICACIÓN
Marcosende
36310 Vigo
140

142

160
130
162

Páxina
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Vigo

Campus

E.T.S. de
Enxeñeiros
Industriais

Centro

PREVENCIÓN DE RISCOS
LABORAIS
PROCESOS DE DESEÑO E
FABRICACIÓN MECÁNICA

136
138

50
36

47

132
134

80
35

128

126

123

Páxina
en Anexo
III

CONSTRUCIÓN
ENXEÑARÍA INDUSTRIAL
MECATRÓNICA

posgraotecno@uvigo.es

Enderezo electrónico Secretaría do
centro

Nº de prazas
Uvigo (Total
Enderezo
Denominación do máster
Universidades
Centro
Participantes)
ENERXÍA E
50
Campus
SUSTENTABILIDADE
Universitario
Lagoas,
ENXEÑARÍA DA
60
AUTOMOCIÓN
Marcosende
ENXEÑARÍA DA
64
36310 Vigo

Vigo

Campus

Facultade de
Ciencias do Mar

Facultade de
Bioloxía

E.U. de Estudos
Empresariais

Centro

BIOLOXÍA MARIÑA
BIOTECNOLOXÍA
AVANZADA
NEUROCIENCIA
PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBRIGATORIA,
BACHARELATO, F. P. E
ENSINO DE IDIOMAS
OCEANOGRAFÍA

INTERNACIONAL
(NON PRESENCIAL)
DIRECCIÓN DE PEMES
(PRESENCIAL)
DIRECCIÓN DE PEMES
(SEMIPRESENCIAL)
ACUICULTURA

unidade.pop.c.experimentais@uvigo.es

20 (60)

48

distribución de
prazas por centro
e por campus no
Anexo VII)

unidade.pop.c.experimentais@uvigo.es

164

113
115

10 (50)
280 (Ver

mastersecundaria@uvigo.es

107
110

10 (30)
15 (30)

104

150

10
10
(30)itinerario
profesional

148

144

146

Páxina
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III

30

Campus
Universitario
Lagoas,
Marcosende
36310 Vigo

Nº de prazas
Uvigo (Total
Enderezo
Enderezo electrónico Secretaría do
Denominación do máster
Universidades
Centro
centro
Participantes)
COMERCIO
25
Torrecedeira, saeuee@uvigo.es
INTERNACIONAL
105
(PRESENCIAL)
36208 Vigo
COMERCIO
25

Vigo

Campus

Facultade de
Ciencias
Xurídicas e do
Traballo

Facultade de
Ciencias
Económicas e
Empresariais

Centro

MENORES EN SITUACIÓN DE
DESPORTECCIÓN E
CONFLITO SOCIAL
XESTIÓN E DIRECCIÓN
LABORAL

25

ADMINISTRACIÓN
INTEGRADA DE EMPRESAS E
RESPONSABILIDADE SOCIAL
CORPORATIVA
AVOGACÍA

49

158

154

117

119
121

Páxina
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30 (90)

secxuridicas@uvigo.es

aracfccee@uvigo.es

Enderezo electrónico Secretaría do
centro

156

Campus
Universitario
Lagoas,
Marcosende
36310 Vigo

Enderezo
Centro

25

40

25 (75)

TÉCNICAS ESTATÍSTICAS

FINANZAS

Denominación do máster

Nº de prazas
Uvigo (Total
Universidades
Participantes)
35

Vigo

Vigo

Campus

Escola de
Negocios
Caixanova

Facultade de
Química

Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Centro

TEATRO E ARTES
ESCÉNICAS
TRADUCIÓN
MULTIMEDIA
TRADUCIÓN PARA A
COMUNICACIÓN
INTERNACIONAL
INVESTIGACIÓN
QUÍMICA E QUÍMICA
INDUSTRIAL
QUÍMICA TEÓRICA E
MODELIZACIÓN
COMPUTACIONAL
CIENCIA E
TECNOLOXÍA DE
CONSERVACIÓN DE
PRODUTOS DA
PESCA
DIRECCIÓN E
ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS (MBA)

ESTUDOS INGLESES
AVANZADOS E AS
SÚAS APLICACIÓNS
LINGÜÍSTICA
APLICADA

Denominación do
máster

80

30

3 (40)

50

Avda. de Madrid, 60
36204-Vigo

Contactar directamente co centro
adscrito para a preinscrición e
matrícula

acaneda@escueladenegociosncg.es

173

166

170

168

102

30
20 (120)

100

30

94

Páxina
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91

97

unidade.pop.c.experimentais@uvigo.es

secfft@uvigo.es

Enderezo electrónico Secretaría do
centro

25

Campus Universitario
Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

Nº de prazas
Uvigo (Total
Enderezo Centro
Universidades
Participantes)
10 (30)
Campus Universitario
Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
19 (30)

Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía
Agroalimentaria e Ambiental
Campus : Campus de Ourense
Centro de adscrición : 101 - Facultade de Ciencias
Coordinador/a : Francisco Javier Rodríguez Rajo
javirajo@uvigo.es
988387193
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
30
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
0
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

COLECTIVO 1:
Titulados/as do sistema universitario español do eido científico, tecnolóxico e de ciencias da
saúde.
COLECTIVO 2:
Titulados/as universitarios de países estranxeiros que:
-posúan un título equivalente aos do colectivo 1.
-posúan un título homologado aos do colectivo 1
En calquera caso, deberán cumplir os requisitos fixados polo artigo 16 do RD 1393/2007
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
Expediente académico
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Superar os 60 ECTS do máster
Modalidade de ensino
SEMIPRESENCIAL

A docencia presencial discurrirá no horario fixado pola Xunta de
Facultade de Ciencias a proposta da comisión académica do máster, e
discurrirá de luns a venres en horario de tarde.
Os contidos non presenciais realizaranse on line a través da plataforma
de e-learning da Universidade de Vigo.
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Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 6
Condicións:
Cumplir as condicións establecidas nos criterios de admisión

Matrícula a tempo parcial
NON
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Nutrición
Campus : Campus de Ourense
Centro de adscrición : 101 - Facultade de Ciencias
Coordinador/a : Lucas Carmelo González Matías
lucascgm@uvigo.es
986130138
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Universidades e Consellería de Sanidad
outros organismos Real Club Celta de Vigo SAD.
participantes :
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
24
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
24
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

-Titulacións de Ciencias da Saúde
-Titulacións de Ciencias da Vida e/ou Agroalimentarias, e calquera outra que a xuízo da
Comisión Académica do Máster permita unha axeitada comprensión dos contidos
desenvolvidos no Máster.
A Comisión Académica do Máster poderá esixir o desenvolvemento dunha ou varias das
materias previstas no Módulo 0 a aqueles/as alumnos/as que non as desenvolveran nas súas
titulacións de orixe, que poderán cursar de xeito simultáneo ao desenvolvemento do propio
Máster.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
-Afinidade da titulación de entrada aos contidos do Máster, segundo valore a Comisión
Académica.
-Calificacións obtidas na titulación de admisión.
-Coñecementos de Inglés suficientes para a comprensión escrita de bibliografía e outros
contidos.
Documentación complementaria
Resulta útil para a asignación de titores dos Traballos de Fin de Máster coñecer a experiencia
previa dos/das alumnos/as, polo que se recomenda enviar unha copia do curriculum académico
abreviado, incluíndo a posible experiencia previa en áreas de nutrición, metabolismo e
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endocrinoloxía.
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Segundo normativa vixente.
Deberán realizar alomenos 60 créditos ECTS do Máster en Nutrición, incluíndo o Traballo de
Fin de Máster.
Modalidade de ensino
SEMIPRESENCIAL

Todas as asignaturas obrigatorias desenvolveranse fundamentalmente
na modalidade presencial. Isto supón ter clase presencial tres tardes
enteiras por semana de 16.00 a 20.00 horas.
As materias optativas desenvolveranse fundamentalmente no formato
non presencial, cun pequeno porcentaxe de clases e titorías
presenciais.
Na avaliación das materias teranse en conta a asistencia a clase do/da
alumno/a especialmente nas materias con alto grado de
presencialidade. Ademáis realizarase unha proba de avaliación escrita
sobre os contidos desenvolvidos nas materias.
Algúns materiais docentes poden ser accesibles a través da web,
utilizando as distintas plataformas da Uvigo, como TV on line ou Tema.
Inclúese un gran número de documentos e bibliografía en inglés, idioma
que é imprescindible coñecer e ler de xeito eficiente. É posible que se
inclúa material audiovisual en inglés, ou profesorado que utilice o inglés
como idioma de comunicación.
O traballo de fin de Máster pódese desenvolver de xeito presencial cun
alto grao de experimentalidade, non presencial ou combinación ambas
segundo estableza o profesor/a titor/a e as necesidades do traballo a
desenvolver. Fomentarase o desenvolvemento de traballos
experimentais que permitan a adquisición de competencias en
investigación e faciliten o acceso do alumnado ao nivel de
doutoramento.

Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
NON
Matrícula a tempo parcial
NON
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Arqueoloxía e Ciencias da
Antigüidade
Campus : Campus de Ourense
Centro de adscrición : 102 - Facultade de Historia
Coordinador/a : Beatriz Pilar Comendador Rey
beacomendador@uvigo.es
988387169
Universidade coordinadora : Universidade de Santiago de Compostela
Universidades e INCIPIT-CSIC
outros organismos
participantes :
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
7
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
25
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Para acceder ao ensino oficial de master será necesario estar en posesión dun título
universitario oficial español ou outro expedido por unha institución de educación superior do
Espazo Europeo de Educación Superior que facultan no país expedidor do título para o acceso
ao ensino de master.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
O órgano que decidirá sobre a admisión de alumnos/as será a comisión académica do master.
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 1
Condicións:
Poderán acceder os/as titulados/as conforme a sistemas educativos
alleos ao Espazo de Educación Superior sin necesidade da
homologación dos seus títulos, previa comprobación pola
Universidadede que aqueles acreditan un nivel de formación
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equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiáis españois
e que facultan no país expedidor do título para o acceso ás ensinanzas
de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a
homologación do título previo de que esté en posesión o/a interesado/a,
nin o seu recoñecemento a outros efectos que o de cursar o máster.
Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
As establecidas na convocatoria xeral de matrícula de estudos de
máster 2016-17.
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Valoración, Xestión e
Protección do Patrimonio Cultural
Campus : Campus de Ourense
Centro de adscrición : 102 - Facultade de Historia
Coordinador/a : Beatriz Pilar Comendador Rey
beacomendador@uvigo.es
988387169
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
20
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
0
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Para acceder ás ensinanzas oficiais de Máster será necesario estar en posesión dun título
universitario oficial español ou outro expedido por unha institución de educación superior
pertencente a outro Estado integrante do Espazo Europeo de Educación Superior que faculte
no mesmo para o acceso a ensinanzas de Máster.
Tendo en conta estos requisitos de acceso, será posible polo tanto acceder ao Máster proposto
cando se estéa en posesión de calquera título universitario oficial español.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
A idoneidade dos/as candidatos/as preinscritos será avaliada pola Comisión Académica do
Máster, tendo en conta o perfil de ingreso.
Nesta avaliación teránse en conta os criterios de admisión sinalados a continuación. Cada
criterio ten asignada unha puntuación determinada que permitirá realizar unha selección de
alumnos/as obxectiva, no caso de superarse o límite de prazas establecido. A puntuación será a
seguinte:
-Titulación académica, con especial atención aos/ás titulados/as das seguintes disciplinas cuxas
especializacións tiveran relación co Patrimonio Cultural (35%):
-Licenciados/as ou Graduados/as en titulacións relacionadas coa Historia, a Historia do Arte ou
a Xeografía
-Arqueólogos/as
-Arquitectos/as e arquitectos/as técnicos/as
-Titulados/as en Dereito;
-Enxeñeiros/as superiores e enxeñeiros/as técnicos/as;
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-Licenciados/as en Belas Artes;
-Titulados/as Superiores en Conservación e Restauración de bens culturais (según Lei Orgánica
2/2006)
-Titulados/as en Conservación Restauración (según Lei Orgánica 1/1990);
-Xeólogos/as
-Químicos/as
-Biólogos/as
- Expediente académico, con especial atención ás materias cursadas relacionadas coa temática
do máster (30%)
- Currículum Vitae, con especial atención aos méritos alegados relacionados coa realización de
cursos de especialización e co desenvolvemento de actividades profesionais no campo do
Patrimonio Cultural (15%)
- Disfrute de Bolsas (estudos de 1º e 2º ciclo, predoutorais, etc.) (10%)
- Outros méritos, tales como coñecemento de idiomas, premios extraordinarios, etc. (10%)
No caso de que non se supere o límite de prazas na fase de preinscripción, todas aquelas
solicitudes cuxo currículum teña relación profesional e académica co programa do máster terán
dereito a acceder ao mesmo en igualdade de condicións e sen discriminación de ningún tipo.
Documentación complementaria
No momento da fase de preinscripción, o alumnado interesado deberá aportar a seguinte
documentación:
-Fotocopia do Documento Nacional de Identidade, pasaporte ou documento equivalente.
-Certificación académica (fotocopia ou extracto)
-Fotocopia do título de Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou da súa correspondente
homologación.
-Curriculum vitae: Aportando información sobre os seguintes puntos:
-Titulación académica oficial
-Outros méritos de formación
-Bolsas disfrutadas para a formación
-Experiencia profesional
-Solicitude de recoñecemento de equivalencia para os títulos estranxeiros que non teñan sido
previamente homologados
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Os/as titulados/as da Escola de Conservación e Resturación de bens Culturais de Galicia non
terán ningún impedimento para o acceso ao Máster proposto. Esta titulación enmárcase, según
a Ley Orgánica 2/2006 de Educación, no conxunto de ensinanzas denominadas Ensinanzas
Artísticas Superiores (Capítulo VI, Artigo 45.2). Según o artigo 56 deste mesmo documento
lexislativo, e cítase textualmente:
"O alumnado que supere estos estudos obterán o título Superior de Conservación e
Restauración de Bens Culturais, que será equivalente a todos os efectos ao título universitario
de Diplomado/a ou ó título de Grao equivalente". En consecuencia, estos/as alumnos/as reúnen
os requisitos de acceso a calquer máster regulado polo Real Decreto 1393/2007.
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O estudantado do Terceiro Ciclo que non teñan superado os cursos dos plans de estudo
extinguidos dos másteres en Historia, Territorio e Recursos Patrimoniais, e Novas Tecnoloxías
para a Protección do Patrimonio Cultural Inmoble, poderán incorporarse ao novo sistema,
convalidando, si for o caso, as asignaturas que teñan cursadas e aprobadas nos plans de
estudo extinguidos.
http://uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/centros/fho/Mxster_Valorac
ixnx_Xestixn_e_Proteccixn_Patrimonio_Cultural.pdf
http://uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/centros/fho/Tecnoloxias_pa
ra_a_proteccixn_do_patrimonio_cultural_inmoble.pdf
Modalidade de ensino
SEMIPRESENCIAL

Para unha boa organización do proceso de ensino-aprendizaxe, cada
asignatura conta cun calendario que pauta as actividades a desenvolver
polo alumnado ao longo das 4 semanas de duración da mesma.
Cada materia dos módulos 1-4 do máster, ten unha presencialidade de
5 horas, mais 1 hora de titoría-evaluación. Esta presencialidade implica
sincronía na relación profesor alumno/a, pero non presencialidade no
centro.
As sesións realizaranse a través de videoconferencia, ou
multivideoconferencia a través de eMeeting. Todo o material estará a
disposición do alumno/a a través de la plataforma de teledocencia
FaiTic baixo o sistema Moodle.
Os horarios de docencia presencial serán están establecidos en banda
de tarde, salvo eventuais eventos docentes. Especificaranse as horas
concretas para cada materia dentro do calendario establecido.

Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 5
Condicións:
Poderán acceder os/as titulados/as conforme a sistemas educativos
alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior sen necesidade da
homologación dos seus títulos, previa comprobación pola Universidade
de que aqueles acreditan un nivel de formación equivalente aos
correspondentes títulos universitarios oficiais españoles e que facultan
no país expedidor do título para o acceso a ensinanzas de posgrao. O
acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do
título previo de que estea en posesión o/a interesado/a, nin o seu
recoñecemento a outros efectos que o de cursar as ensinanzas de
Máster.

Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
As establecidas na convocatoria xeral de matrícula de estudos de
máster 2016-17.
A normativa de permanencia da UVI, aprobada no consello de Goberno
do 2 de abril de 2013, establece que os límites de crédito matriculables
na modalidade de tempo parcial sitúanse entre os 24 e os 47 créditos.
Non se poden matricular materias optativas*, prácticas nen traballo de
fin de máster, sen ter matriculadas primeiro as dos módulos obrigatorios
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1 e 2.
*(No curso 2016/17 só se oferta con docencia o Módulo 4)

60

Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Avogacía-Ourense
Campus : Campus de Ourense
Centro de adscrición : 103 - Facultade de Dereito
Coordinador/a : María Dolores Fernández Fustes
dfustes@uvigo.es
988368843
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Universidades e Ilustre Colexio de Avogados de Ourense
outros organismos
participantes :
Créditos : 90
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
30
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
0
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

De acordo co establecido no art. 16 RD 1393/2007, para acceder ás ensinanzas oficiais de
Máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español u outro expedido
por unha institución de educación superior pertecente a outro Estado integrante do Espazo
Europeo de Educación Superior que faculte no mesmo para o acceso a ensinanzas de Máster.
Así mesmo, poderán acceder os/as titulados/as conforme a sistemas educativos alleos ao
Espazo Europeo de Educación Superior sen necesidade da homologación dos seus títulos,
previa comprobación pola Universidade de que aqueles acreditan un nivel de formación
equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e que facultan no país
expedidor do título para o acceso a ensinanzas de posgrao. O acceso por esta vía non
implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión o/a
interesado/a, nin o seu recoñecemento a outros efectos que o de cursar as ensinanzas de
Máster.
Ademáis, consonte ao previsto no Real Decreto 775/2011, de 3 de xuño, polo que se aproba o
Regulamento da lei 34/2006, de 30 de octubre, sobre o acceso ás profesións de Avogacía e
Procuradoría dos Tribunais, para acceder ás ensinanzas oficiais deste Máster será necesario
estar en posesión do título de Licenciado/a en Dereito, Graduado/a en Dereito ou doutro título
universitario de Grao equivalente que acredite a adquisición das seguintes competencias
xurídicas:
a) Coñecer e comprender os elementos, estrutura, recursos, interpretación e aplicación do
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ordeamento xurídico e interpretar as fontes e os conceptos xurídicos fundamentais de cada un
dos distintos órdenes xurídicos.
b) Coñecer e comprender os mecanismos e procedementos de resolución dos conflitos
xurídicos, así como a posición xurídica das persoas nas súas relacións coa Administración e en
xeral cos poderes públicos.
c) Coñecer e saber aplicar os criterios de prelación das fontes para determinar as normas
aplicables en cada caso, e en especial o da conformidade coas regras, os principios e os
valores constitucionais.
d) Interpretar textos xurídicos desde unha perspectiva interdisciplinar empregando os principios
xurídicos e os principais valores sociais, éticos e deontolóxicos como ferramentas de análise.
e) Pronunciarse cunha argumentación xurídica convincente sobre unha cuestión teórica relativa
ás diversas materias xurídicas.
f) Resolver casos prácticos conforme ao dereito positivo vixente, o que implica a elaboración
previa de material, a identificación de cuestións problemáticas, a selección e interpretación do
dato de dereito positivo aplicable e a exposición argumentada da subsunción.
g) Manexar con destreza e precisión a linguaxe xurídico e a terminoloxía propia das distintas
ramas do dereito: redactar de forma ordeada e comprensible documentos xurídicos. Comunicar
oralmente e por escrito ideas, argumentacións e razonamentos xurídicos empregando os
rexistros axeitados en cada contexto.
h) Empregar as tecnoloxías da información e as comunicacións para a procura e obtención de
información xurídica (bases de datos de lexislación, xurisprudencia, bibliografía, etc.), así como
ferramentas de traballo e comunicación.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
Será función da Comisión Académica do Máster seleccionar ao estudantado admitido no
programa, priorizando as solicitudes de admisión en función da nota media do expediente
académico.
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 2
Condicións:
A superación dos estudos do Máster universitario en Avogacía non son
suficientes para poder realizar a proba de avaliación final acreditativa
da respectiva capacitación profesional, senón que será necesario estar
en posesión dos títulos de Licenciado ou graduado en dereito ou
credencial que acredita a homologación do seu título ao título de
licenciado ou graduado español expededido polo Ministerio de
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Educación, Cultura e Deporte.
Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
Para o suposto de quedar prazas vacantes admitirase a matrícula a
tempo parcial. Neste caso, o alumnado que opte por esta modalidade
de matrícula deberán cumprir os seguintes requisitos:
- Matricularse alomenos de 24ECTS.
- Posto que os módulos e materias que integran o plan de estudos non
se imparten simultáneamente senon sucesivamente, o alumnado
deberá matricularse en primeiro lugar dos 24 ECTS correspondentes ás
materias previstas para o primeiro cuadrimestre; e logo das restantes
materias deixando para o final o Traballo Fin de Máster.
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Creación, Dirección e
Innovación na Empresa
Campus : Campus de Ourense
Centro de adscrición : 104 - Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Coordinador/a : Ana Gueimonde Canto / Nuria Rodríguez López
mastercidie@uvigo.es
988368741 / 988368744
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Universidades e Confederación Empresarial de Ourense Parque
outros organismos Tecnolóxico de Galicia Asociación Empresarios
participantes : Polígono San Cibrao Fundación Eulogio Gómez
Franqueira Grupo CUEVAS Grupo HISPAMOLDES
Grupo PÉREZ RUMBAO COPASA
Créditos : 90
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
25
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
25
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

O perfil de alumno/a idóneo/a para realizar este Máster é o dunha persoa capaz de traballar en
equipo e de utilizar as tecnoloxías da información, con habilidades comunicativas, coñecedora
dos conceptos e técnicas empregados nas diferentes áreas funcionais da empresa, disposta a
identificar e desenvolver iniciativas empresariais, a xestionar e administrar unha empresa ou
institución pública ou privada, capaz de integrarse en calquera área funcional dunha empresa
ou organización.
Colectivo 1:
Graduadas/os, Licenciados/as en Administración e Dirección de Empresas ou en Economía, ou
calquera outra titulación oficial equivalente. 15 prazas.
Colectivo 2:
Graduados/as, Licenciados/as, Enxeñeiros/as, Enxeñeiros/as técnico, Arquitectos/as,
Arquitectos/as técnicos, Diplomados/as de titulacións diferentes ás do colectivo anterior. 10
prazas
No suposto de que non se cubran ou queden desertas prazas dun dos dous colectivos,
acumularanse ás do outro colectivo.
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Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
Colectivo 1:
Como primeiro criterio considerarase a adecuación da formación académica previa do
alumnado, reflectida no seu expediente persoal, títulos acadados e cualificacións. Como
criterios secundarios consideraranse a experiencia profesional e traxectoria persoal expostas no
currículum vitae completo do alumnado.
Colectivo2:
A selección terá en conta preferentemente o expediente académico. Como criterios secundarios
valorarase a súa experiencia laboral e traxectoria persoal expostas no currículum vitae, así
como as motivacións para solicitar a matrícula no programa e os obxectivos que pretende
alcanzar cos estudos (manifestados no informe persoal que deberán achegar xunto co
currículum vitae e o expediente).
Documentación complementaria
Fotocopia DNI
Acreditación de título académico
Expediente académico
Curriculum vitae
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Superación de todas as materias do máster.
Modalidade de ensino
SEMIPRESENCIAL

Ademáis das sesións maxistrais e da resolución de casos, exercicios,
etc., o profesorado responsable das distintas materias integrarán, como
parte do proceso formativo, conferencias e reunións con profesionais da
empresa privada, que achegarán a súa experiencia en xestión de
proxectos, empresas e iniciativas, con interese especial para ilustrar os
contidos teóricos do Máster. Convidarán tamén a participar a
profesorado doutras universidades especializadas en aspectos
concretos dos temarios. Realizaranse mesas redondas con profesionais
da empresa privada e con membros da administración pública.
Adicionalmente, organizaranse actividades complementarias, visitas a
empresas, visitas a parques tecnolóxicos e a centros de innovación e
tecnolóxicos, etc.

Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 3
Condicións:
Os/as solicitantes deberán estar en posesión dun título expedido por un
sistema universitario estranxeiro ou un título que estea homologado a
un título español que habilite para o acceso aos estudos de posgrao.
No caso de non ter a homologación, debe posuir a comprobación previa
de que o título expedido polo sistema universitario estranxeiro acredita
un nivel de formación equivalente ao correspondente título español de
grao e que faculta no país expedidor do título para o acceso aos
estudos de posgrao; neste caso os/as aspirantes deberán presentar a
correspondente solicitude de equivalencia de título.
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No caso de que non se cubran as prazas destinadas a estudantes
pertencentes ao EEES, estas poderán cubrirse con estudantes alleos
ao EEES.
Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
Matriculación, como mínimo, en 24 créditos ECTS por curso académico.
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Master Universitario en Dirección e Planificación do
Turismo Interior e de Saúde
Campus : Campus de Ourense
Centro de adscrición : 104 - Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Coordinador/a : Jose Antonio Fraiz Brea
jafraiz@uvigo.es
988368738
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
40
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
40
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Titulación universitaria (grao, diplomatura ou licenciatura en turismo, empresariais, xeografía,
socioloxía, filoloxía e outras); tendo preferencia as vinculadas con turismo (80% das prazas).
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
- Expediente académico.
- Curriculum vitae.
- Idiomas.
- Estadías no estranxeiro.
- Vinculación con turismo (titulación ou experiencia profesional)
Documentación complementaria
- Currículo.
- Experiencia profesional.
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Ter superados os 60 créditos ECTS dos que se compón o master.
Modalidade de ensino
MIXTO

- 20 prazas están destinadas á modalidade presencial (clases de xoves
a sábado, 5 horas diarias).
- 20 prazas destinadas á modalidade semipresencial (clases en venres
pola tarde e sábado pola mañá, que complementan ao material colgado
online).
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Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 5
Condicións:
Ter titulación universitaria (diplomatura, licenciatura ou grao), non
necesariamente homologada no noso país. A Comisión Académica do
propio master decidirá se o alumnado poderá ou non acceder ao master
coa titulación presentada.
Polo tanto terá que presentar copia do título, expediente e programa
das materias (para poder estudiar a equivalencia).

Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
Mínimo 24 créditos por curso.
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Xestión Empresarial do
Deporte
Campus : Campus de Ourense
Centro de adscrición : 104 - Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Coordinador/a : Patricio Sánchez Fernández
patricio@uvigo.es
988368720
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
30
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
30
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Para acceder as ensinanzas oficiais de Máster será necesario estar en posesión dun título
universitario oficial español ou outro expedido por unha institución de educación superior
pertencente a outro Estado integrante do Espazo Europeo de Educación Superior que faculte
no mesmo para o acceso a ensinos de Máster.
Así mesmo, poderán acceder os/astitulados/as conforme a sistemas educativos alleos ao
Espazo Europeo de Educación Superior sen necesidade da homologación dos seus títulos,
previa comprobación pola Universidade de que aqueles acreditan un nivel de formación
equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e que facultan no país
expedidor do título para o acceso a ensinanzas de posgrao. O acceso por esta vía non
implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión o/a
interesado/a, nin o seu recoñecemento a outros efectos que o de cursar as ensinanzas de
Máster.
O requisito principal é ter unha titulación universitaria (diplomatura, licenciatura, enxeñaría,
enxeñaría técnica, arquitectura, arquitectura técnica ou grao), reservándose o 80% das prazas
para os licenciados/as ou graduados/as en ADE ou Ciencias da actividade física e do deporte.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
O expediente académico, experiencia profesional, estancias no estranxeiro, coñecemento de
idiomas, e outros méritos. A ponderación destes epígrafes será a seguinte:
-Expediente académico (50%),
-Experiencia profesional (20%),
-Estancias no estranxeiro (10%),
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-Coñecemento de idiomas (10%), e
-Outros méritos (10%).
Priorizarase aos estudantes a tempo completo.
Documentación complementaria
Curriculum vitae.
Expediente académico.
Xustificante da experiencia profesional
Acreditación de estancias no estranxeiro.
Acreditación de coñecemento de idiomas.
Acreditación doutros méritos.
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Superar os 60 ECTS establecidos no Máster
Modalidade de ensino
PRESENCIAL

presencial

Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 5
Condicións:
acreditación da titulación

Matrícula a tempo parcial
NON

Condicións:
non aplicable
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e
Procesos Cognitivos
Campus : Campus de Ourense
Centro de adscrición : 105 - Facultade de Ciencias da Educación
Coordinador/a : María del Mar García Señorán
msenoran@uvigo.es
988387180
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
25
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
25
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Para cubrir as 25 prazas ofertadas establécense as seguintes cotas e orden de preferencia
dentro de cada cota:
1. Graduadas/os en Educación Primaria e Infantil (10 prazas)
2. Titulados/as en Psicopedagoxía, Psicoloxía, Pedagoxía (5 prazas)
3. Mestre/a especialista en Educación Especial, Audición e Linguaxe, Educación Infantil,
Educación Primaria, Linguas Estranxeiras, Educación Física e Educación Musical (5 prazas)
4. Profesores/as de ensinanzas universitaria, secundaria, primaria e infantil en activo sexan ou
non do EEES (3 prazas)
5. Estranxeiros/as alleos/as ao EEES de titulación equivalente a Psicoloxía ou Psicopedagoxía
(1 praza)
6. Persoas con discapacidade (1 praza)
As prazas que queden libres nunha cota podrán ser ocupadas por solicitantes doutras cotas
seguindo o orden anterior
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
Nota media do expediente académico para os:
Graduados/as en Educación Primaria e Infantil, Titulados en Psicopedagoxía, Psicoloxía,
Pedagoxía, Mestre/a especialista en Educación Especial, Audición e Linguaxe, Educación
Infantil, Primaria, Linguas Estranxeiras, Educación Física e Educación Musical. Así mesmo para
os/as Estranxeiros/as alleos/as ao EEES
Independentemente da Titulación de Acceso, anos de servizo para os/as:
Profesores/as de ensinanzas universitaria, secundarias, primaria e infantil en activo
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Documentación complementaria
-Expediente académico
-Anos de servizo para os profesores/as de ensinanzas universitaria, secundarias, primaria e
infantil en activo
-Curriculum vitae
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Ter superados:
-48 ECTS de carácter obrigatorio e
-12 ECTS do Traballo Fin de Máster
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 1
Condicións:
Titulación equivalente a Psicoloxía ou Psicopedagoxía

Matrícula a tempo parcial
NON
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na
Diversidade en Contextos Educativos
Campus : Campus de Ourense
Centro de adscrición : 105 - Facultade de Ciencias da Educación
Coordinador/a : María del Pino Díaz Pereira
pinod@uvigo.es
669482801
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
32
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
32
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Estar en posesión do título de Psicopedagoxía, Pedagoxía, Psicoloxía, Graduado/a en
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Social e Traballo Social; Diplomado/a en
Mestre en todas as especialidades, Traballo Social, Educación Social, ou outros títulos
Universitarios Oficiais Españois, ou calquera outra Titulación Oficial Equivalente
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
LICENCIADAS/OS, GRADUADAS/OS E DIPLOMADAS/OS (28 prazas):
-Estar en posesión do título de Psicopedagoxía, Pedagoxía, Psicoloxía, Graduado en Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Social e Traballo Social; Mestre/a en todas as
especialidades, Educación Social ou Traballo Social (22 prazas).
-Resérvanse 6 prazas para alumnas/os que estéan en posesión doutros títulos Universitarios
Oficiales Españois, ou calquera outra Titulación Oficial Equivalente. De non cubrirse as prazas
deste último grupo acumularanse ao colectivo xeral.
ESTUDANTES ESTRANXEIROS/AS do EEES (2 prazas):
-Estar en posesión do grao de licenciado/a ou equivalente, en estudos relacionados coa
educación ou a intervención social ou socioeducativa. Deberán posuír dominio oral e escrito
aceptable do español, galego ou portugués. No caso de non ser cubertas estas prazas poderán
ser acumuladas ás prazas de licenciados/as ou diplomados/as.
Criterios de valoración de méritos: expediente académico.
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Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Superar 60 ECTS coa distribución establecida no plan de estudos.
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 2
Condicións:
Estar en posesión do grao, da licenciatura ou equivalente, en estudos
relacionados coa educación ou a intervención social ou socioeducativa.
Deberán posuír dominio oral e escrito aceptable do español, galego ou
portugués. No caso de non ser cubertas estas prazas poderán ser
acumuladas ás prazas de licenciados/as ou diplomados/as.

Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
Matricularse dun mínimo de 24 créditos, excluíndose da 1ª matrícula as
materias obrigatorias de TFM e Prácticum.
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Enxeñaría Informática
Campus : Campus de Ourense
Centro de adscrición : 106 - E. S. de Enxeñaría Informática
Coordinador/a : Alma María Gómez Rodríguez
coordinador.mei.esei@uvigo.es
988387008
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 90
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
25
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
25
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Poderán acceder ao master aqueles/as alumnos/as que estean en posesión dun dos seguintes
títulos académicos:
-Grao en Informática
-Enxeñaría Técnica en Informática de Xestión, Enxeñaría Técnica en Informática de Sistemas
ou Diplomatura en Informática
-Enxeñaría ou Licenciatura en Informática
-Títulos de Grao da rama de Arquitectura e Enxeñaría: En base ao establecido no Anexo I da
Resolución de 8 de xuño de 2009 (BOE 4-agosto- 2009), da Secretaría Xeral de Universidades,
os/as alumnos/as que proveñan das titulacións da Rama de Arquitectura e Enxeñaría deberán
acreditar ter cursado o módulo de formación básica e o módulo común á rama, aínda non
cubrindo un bloque completo do módulo de tecnoloxía específica e sí 48 créditos dos ofertados
no conxunto dos bloques de dito módulo dun título de grao vinculado co exercicio da profesión
de Enxeñeiro/a Técnico/a en Informática.
-Títulos de Grao da rama de Ciencias: Neste caso os/as alumnos/as que proveñan de
titulacións da rama de Ciencias, a Comisión académica establecerá os complementos
formativos previos que deberá acreditar o/a solicitante segundo cada caso, en función da
titulación de orixe. Os/as alumnos/as que proveñan destas titulacións deberán acreditar os
complementos formativos previamente ao acceso á titulación de Máster en Enxeñaría
Informática.
-Outros títulos obtidos en sistemas educativos alleos ao EEES sin necesidade de homologación
dos mesmos e previa comprobación pola Universidade de Vigo que dito título acredita un nivel
de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e que
facultan no país expedidor do título para o acceso ás ensinanzas de posgrao (de acordo co Real
Decreto 1393/2007).
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Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
O ordeamento da entrada de estudantes farase mediante a nota media do expediente
académico do título de acceso.
Documentación complementaria
Copia do expediente académico do título de acceso onde figure a media (para o ordeamento da
admisión).
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

No caso de alumnos/as que accederan mediante as titulacións de Enxeñaría Técnica en
Informática de Xestión, Enxeñaría Técnica en Informática de Sistemas e Diplomatura en
Informática, éstes deben cursar 30 créditos ECTS que poderán ser obtidos cursando algunhas
das seguintes materias do Grao en Enxeñaría Informática: Redes de Computadores II,
Sistemas Operativos II, Arquitecturas Paralelas, Procesadores de Linguaxe, Sistemas
Intelixentes, Concurrencia e Distribución, Bases de Datos II, Centros de Datos, Hardware de
Aplicación Específica e Seguridade en Sistemas Informáticos. O/a alumno/a seleccionará os
complementos formativos que desexa cursar.
Modalidade de ensino
PRESENCIAL

O modo de ensino será presencial.

Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 4
Condicións:
Tal como se comentou anteriormente, cando se acceda dende un título
non homologado, a Universidade de Vigo comprobará que dito título
acredita un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos
universitarios oficiais españois e que facultan no país expedidor do
título para o acceso ás ensinanzas de posgrao (de acordo co Real
Decreto 1393/2007).

Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
Permitirase a matrícula a tempo parcial únicamente a aqueles/as
alumnos/as que demostren documentalmente algunha das condicións
seguintes:
a) ser traballadores en activo
b) estar cursando outra titulación universitaria ou
c) situacións excepcionais que valorará a Comisión Académica do
Máster.
O alumnado ten que matricularse como mínimo de 24 ECTS por curso
académico, e non se pode matricular do Traballo Fin de Máster ata que
non se matriculara de todos os créditos necesarios para a obtención do
título. Para matricularse nos módulos de orientación o alumnado deberá
ter superado ou estar matriculado en todos os créditos obrigatorios.
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Arte Contemporánea.
Creación e Investigación
Campus : Campus de Pontevedra
Centro de adscrición : 201 - Facultade de Belas Artes
Coordinador/a : Ann Heyvaert
master.arte@uvigo.es
986801845
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Universidades e CGAC
outros organismos MARCO
participantes : Cidade da Cultura
Museo de Pontevedra
Fundación RAC
Fundación Laxeiro
Lab_In
Culturgal
Fundación Luis Seoane
MAC
Fundación Eugenio Granell
Asociación de Galerías de Arte de Galicia
Auditorio de Galicia
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
28
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
28
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Titulados/as universitarios do ámbito das Humanidades, se ben, os/as licenciados/as e
graduados/as universitarios en Belas Artes terán prioridade sobre o resto dos/as solicitantes;
non obstante, a comisión académica valorará solicitudes de titulados/as doutras ramas.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
1. Expediente académico da titulación que presenten para o ingreso (35%)
2. CV artístico e/ou profesional do/a candidato/a, tendo en conta a adecuación aos contidos do
Máster (30%)
2. Dossier Artístico (25%)
4. Carta de motivación (10%)
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Documentación complementaria
1. Expediente académico da titulación que presenten para o ingreso (35%)
2. CV artístico e/o profesional do/da candidato/a, tendo en conta a adecuación aos contidos do
Máster (30%)
2. Dossier Artístico (25%)
4. Carta de motivación (10%)
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Máster da Universidade de Vigo de 60 ECTS. O/A alumno/a deberá superar:
-12 ECTS do Módulo I,
-18 do Módulo II,
-12 ECTS a elixir entre un total de 24 ECTS do Módulo III,
-12 a escoller entre un total de 21 ECTS do conxunto de módulos IV e V e
-6 ECTS do traballo fin de máster.
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 5
Condicións:
Poderán acceder os/as titulados conforme a sistemas educativos alleos
ao Espazo Europeo de Educación Superior sen necesidade de
homologación dos seus títulos, previa comprobación pola Universidade
de que estes/as titulados/as acreditan un nivel de formación equivalente
aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e que
facultan no país expedidor do título para o acceso a ensinanzas de
posgrao. O acceso por esta vía non implicará en ningún caso, a
homologación do título previo do que estea en posesión o/a
interesado/a, nin o seu recoñecemento a outros efectos que o de cursar
as ensinanzas do Máster.

Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
Permítese un mínimo de 24 créditos ECTS por ano, establecéndose o
seguinte itinerario:
Primeiro ano
Deberán cursar:
Módulo 1 “ARTE E SABER” (12 ECTS) + Módulo 2 “SISTEMAS
ARTÍSTICOS” (18 ECTS)
Segundo ano
Deberán cursar:
12 ECTS de entre os 24 ofertados no Módulo 3 “LABORATORIOS DE
CREACIÓN” + 12 ECTS de entre os 21 ofertados nos Módulos 4
“LABORATORIO INTERDISCIPLINAR DE CREACIÓN” e 5
“LABORATORIO INTERDISCIPLINAR DE INVESTIGACIÓN” + TFM
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Libro Ilustrado e Animación
Audiovisual
Campus : Campus de Pontevedra
Centro de adscrición : 201 - Facultade de Belas Artes
Coordinador/a : José Chavete Rodríguez
chavete@uvigo.es
986801800
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 120
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
35
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
35
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Só as marcadas polo RD 1393/2007:
Teñen acceso aos estudos de Máster o alumnado en posesión dalgún dos títulos de
Enxeñeiro/a, Enxeñeiro/a Técnico/a, Licenciado/a, Diplomado/a, Arquitecto/a ou Arquitecto/a
Técnico/a uo ben alumnos/as en posesión dun título de Grao (titulacións adaptadas ao EEEs),
os/as titulados/as procedentes do EEEs e os/as titulados/as procedentes de países alleos ao
EEEs (neste caso previa resolución positiva de equivalencia do título).
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
Non se establecen requisitos específicos. Non obstante, si o número de solicitudes é superior
ao de prazas ofertadas, deberánse realizar duas probas, valorándose os resultados obtidos
nestas probas e o CV.
As probas prácticas consistirán:
-(I) na realización de debuxos e modelado dunha personaxe e
-(II) manexo de ferramentas informáticas elementais.
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Superar 18 ECTS de carácter obrigatorio do Módulo I
Superar 48 ECTS de carácter obrigatorio do Módulo II
Superar 24 ECTS a escoller entre 48 ECTS optativos do Módulo III
Superar 18 ECTS ofertados no Módulo IV
Superar 12 ECTS do TFM
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Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 5
Condicións:
Se as solicitudes superan a cota establecida, e se hai vacantes, teñen
preferencia sobre os de matrícula en réxime de formación continua. No
caso de non existir vacantes, utilizarase o criterio de expedientes e CV.

Matrícula a tempo parcial
NON
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Dirección Integrada de
Proxectos
Campus : Campus de Pontevedra
Centro de adscrición : 202 - Facultade de Ciencias da Educación e do
Deporte
Coordinador/a : José María Cancela Carral
chemacc@uvigo.es
986801799
Universidade coordinadora : Universidade da Coruña
Universidades e Universidade de Vigo
outros organismos
participantes :
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
19
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
46
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Ter unha das seguintes titulacións según a especialidade a cursar:
Edificación Desenvolvemento Territorial: Arquitecto/a Técnico/a, Enxeñeiro/a Técnico/a,
Arquitecto/a, Enxeñeiro/a Superior.
Lecer e Deporte: Licenciado/a en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, Licenciado/a en
Educación Física, Graduado/a en Ciencias da Actividade Física e o Deporte.
Sistemas de Información: Enxeñeiro/a Técnico, Enxeñeiro/a Superior
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
Valorarase de forma preferente seguindo o orden dos apartados:
1. Expediente Académico (1-4).
2. Experiencia Profesional afin é especialidade a cursar (0-1).
Nota:
No caso de notas iguais teráse en conta o orden de pre-inscrición no master.
Se fora necesario a comisión académica poderá realizar unha entrevista persoal.
Documentación complementaria
Expediente Académico actualizado.
Curriculum profesional
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Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

ter superados os 60 ECTS do máster
Modalidade de ensino
SEMIPRESENCIAL

A modalidad é semipresencial:
1. Clases presenciais por videoconferencia que se imparten en dúas
Universidades (UVIGO-UDC).
2.Traballo semipresenciais. Tras as directrices do profesor/a da materia
terá un porcentaxe de creditos que son de trabajo autónomo do
alumnado.

Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 2
Condicións:
Ter titulacións vinculadas coas especialidades do master. Valorarase a
adecuación da titulación cursada á especialización do máster, asi como
o seu expediente académico, experiencia profesional e orden de preinscrición

Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
Permítese a matricula no máster a tempo parcial. Os criterios de acceso
son os mesmos que o acceso ao máster a tempo completo.
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Investigación en Actividade
Física, Deporte e Saúde
Campus : Campus de Pontevedra
Centro de adscrición : 202 - Facultade de Ciencias da Educación e do
Deporte
Coordinador/a : Vicente Romo Pérez
vicente@uvigo.es
686552616
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Universidades e Universidade da Coruña
outros organismos
participantes :
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
15
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
30
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Titulacións de Grao e Licenciatura, preferentemente as seguintes:
* Licenciatura/grao en Ciencias da actividade física e o deporte
* Licenciatura en Medicina.
* Diplomatura/grao en Fisioterapia
* Diplomatura/grao en Educación primaria, infantil, educación física, musical, especial, e lingua
estranxeira
* Licenciatura/grao en Psicopedagoxía
* Licenciatura/grao en Psicoloxía
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
-Expediente académico
* Para o alumnado de titulacións non preferentes este apartado ponderarase cun (50%)
-Otros méritos académicos e de formación (cursos de posgrao, outras titulacións, asistencia a
cursos, congresos….)(20%)
-Actividade investigadora (bolsas de investigación, participación en contratos ou liñas de
investigación) (10%)
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-Publicacións (libros, capítulos de libro, artigos, comunicacións a congresos de carácter
científico no ámbito) (20%)
-Experiencia profesional (10%)
-Outros méritos (idiomas, etc…) (5%)
-Entrevista persoal (en su caso) (5 %)
Documentación complementaria
Curriculum Vitae
Realizaráse unha entrevista persoal aos candidatos
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Ter superado 60 ECTS do máster, incluido o Traballo Fin de Máster.
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 2
Condicións:
As establecidas na normativa vixente

Matrícula a tempo parcial
NON
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Necesidades Específicas de
Apoio Educativo
Campus : Campus de Pontevedra
Centro de adscrición : 202 - Facultade de Ciencias da Educación e do
Deporte
Coordinador/a : María Ángeles Conde Rodríguez
angelesconde@uvigo.es
988387254
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
35
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
35
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Para cubrir as 35 prazas ofertadas establécense os seguintes cupos en orde de preferencia
dentro de cada cota:
- Graduados/as en Educación Primaria e Educación Infantil (12 prazas)
- Mestres especialistas en Educación Especial, Audición e Linguaxe, Educación Infantil,
Educación Primaria, Linguas Estranxeiras e Educación Musical (6 prazas)
- Ttulados en Psicopedagogía, Psicología e Pedagogía (4 prazas)
- Titulados en Ciencias da Actividade Física e do Deporte e Mestres en Educación Física (5
prazas)
- Profesores de ensino secundario, primaria e infantil en activo e xestores de centros ou
entidades dedicados á atención de persoas con discapacidad (4 prazas)
- Estranxeiros alleos ao EEES de titulación equivalente a Psicología ou Psicopedagogía (2
prazas)
- Persoas con discapacidad (2 prazas)
As prazas que queden libres nun cupo poderán ser ocupadas por solicitantes doutros cupos
segundo a orde anterior
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
Nota media do expediente académico para os/as:
- Titulados/as en en Psicopedagogía, Psicología, Pedagogía, Licenciados en Ciencias dá
Actividade Física e do Deporte, Mestre especialista en Educación Especial, Audición e
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Linguaxe, Educación Física, Educación Musical, Linguas Estranxeiras, Educación Infantil e
Primaria.
Así mesmo para os estranxeiros alleos ao EEES de titulación equivalente a Psicología ou
Psicopedagogía
Independentemente da Titulación de Acceso, anos de servizo para os:
- Profesores/as de ensinos secundarios, primaria e infantil en activo e para os/as xestores/as de
centros ou de entidades dedicadas á atención de persoas con discapacidad
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Ter superados:
-24 ECTS de carácter obrigatorio
-6 ECTS de carácter optativo
-20 ECTS das prácticas externas e
-10 ECTS do Traballo Fin de Master.
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 2
Condicións:
Titulacións equivalentes a Psicoloxía ou Psicopedagoxía

Matrícula a tempo parcial
NON
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Dirección de Arte en
Publicidade
Campus : Campus de Pontevedra
Centro de adscrición : 204 - Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Coordinador/a : Mónica Valderrama Santomé
santome@uvigo.es
986801857/986801967
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
35
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
35
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Para acceder ao máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial (art. 16
do RD. 1393/2007) español o expedido por unha institución de educación superior do Espazo
Europeo de Educación Superior que facultan no país expedidor do título para o acceso a
ensinanzas de Máster.
Tamén poderán acceder os/as titulados/as que non pertenzan ao EEES sen necesidade de
homologación dos seus títulos, previa comprobación pola universidade de que acrediten un
nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e que
facultan no país expedidor do título para o acceso a ensinzas de posgrao.
O acceso por esta vía non implicará a homologación do título previo de que estea en posesión
o/a interesado/a, nin o seu recoñecemento a outros efectos que o de cursar as ensinanzas de
máster
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
-Titulados/as en Publicidade e Relacións Públicas, Comunicación Audiovisual, Periodismo,
Belas Artes e Historia da Arte: 30 puntos, sendo 10 a puntuación que se lle otorgue ao resto de
graduados.
- Expediente académico. Ata 40 puntos.
- Currículum vitae profesional.Ata 20 puntos.
- Portafolios cos traballos máis representativos na traxectoria dos aspirantes. Ata 20 puntos.
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)
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Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
NON
Matrícula a tempo parcial
SI
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Dirección Pública e Liderado
Institucional
Campus : Campus de Pontevedra
Centro de adscrición : 204 - Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Coordinador/a : Xose María Mahou Lago
xmahou@uvigo.es
609084594
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
20
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
0
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Para acceder ao Master en Dirección Pública e Liderado Institucional cómpre estar en posesión
dun título universitario oficial español ou outro expedido por unha institución de educación
superior pertencente a outro Estado integrante do Espacio Europeo de Educación Superior,
preferentemente do ámbito das Ciencias sociais e xurídicas. Tamén poderán acceder os/as
titulados/as conforme a sistemas educativos alleos ao EEES sen necesidade da homologación
dos seus títulos, previa comprobación pola Universidade de que aqueles acrediten un nivel de
formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e que faculten
no país expedidor do título para o acceso a ensinanzas de posgrao.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
1-Expediente académico: ata 4 puntos.
2-Título Universitario en Dirección e Xestión Pública: ata 3 puntos
3-Titulo Universitario noutras titulacións do ámbito das Ciencias sociais e xurídicas
(preferentemente Ciencias políticas, Dereito, Economía e Empresa): ata 2 puntos
4- Curriculum Vitae: ata 2 puntos.
5- Coñecemento e acreditación de idiomas (agás castelán e galego): 1 punto por idioma ata un
máximo de 2 puntos.
6- Coñecemento e acreditación de uso das TIC: ata 1 punto.
Documentación complementaria
1- Expediente académico
2- Título Universitario de procedencia
3- Curriculum Vitae
4- Acreditación de idioma estranxeiro

89

5- Acreditación uso TiC
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Ter superados os 60 créditos ECTS correspondentes aos 3 módulos en que se estrutura o
master
Modalidade de ensino
NON PRESENCIAL

A ensinanza levarase a cabo baixo a modalidade “non presencial” a
partir da plataforma Moodle xestionada polo Servizo de Teledocencia
da Universidade de Vigo. O carácter online da docencia vai esixir
cambios cualitativos no proceso tradicional de aprendizaxe, tanto na
metodoloxía como na elaboración de contidos e no uso de ferramentas
informáticas. Neste sentido, o profesorado vai contar co apoio dos
técnicos do Servizo de Teledocencia que realizarán, nos meses previos
ao comezo das clases, accións formativas centradas no uso e xestión
da plataforma e na virtualización dos contidos de cada materia.
Un aspecto importante a ter en conta e a desaparición na modalidade
online das denominadas “clases presenciais”. Neste máster a clase
presencial substitúese polo tempo que deben dedicar as /os docentes
-a través da plataforma- a guiar o estudo do alumno/a así como a
participar nos foros e titorías online, tempo que ascende, seguindo a
normativa da Universidade de Vigo, a 25 horas, isto é, un 33 por cento
do total dos créditos ECTS dunha materia (1 ECTS equivale a 25
horas).

Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 10
Condicións:
10 alumnos/as alleos/as, sempre cando reúnan os requisitos xerais
esixidos e acrediten un nivel de formación equivalente aos
correspondentes títulos universitarios oficiais españois e que faculten
no país expedidor do título para o acceso a ensinanzas de posgrao.

Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
Permitirase a matricula nun mínimo de 24 créditos ECTS (ata 47) en
todas as materias ofertadas agás no Traballo Fin de Master.
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Estudos Ingleses Avanzados e
as súas Aplicacións
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 301 - Facultade de Filoloxía e Tradución
Coordinador/a : Jorge Figueroa Dorrego
jdorrego@uvigo.es
986812084
Universidade coordinadora : Universidade de Santiago de Compostela
Universidades e Universidade de Vigo
outros organismos Universidade da Coruña
participantes :
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
10
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
30
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Será admitido/a ao máster calquera estudante que teña cursado satisfactoriamente unha
licenciatura/grao ou diplomatura na rama de Artes e Humanidades, sexa unha titulación
española ou expedida por unha institución de educación superior do Espazo Europeo de
Educación Superior.
Asemade, poderán acceder as/os tituladas/os conforme aos sistemas educativos alleos ao
EEES sen necesidade de homologación dos seus títulos, previa comprobación por parte da
Comisión Académica do máster de que acreditan un nivel de formación equivalente aos
correspondentes títulos universitarios oficiais do EEES que no país expedidor do título facultan
para o acceso ao posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso,a homologación
do título previo de que estea en posesión o/a interesado/a, nin o seu recoñecemento a outros
efectos que o de cursar o máster.
O perfil de ingreso dos/as aspirantes, por orde de prioridade, será o seguinte:
1. Licenciatura e grao en Filoloxía Inglesa / Linguas Estranxeiras / Estudos ingleses ou
denominacións similares.
2. Licenciatura e grao noutras Filoloxías e linguas e en Lingüística.
3. Licenciatura e grao en Tradución e Interpretación; en Humanidades e en Socioloxía
(acreditando coñecementos avanzados de inglés escrito e falado).
4. Licenciatura e grao procedentes doutras titulacións (acreditando coñecementos avanzados
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de inglés escrito e falado)
Terán acceso ao programa de máster de forma preferente aquelas persoas que acrediten estar
en posesión dun título de Licenciatura ou Grao en Filoloxía Inglesa, Linguas Estranxeiras,
Estudos Ingleses, Lingua, literatura e cultura inglesas, irlandeses, Lingüística inglesa ou similar.
Asimesmo, terán acceso os/as solicitantes que estean en posesión do Diploma de Estudos
Avanzados (DEA) ou Suficiencia Investigadora pola área de Filoloxía Inglesa, Filoloxía,
Tradución e Interpretación, Humanidades e quen estean en posesión do Diploma de Estudos
Avanzados (DEA) ou Suficiencia Investigadora en Comunicación, Ciencias Sociais e Socioloxía,
Ciencias Políticas e da Administración, Mestre/a en Educación Infantil, Mestre/a en Educación
Primaria, Educación Social e Pedagoxía, Historia e Filosofía, sempre e cando se acrediten
coñecementos avanzados en lingua inglesa.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración

Documentación complementaria
No caso das/dos solicitantes que non presenten unha titulación do ámbito dos estudos ingleses
deberán acreditar unha competencia en inglés correspondente ao nivel C1 do Marco Común
Europeo de Referencia para as Linguas. Polo tanto, deberán presentar un certificado oficial de
nivel de recoñecemento nacional ou internacional (Escola Oficial de Idiomas, Centro de Linguas
de calquera universidade española, TOEFL, IELTS, TOEIC, Cambridge, Trinity College), que
será valorado pola Comisión Académica do máster.
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

O alumnado deberá cursar obrigatoriamente un módulo común de 24 créditos, ademáis de
escoller entre dous módulos optativos correspondentes a un itinerario lingüístico e un literariocultural , cada un deles de 18 créditos.Para obter o título de máster o alumnado deberá superar
a materia obrigatoria de Practicum (6 créditos) e o Traballo Fin de Máster (12 créditos).
Modalidade de ensino
SEMIPRESENCIAL

A modalidade é semipresencial.
Cada asignatura de 3 créditos ECTS correspóndese con 75 horas totais
que se distribúen como segue:
14 horas presenciais na aula
7 horas de traballo virtual
54 horas de traballo autónomo do alumnado

Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 5
Condicións:
Poderán acceder as/os tituladas/os conforme aos sistemas educativos
alleos ao EEES sen necesidade de homologación dos seus títulos,
previa comprobación por parte da Comisión Académica do máster de
que acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes
títulos universitarios oficiais do EEES que no país expedidor do título
facultan para o acceso ao posgrao. O acceso por esta vía non
implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea
en posesión o/a interesado/a, nin o seu recoñecemento a outros efectos
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que o de cursar o máster.
Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
O título permite a opción de matrícula a tempo parcial, os/as aspirantes
qe optaren por esta modalidade deberán matricularse como mínimo en
24 ECTS por curso académico. En caso de matrícula parcial deberá
terse superado o total de 24 créditos para poder matricularse do
Traballo de Fin de Máster. As solicitudes de matrícula en réxime a
tempo completo teñen preferencia sobre as de matrícula en réxime de
tempo parcial.
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Lingüística Aplicada
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 301 - Facultade de Filoloxía e Tradución
Coordinador/a : Inmaculada Concepción Báez Montero
cbaez@uvigo.es
986812349
Universidade coordinadora : Universidade da Coruña
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
19
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
30
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Poderán cursar o Máster os/as estudantes licenciados/as ou graduados/as en Filoloxía,
Lingüística, Tradución e Interpretación, Linguas / Letras e noutras licenciaturas ou graos das
áreas de Humanidades ou Ciencias Sociais.
Os/as estudantes en posesión de títulos de Diplomado/a Universitario poderán cursar o Máster
se o seu currículo inclúe materias de linguas ou de ensino de linguas.
No caso de que a demanda de estudantes supere a oferta de prazas, a Comisión de Selección
do Máster asignará as prazas valorando os seguintes aspectos:
(a) Solicitude de admisión a tempo completo
(b) Estar en posesión dunha Licenciatura ou un grao en Filoloxía, Lingüística, Tradución e
Interpretación ou Linguas / Letras
(c) Expediente académico
(d) Experiencia investigadora
(e) Experiencia profesional
(f) Publicacións
(g) Estancias académicas no estranxeiro e coñecemento de idiomas
(h) Obtención de axudas ou bolsas de investigación
(i) Outros méritos
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
O máster terá unha Comisión de Selección que empregará como criterios de admisión do
alumnado os seguintes:
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a) Expediente académico
b) Currículo vitae
c) Exposición de motivos polos que se desexa acceder ao máster, así como preferencias
temáticas (se as hai)
Entrevista persoal nos casos en que proceda.
O Máster non considera a posibilidade de recorrer a condicións nin probas de acceso especiais.
Dentro do proceso de selección teranse en conta, de forma obxectiva, os méritos que os/as
aspirantes poidan achegar en relación a súa traxectoria académico-profesional. Os aspectos do
currículo relativos aos contidos do máster serán valorados positivamente, de forma específica.
Estes criterios de valoración, que se aplicarán por igual a todos/as os alumnos/as, matricúlense
na Universidade de Vigo, de Santiago ou na da Coruña, publicaranse con anterioridade ao
comezo do proceso de selección de candidatos/as. O comité de selección ponderará a
puntuación outorgada a cada un dos apartados.
Tanto a admisión como a matrícula dos estudantes de máster rexeranse polas instrucións das
universidades da Coruña, Santiago e Vigo para o correspondente curso académico. As
modalidades de acceso poderán ser por curso completo ou en materias ou módulos específicos
(no caso de estudantes que elixan a modalidade de matrícula a tempo parcial).
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Para obter o título de máster deberanse superar:
-30 ECTS de materias obrigatorias, é dicir, todas as que se ofrecen,
-24 ECTS de materias optativas e, ademais,
-6 ECTS do Traballo de Fin de Máster.
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 2
Condicións:
O artigo 16 do Real Decreto 1393/2007 establece que para acceder aos
ensinos oficiais de máster será necesario estar en posesión dun título
universitario oficial español ou outro expedido por unha institución de
educación superior do Espazo Europeo e Educación Superior que
facultan no país expedidor do título para o acceso a ensinanza de
máster.
Tamén poderán acceder os/as titulados/as de sistemas educativos
alleos ao EEES sen necesidade da homologación dos seus títulos,
previa comprobación pola Universidade de que acreditan un nivel de
formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais
españois e que facultan no país expedidor do título para o acceso a
ensinos de posgrao.
O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación
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do título previo de que estea en posesión o/a interesado/a, nin o seu
recoñecemento a outros efectos que o de cursar as ensinanzas de
máster.
A solicitude de acceso aos estudos por esta vía deberá realizarse
expresamente, nos prazos que se indiquen, e dirixirse ao Reitor a
través da Coordinación do Máster. Admitida a solicitude, a persoa
interesada someterase ao réxime xeral do máster.
Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
Poderá cursarse a tempo completo (1 curso académico) ou a tempo
parcial (2 cursos académicos).
O plan de estudos está deseñado para facelo nun curso.
O estudantado que curse o máster a tempo completo poderán
matricularse dun mínimo de 48 ECTS e un máximo de 60 ECTS
Aqueles que o cursen a tempo parcial, deberán matricularse dun
mínimo de 24 ETCS cada curso.
Por tanto, o número mínimo de créditos por matrícula será de 24 ECTS
por curso.
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Teatro e Artes Escénicas
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 301 - Facultade de Filoloxía e Tradución
Coordinador/a : Carmen Becerra Suárez
cbecerra@uvigo.es
986812341
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Universidades e Consello da Cultura Galega, Gaiás. Cidade da Cultura,
outros organismos Coro Universitario de Vigo, Concello de Tui, Concello
participantes : de Baiona, Nova Caixa Galicia Fundación, Fundación
Penzol, Escola Municipal de Teatro de Vigo,
Sinsalaudio S.L, Gseisaudiovisuais, Metateseteatro,
Asociación de Amigos da Ópera de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
25
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
25
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

1) Para acceder ás ensinanzas oficiais de Máster será necesario estar en posesión dun título
universitario oficial español ou outro expedido por unha institución de educación superior
pertencente a outro Estado integrante do Espazo Europeo de Educación Superior que faculte
neste para o acceso a ensinanzas de Máster.
2) Así mesmo, poderán acceder os/as titulados/as conforme a sistemas educativos alleos ao
Espazo Europeo de Educación Superior sen necesidade da homologación dos seus títulos, logo
de comprobación pola Universidade de que aqueles/as acreditan un nivel de formación
equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e que facultan no país
expedidor do título para o acceso a ensinanzas de posgrao. O acceso por esta vía non
implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión o/a
interesado/a, nin o seu recoñecemento para outros efectos que o de cursar as ensinanzas de
Máster.
Á marxe dos anteriores criterios de acceso establecidos pola lexislación vixente non existe
ningunha proba de acceso especial da titulación.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
O criterio de admisión e priorización das solicitudes no caso de que haxa máis solicitudes que
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prazas é o seguinte:
-Nota media do expediente académico da titulación que dá acceso ao título coa seguinte
ponderación:
1.Nota media x 1:
-Os/As graduados/as nas distintas ramas de Filoloxía, así como os/as que cursaron o segundo
ciclo de Teoría da Literatura. Tamén poden entrar se proceden do segundo ciclo de Lingüística.
-Os/As graduados/as en Pedagoxía e Ciencias da Educación.
-Os/As titulados/as nunha Escola Superior de Arte Dramática (artigo 20 do RD 754/1992) e
os/as titulados/as Superiores en Música.
2.Nota media x 0,95
-O resto de titulacións.
Documentación complementaria
Todo aquel que quera optar á semipresencialidade deberá entregar un contrato vixente de
traballo
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Número de créditos do título: 60
Número mínimo de créditos de matrícula por estudante e período lectivo, normas de
permanencia:
-O mínimo para matrícula a tempo parcial é de 24 créditos.
-O plan de estudos está deseñado para facelo nun único curso académico, dende setembro ata
xullo.
A normativa de permanencia e progreso do alumnado foi publicada no Diario Oficial de Galicia
con data 19 de abril de 2013
Modalidade de ensino
MIXTO

Presencial e semipresencial.
O Máster ofrece a posibilidade de matrícula presencial e
semipresencial. A presencialidad supón a asistencia a todas as clases
presenciais das materias matriculadas e a unha avaliación do traballo e
participación activa. As guías docentes de cada unha das materias
recollerán estes datos.
A semipresencialidad debe ser solicitada á Comisión Académica do
Máster, entregando un escrito, dirixido á Comisión Académica do
Máster, na Secretaría do alumnado da Facultade de Filoloxía e
Tradución explicando as condicións laborais que lle impiden a
presencialidad, acompañado da fotocopia do seu contrato de traballo ou
do documento legal que impide a presencialidad. O alumnado que opte
pola semipresencialidad debe asistir, obrigatoriamente, á primeira
sesión das materias nas que se matricularon. Será nesa primeira sesión
onde os/as profesores/as expoñerán o seu plan de traballo e titorías, así
como documentación e exercicios que se levarán a cabo a través da
plataforme informática da Universidade (Faitic) que suplan a ausencia
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das sesións presenciais. Por liña xeral esta fase levarase a cabo a
través de docencia virtual., que consistirá en ofrecer toda a información
necesaria a través da plataforma virtual, levando a cabo tamén un
proceso de tutorización virtual, deste para facilitar o correcto
seguimento e compresión da materia así como a superación
satisfactoria desta. Xunto co desenvolvemento de materias virtuais,
tamén terán lugar dentro desta fase as titorías das materias
desenvolvidas na fase presencial.
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 5
Condicións:
O Máster poderá adiantar a admisión de ata cinco alumno/as
estranxeiros/as no prazo extraordinario de admisión en másteres para
estudantes estranxeiros/as
Sempre que non se alcance o número de 15 alumnos/as do EEES e
exista unha demanda maior de 5 na cota de estranxeiros/as estes/as
poderán acceder a matricula.

Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
En matrícula a tempo parcial, o primeiro ano matricularanse dun mínimo
de 24 ECTS e un máximo de 47 ECTS
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Tradución Multimedia
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 301 - Facultade de Filoloxía e Tradución
Coordinador/a : Joan Miquel Vergés
jmv@uvigo.es
986812068
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
30
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
0
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Licenciatura, grao ou equivalente
Coñecementos de idiomas:
- Inglés (B2)
- Español, galego ou portugués (C1 - lingua materna)
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
a) Carta de solicitude, con mención expresa da motivación da mesma (10%)
b) Expediente académico (50%).
c) Curriculum Vitae con indicación expresa relativa a coñecementos de idiomas e experiencia
profesional en tradución multimedia (20)%
d) Título de licenciado/a o graduado/a en tradución e interpretación (20%).
Documentación complementaria
Currículo
Carta de solicitude con mención das motivacións
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Superación dos créditos establecidos
Modalidade de ensino
SEMIPRESENCIAL

As materias terán unha parte presencial e outra non presencial. A parte
non presencial vehicularase a través da plataforma de teledocencia da
Universidade de Vigo.

Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
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NON
Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
Priorizarase a matrícula a tempo completo
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Tradución para a
Comunicación Internacional
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 301 - Facultade de Filoloxía e Tradución
Coordinador/a : Xoán Manuel Montero Domínguez
xoanmontero@uvigo.es
986812066
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
30
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
30
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Para acceder ao Máster en Tradución e Comunicación Internacional requírese preferentemente
unha formación previa no ámbito da tradución e interpretación, así como o dominio de idiomas.
Será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español, outro expedido por
unha institución de educación superior do Espazo Europeo de Educación Superior que facultan
no país expedidor do título para o acceso a ensinos de posgrao ou dun título convalidado,
expedido por unha universidade non europea. Establécense dous grupos por orde de
prevalencia:
1.Licenciaturas ou graos en Tradución e Interpretación.
2.Licenciaturas ou graos en Antropoloxía Social e Cultural, Belas Artes, Ciencias da
Información, Ciencias do Traballo, Ciencias Políticas e da Administración, Ciencias Políticas e
Socioloxía, Comunicación Audiovisual, Dereito, Documentación, Economía, Estudos de Asia
Oriental, Xornalismo, Filoloxía Alemá, Filoloxía Francesa, Filoloxía Galega, Filoloxía Hispánica,
Filoloxía Inglesa, Filoloxía Portuguesa e demais filoloxías, Lingüística, Teoría da Literatura e
Literatura Comparada, Publicidade e Relacións Públicas, Humanidades, Turismo,
Administración e Dirección de Empresas, Filosofía, Historia, Socioloxía, Historia da arte, Xestión
e Administración Pública, Ciencias Actuariais e Financeiras, Medicamento, Xeografía, Relacións
Laborais, Traballo Social, Ciencias Empresariais.
Así mesmo, poderán acceder os titulados conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo
Europeo de Educación Superior sen necesidade da homologación dos seus títulos, previa
comprobación pola Universidade de que aqueles acreditan un nivel de formación equivalente
aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e que facultan no país expedidor do
título para o acceso a ensinos de posgrao.
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Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
Para as candidaturas con título en tradución e interpretación (grupo 1) reservarase un 50% das
prazas (10 de 20), e serán seleccionadas as propostas con mellor expediente. En caso de notas
medias iguais valoraranse outros méritos nesta orde: outro título de máster (2 puntos), segunda
titulación ou grao (1 punto), publicacións de carácter científico en revistas ou editoriais
indexadas sobre temas relacionados cos Estudos de Tradución (ata 2 puntos), traducións
publicadas (ata 1 punto), actividades de docencia (ata 1 punto), traballos de divulgación ou
organización en ámbitos relacionados coa TI (ata 1 punto), experiencia profesional en tradución
e interpretación (ata 2 puntos). En caso de haber menos de 10 candidaturas con titulación de TI
poderanse admitir máis do grupo 2 ata chegar a 20.
Das candidaturas con titulacións que pertencen ao grupo 2 (cf. supra) requiriranse
coñecementos previos de tradución e interpretación ou a acreditación dun interese específico
na especialización en TI. A comisión do Máster poderá esixir a xustificación de coñecementos
básicos en Estudos de Tradución e de linguas estranxeiras mediante unha entrevista. A
selección de candidaturas do grupo 2 farase segundo os seguintes criterios xerais:
-media do expediente (ata 2.5 puntos),
-puntuación da entrevista (se a comisión do Máster considéraa necesaria,ata 2.5 puntos),
-carta xustificante do interese na especialización en TI (ata 2.5 puntos),
-outros méritos (ata un máx. de 2.5 puntos). Valoraranse nesta orde: outro título de máster (ata
1 punto), segunda titulación ou grao (ata 0.5 puntos), publicacións de carácter científico en
revistas ou editoriais indexadas sobre temas relacionados cos Estudos de Tradución (ata 1
punto), traducións publicadas (ata 1 punto), actividades de docencia (ata 1 punto), divulgación
ou organización en ámbitos relacionados coa TI (ata 1 punto), experiencia profesional en TI (ata
2 puntos).
Documentación complementaria
Presentar currículum con documentación acreditada.
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Non se especifican
Modalidade de ensino
SEMIPRESENCIAL

Non se especifican

Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 5
Condicións:
Non se especifican

Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
Non se especifican
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Acuicultura-Itinerario
Profesional
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 302 - Facultade de Bioloxía
Coordinador/a : José Luis Soengas Fernández
jsoengas@uvigo.es
986812564
Universidade coordinadora : Universidade de Santiago de Compostela
Universidades e Universidade de Vigo
outros organismos Universidade da Coruña
participantes : Instituto Español de Oceanografía
Instituto de Investigaciones Marinas-CSIC
IGAFA-Xunta de Galicia
CIMA-Xunta de Galicia
Créditos : 90
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
10
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
30
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Terán prioridade:
-en primeiro lugar, Licenciados/as, Graduados/as en Bioloxía, Ciencias do Mar, Veterinaria e
Ciencias Ambientais;
-en segundo lugar Licenciados/as, Graduados/as, Enxeñeiros/as en Química, Farmacia e
Enxeñaría Agroforestal;
-en terceiro lugar, outros/as titulados/as en Ciencias Experimentais e Enxeñarías e
-en cuarto lugar titulados/as en Ciencias da Saúde.
Criterios xerais: Se terán en conta os estudos previos que se indican como titulacións de
acceso, o nivel académico e o expediente académico de cada alumno/a.
Criterios específicos: Se terá en conta:
-O seu expediente académico (ata un 30% de ponderación),
-Ter cursado materias básicas para a comprensión das que deberan cursar no Máster (xenética,
microbioloxía, fisioloxía, bioquímica, zooloxía, botánica) (5%),
-Coñecemento demostrado de outros idiomas, fundamentalmente inglés (10%),
-Experiencia profesional (15%),
-Experiencia investigadora (15%) e
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-Curriculum en xeral (25%).
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
- Expediente académico
- Curriculum vitae
- Adecuación das competencias formativas previas do/a alumno/a ás necesidades básicas do
Máster
Documentación complementaria
-Curriculum vitae
-Fotocopias acreditativas dos méritos máis relevantes
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Para obter o título de “Máster Universitario en Acuicultura” os/as alumnos/as terán que superar
un total de 90 créditos ECTS:
- 30 créditos ECTS obrigatorios (primeiro cuadrimestre do primeiro curso)
- 30 créditos ECTS de materias optativas (segundo cuadrimestre do primeiro curso)
- 24 créditos ECTS (primeiro cuadrimestre do segundo curso) das materias "Iniciación á
Investigación" (vinculada á especialidade de Biotecnoloxía en Acuicultura), "Prácticas en
Empresas" (vinculada á especialidade de Produción Acuícola" ou "Proxecto" (sin vinculación a
ningunha especialidade)
- 6 créditos ECTS de Traballo Fin de máster (primeiro cuadrimestre do segundo curso)
Especialidades:
1. Para obter o título de máster en Acuicultura-Especialidade en Produción Acuícola, os/as
alumnos/as deben superar: 30 ECTS do módulo I (obrigatorio), 3 ECTS da materia "Cultivo de
Microalgas e Zooplancton", 27 ECTS do resto de materias optativas (das que alomenos 15
ECTS deben ser do módulo II Produción Acuícola), 24 ECTS da materia "Prácticas en
Empresa" e 6 ECTS da materia "Traballo Fin de máster"
2. Para obter o título de máster en Acuicultura-Especialidade en Biotecnoloxía en Acuicultura,
os/as alumnos/as deben superar: 30 ECTS do módulo I (obrigatorio), 30 ECTS de materias
optativas (das que alomenos 18 ECTS deben ser do módulo III Biotecnoloxía en Acuicultura),
24 ECTS da materia "Iniciación á Investigación" e 6 ECTS da materia "Traballo Fin de máster".
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 3
Condicións:
Para titulacións estranxeiras os criterios de validación consistirán no
estudo das materias cursadas polo/a alumno/a a fin de comprobar que
presentan a formación mínima axeitada naqueles contidos que se
consideran imprescindibles para a realización do Máster. No caso de
que carezan dalgún contido básico formativo se lles indicará que para
ser admitidos/as no Máster terán que cursar simultáneamente esas
materias formativas dacordo cos centros adscritos ao Máster. En cada
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caso concreto a Comisión de Coordinación do Máster avaliará as
solicitudes presentadas e dictará as súa recomendacións.
Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
Matricularse de alomenos 24 créditos ECTS
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Bioloxía Mariña
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 302 - Facultade de Bioloxía
Coordinador/a : Pablo Presa Martínez
pressa@uvigo.es
647343020
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Universidades e Universidade de Santiago de Compostela
outros organismos Universidade da Coruña
participantes : AVANQUA Oceanographic Ágora
AQUARIUM Finisterrae
ACUARIO del Zoológico de Madrid
CLUSTER de alimentación (Pescanova S.A. y Porto
Muiños S.L.)
COFRADÍA de pescadores San José de Cangas
FEDERACIÓN Gallega de Cofradías de Pescadores
(Cambados, O Grove, Rianxo, Malpica, Corme, Laxe y
O Pindo)
Fundación LONXANET para la pesca sostenible
INTECMAR (Corón)
ISIDRO DE LA CAL
Universidad de LA LAGUNA
CONSELLERÍA do Mar-Xunta de Galicia (Santiago)
Centro de cultivos marinos de RIBADEO (moluscos)
Centro de VILAXOÁN
Instituto Español de OCEANOGRAFÍA
CSIC-IIM
Fundación Instituto de HIDRÁULICA Ambiental de
Cantabria (FIHAC)
Acuario de GIJÓN
ANFACO-CECOPESCA
Estación Biológica Marina de A GRAÑA
ECIMAT
Instituto de ACUICULTURA USC
PHARMA-MAR
UCM
UALACANT
Fundación CETMAR
Bottlenose Dolphin Research Institute BDRI
Créditos : 90
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
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Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
10
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
30
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Preferente:
-Licenciatura/Grao en Bioloxía ou Ciencias do Mar
Non Preferente:
-Outras Licenciaturas/Graos nas Áreas de Ciencias e Ciencias da Saúde
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
1. Curriculum vitae (90%)
1.a. Expediente académico (65%), Bioloxía/CC do Mar (x1); resto (x0,5)
1.b. Experiencia Profesional sector mariño (15%)
1.c. Experiencia Investigadora (15%)
1.d. Outros méritos relacionados co máster (5%)
2. Carta declaración de interese, motivación, referencias (10%)
3. Entrevista persoal opcional en caso de empate ou de que a
documentación aportada xenere dúbidas
Documentación complementaria
Curriculum vitae
Carta de declaración de interese, motivación e referencias
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Os créditos que un/unha alumno/a debe superar para que se lle poda expedir o título de Máster
Universitario en Bioloxía Mariña con perfil Académico-Investigador serán:
-Módulo Básico (30 ECTS obrigatorios),
-Módulo Avanzado (30 ECTS) distribuídos do seguinte xeito:
-Comúns (12 ECTS obrigatorios),
-Especialidade (12 ECTS obrigatorios en Usos sostibles e xestión do medio mariño ou 12 ECTS
obrigatorios en Recursos mariños),
-Optativos (6 ECTS optativos a elexir entre os 12 ofertados),
-Prácticas Externas (18 ECTS obrigatorios) e
-Traballo Fin de Máster (12 ECTS, obrigatorios) dentro dun grupo de investigación tutelado por
un/unha doutor/a
Os créditos que un/unha alumno/a debe superar para que se lle poda expedir o título de Máster
Universitario en Bioloxía Mariña con perfil Profesional serán:
-Módulo Básico (30 ECTS obrigatorios),
-Módulo Avanzado (30 ECTS) distribuídos do seguinte xeito:
-Comúns (12 ECTS obrigatorios),
-Especialidade (12 ECTS obrigatorios en Usos sostible e xestión do medio mariño ou 12 ECTS
obrigatorios en Recursos mariños),
-Optativos (6 ECTS optativos a elexir entre os 12 ofertados),
-Prácticas Externas (18 ECTS obrigatorios) e
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-Traballo Fin de Máster (12 ECTS, obrigatorios) nunha empresa do sector mariño
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 2

Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
Que queden prazas libres despois da matrícula a tempo completo
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 302 - Facultade de Bioloxía
Coordinador/a : Raúl Iglesias Blanco
rib@uvigo.es
986812394
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Universidades e Universidade da Coruña
outros organismos
participantes :
Créditos : 90
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
15
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
30
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Graos/Licenciaturas:
-do ámbito experimental (Bioloxía, Biotecnoloxía, Bioquímica, Química, Ciencias Ambientais,
Ciencias do Mar...)
-do ámbito da saúde (Farmacia, Mediciña, Veterinaria....)
-do ámbito da enxeñaría (Agronomía, Química, Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos,
Organización de Empresas, Materiais..)
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
Evaluarase cada solicitude en base á seguinte información, que debe acompañar á solicitude de
admisión:
1. Curriculum vitae do/da solicitante, tendo en canto á titulación de acceso e a súa formación
previa (85%).
2. Carta con declaración de intereses, motivacións do estudantado e posibles informes de
referencia das súas institucións de orixe (15%)
3. Opcionalmente, realizarase unha (ou varias) entrevistas personais (de maneira presencial
e/ou a través do correo electrónico). O obxectivo das entrevistas é a valoración das
características do/da solicitante en canto ao perfil de ingreso, así como a adecuación dos séus
intereses as liñas de investigación dos Grupos adscritos ao máster. Será necesario naqueles
casos nos cales a documentación aportada xenere dúbidas nalgún dos méritos alegados ou en
caso de empate entre varios candidatos/as.
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En todo caso teránse en conta as necesidades educativas especiais do estudantado derivadas
de discapacidade.
Baremo do Curriculum vitae na Comisión Académica do Máster:
Formación Académica: (65 % del CV)
Como perfís de acceso preferente establécense os seguintes:
1. Licenciado/Licenciada/Graduado/Graduada en Biotecnoloxía, Bioloxía, Química, Bioquímica,
Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos, Farmacia, Mediciña, Veterinaria, Ciencias Ambientais,
Ciencias do Mar e Enxeñaría Química ou Agrónoma (Nota:Nota media x 1).
2. Licenciado/Licenciada/Graduado/Graduada en outras titulacións (Nota:Nota media x 0,5).
Experiencia Profesional: (15 % del CV)
Só considerarase aquela experiencia profesional directamente relacionada có sector
biotecnolóxico. Valoraránse diversos aspectos como cargo, responsabilidades, duración da
actividade desenvolvida,....
Experiencia Investigadora: (15 % del CV)
Analizarase a experiencia investigadora do alumnado, para o cal emplearase o baremo que
tanto a Universidade de Vigo como a de A Coruña establecen anualmente nas súas
convocatorias de axudas á investigación.
Outros méritos: (5 % del CV)
Consideraránse outros méritos relacionados có máster tales como premios, cursos de
formación, másteres, asistencia a xornadas, bolsas,…
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Evaluación positiva de todas as materias do máster. Realización das prácticas externas, así
como realización e presentación do proxecto fin de máster.
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 2
Condicións:
Poderán acceder os/as titulados/as conforme a sistemas educativos
alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior sen necesidade de la
homologación dos seus títulos, previa comprobación pola Universidade
de que aquelos acreditan un nivel de formación equivalente aos
correspondientes títulos universitarios oficiais españois e que facultan
no país expedidor do título para o acceso a ensinanzas de posgrao.
O estudantado estranxeiro de fala non hispana deberán acreditar que
teñen os coñecementos lingüísticos suficentes para cursar o Máster ou,
no seu defecto, garantizar o aprendizaxe do mesmo ao longo do curso
mediante compromiso escrito de matrícula nos cursos de idiomas para
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estranxeiros ofrecidos pola Universidade, ou outros equivalentes. Aínda
así, o profesorado, de común acordo co alumnado inscrito na súa
materia, poderá optar polo empleo doutro idioma de interese científico,
normalmente o inglés.
Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
Contémplase a posibilidade de matricula a tempo parcial de xeito que o
alumnado debe matricularse dun mínimo de 24 créditos ECTS por curso
académico sempre que foran admitidos no máster.
Os requisitos de acceso e admisión deste alumnado serán os mesmos
que para a modalidade a tempo completo.
O alumando a tempo parcial non poderá matricularse do Traballo Fin de
Máster sen ter realizados os módulos previos do Máster.
Nos se establece cotas de reserva para prazas a tempo parcial.
Sempre tenrán preferencia o alumnado a tempo completo, aínda que se
oferta esta modalidade de matrícula en previsión de que sobren prazas
a tempo completo.
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Neurociencia
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 302 - Facultade de Bioloxía
Coordinador/a : José Antonio Lamas Castro
antoniolamas@uvigo.es
986812563
Universidade coordinadora : Universidade de Santiago de Compostela
Universidades e Universidade de Vigo
outros organismos Universidade da Coruña
participantes :
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
10
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
50
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Graduados/as, Licenciados/as e Diplomados/as no campo de ciencias experimentais e da
saúde: Bioloxía, Medicina, Veterinaria, Farmacia, Física, Psicoloxía, CC do Mar, Fisioterapia,
Enfermaría, C e T do alimentos, etc.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
Só se seleccionará aos estudantes se o número de inscricións supera o número de prazas
ofertadas. Neste caso utilizarase o expediente académico e o curriculum vitae.
Documentación complementaria
Currículo
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Superar 60 créditos. Todos teñen que realizar o Traballo Fin de Máster. Para que unha das
dúas especialidaes ofertadas conste no Suplemento Europeo ao título (SET) os alumnos/as
deben cursar alomenos 5 materias correspondentes á dita especialidade.
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 2
Condicións:
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As mesmas que para os europeos
Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
As establecidas regramentariamente
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Profesorado en Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 302 - Facultade de Bioloxía
Coordinador/a : Josefina Garrido González
mastersecundaria@uvigo.es
986818667
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
280
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
0
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Normas de acceso e admisión establecidas por en el art. 16 de R.D.1393/2007
Para acceder as ensinanzas oficiais de máster é necesario estar en posesión dun titulo
universitario oficial español ou doutros expedidos por unha institución de Educación Superior do
Estado Europeo para o acceso as ensinanzas do máster.
Así mesmo, poderán acceder os/as titulados/as conforme aos sistemas educativos alleos ao
Espazo Europeo de Educación Superior, sen necesidade da homologación dos seus títulos,
previa comprobación pola universidade de que acrediten un nivel de formación equivalente aos
correspondentes títulos universitarios españois e que faculten, no país expedidor do título, ao
acceso ás ensinanzas de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a
homologación do título previo do que estea en posesión o/a interesado/a, ni o seu
recoñecemento a outros efectos que ao de cursar as ensinanzas de máster.
Así mesmo, terase que acreditar o dominio dunha lingua estranxeira, equivalente o nivel B1 do
Marco Común Europeo de Referencia para as linguas
No caso do alumnado que curse unha especialidade dende unha titulación Universitaria distinta
as correspondentes coa súa, deberá superar unha proba-exame previa, para a que se elaborará
un programa curricular específico.
O alumando interesado só poderá inscribirse no primeiro periodo de inscrición, e nese momento
fará constar cal é o itinerario do seu interese, así como a titulación que pretende validar para
acceder a ese itinerario, e que deberá ser algunha con acceso directo ao itinerario elixido.
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Establécense perfís de acceso segundo as especialidades do máster. O seu carácter de
profesión regulada fai necesaria a correspondencia entra a titulación que dá acceso ao máster e
a especialidade elixida. A Comisión Académica resolverá no caso doutras Titulacións.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
Nota media do expediente (base 10)
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Ter os 60 ECTS superados
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
NON
Matrícula a tempo parcial
NON
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Administración Integrada de
Empresas e Responsabilidade Social Corporativa
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 303 - Facultade de CC. Económicas e Empresariais
Coordinador/a : María del Carmen Otero Neira
cachu@uvigo.es
986813545
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
25
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
25
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Formación previa específica:
Terán prioridade os/as titulados/as en disciplinas afíns ao ámbito Xurídico Social. Dentro
deles/delas, terán prioridade os/as Licenciados/as e Enxeñeiros/as fronte aos/ás
Diplomados/as.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
Valoración de méritos propios do título de Máster Universitario mediante expediente académico
e CV. Os procedementos e criterios de admisión específicos son:
-Esixencia de formación previa específica .
-Valoración de méritos propios do título de Máster Universitario
-A experiencia profesional e outros méritos relacionados coa administración de empresas e a
responsabilidade social ou que reflicta as habilidades do/da candidato/a para esta actividade.
-Interese xustificado pola temática do Máster e adecuación ao perfil, que se poderá xustificar a
través de entrevista persoal, carta de motivación e interese polo máster e/ou carta de
recomendación, se asi estímao a Comisión Académica do Máster.
Resulta aconsellable que o alumnado mostre:
-Interese pola actividade empresarial e a súa responsabilidade social
-Actitude favorable cara á integración en equipos de composición diversa.
-Capacidade de adaptación.
Documentación complementaria
Curriculo
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Carta recomendación (se así o requirise a Comisión Académica)
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

60 ECTS obrigatorios
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 3
Condicións:
As mesmas que para alumnos/as nacionais

Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
As establecidas pola normativa da Universidade de Vigo
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Finanzas
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 303 - Facultade de CC. Económicas e Empresariais
Coordinador/a : María Pilar Cibrán Ferraz
pcibran@uvigo.es
986812466
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
35
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
0
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Titulacións Preferentes:
-Economía
-ADE
-Dereito e
-Enxeñarías
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
Curriculum profesional.
Entrevista persoal.
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Asistencia a un 80% das clases presenciais.
Presentación do Proxecto Fin de Máster.
Probas escritas das materias
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 5
Condicións:
Estar en posesión dunha titulación que dea acceso aos estudos de
máster na Universidade de Vigo.
No seu caso, solicitar e obter o recoñecemento de equivalencia da
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titulación correspondente.
Matrícula a tempo parcial
NON
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Técnicas Estatísticas
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 303 - Facultade de CC. Económicas e Empresariais
Coordinador/a : Jacobo de Uña Álvarez
jacobo@uvigo.es
986812492
Universidade coordinadora : Universidade de Santiago de Compostela
Universidades e Universidade de Vigo
outros organismos Universidade da Coruña
participantes :
Créditos : 90
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
25
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
75
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

*Titulados/as Superiores,
*Titulados/as Medios e
*Graos EEES:
-da área de CC. Experimentais (Bioloxía, Biotecnoloxía, Ciencias Ambientais, Ciencias do Mar,
Física, Xeoloxía, Matemáticas, Química, Bioquímica, Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos,
Ciencias e Técnicas Estatísticas e Enoloxía; así como Diplomados/as en Estatística, Nutrición
Humana e Dietética e Óptica e Optometría),
-da área de Ensinanzas Técnicas (Enxeñeiros/as e Arquitectos/as Técnicos/as e Superiores) e
-da área de Ciencias Xurídico-Sociais (Administración e Dirección de Empresas, CC. da
Actividade Física e do Deporte, CC. Políticas e da Administración, Comunicación Audiovisual,
Dereito, Economía, Pedagoxía, Xornalismo, Psicoloxía, Publicidade e Relacións Públicas,
Socioloxía, Biblioteconomía e Documentación, CC. Empresariais, Educación Social, Xestión da
Administración Pública, Mestre/a, Traballo Social, Turismo, CC. Actuariais e Financeiras, CC.
do Traballo, Criminoloxía, Documentación, Psicopedagoxía).
*Titulados/as na área de Ciencias da Saúde (Medicina e Odontoloxía).
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
Non hai requisitos específicos de admisión.
En caso de ter que efectuar unha selección de estudantes por ter máis solicitudes que prazas
ofertadas, dáselle prioridade á nota media do expediente académico.
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Documentación complementaria
Expediente académico
Curriculum vitae
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Superar os 90 ECTS coa seguinte distribución:
-40 ECTS obrigatorios (30 do módulo I e 10 do módulo VII);
-50 ECTS optativos a elixir entre os módulos II, III, IV, V e/ou transversal, dos cales polos
menos 20 ECTS deben ser dos módulos II e/ou III.
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 5
Condicións:
Comprobación por parte da Universidade da acreditación dun nivel de
formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais
españois e que facultan no país expedidor do título para o acceso ás
ensinanzas de posgrao.

Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
Segundo requisitos establecidos na normativa de Universidade de Vigo.
Non se pode matricular do traballo fin de máster (Módulo VII) se non se
matriculou previamente do resto de materias que dan acceso ao título
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 304 - Escola de Enxeñaría Industrial - Sede Campus
Coordinador/a : Camilo J. Carrillo González
pop_enerxia_sustentabilidade@uvigo.es
986812212
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
50
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
50
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Titulacións nas que os requisitos de acceso sexan estar en posesión do Título de:
-Enxeñaría Industrial
-Enxeñaría de Minas (Esp. Enerxía)
-Enxeñaría Técnica Industrial (Electricidade, Mecánica, Química Industrial, Electrónica
Industrial)
-Enxeñaría Técnica Forestal
-Grao en Enerxía
-Grao en Enxeñaría Eléctrica
-Grao en Enxeñaría Mecánica
-Grao en Tecnoloxías Industriais
Titulacións nas que os requisitos de acceso sexan os epecificados noutras CONDiCIÓNS de
ADMISIÓN:
A Comisión poderá valorar outros requisitos ademais da titulación de grao de orixe, como
idiomas, outros másteres ou cursos realizados en enerxía ou medioambiente, etc...
Asi mesmo, a Comisión poderá decidir realizar probas de acceso ou entrvistas persoais
O alumnado matriculado na materia "Prácticas Externas", que o 15/04/2015 non teñan asignada
unha praza de prácticass, automáticamente a secretaría de alumnos/as da EEI cambiará a súa
matrícula á materia optativa "Sector Enerxético Español" (acordo de C.A. do 26/05/2014)
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
Os recollidos na Acta da reunión da Comisión Académica do Máster de 20/06/2007, modificada
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pola Acta da reunión de 12/06/2008
RESUMO:
1. Expediente académico: 3 puntos máximo
2. Outros estudos relacionados cos contidos do Máster en Enerxía e Sustentabilidade: 2 puntos
máximo
2.1 Outros estudos univeristarios oficiais de grao e posgrao finalizados
2.2 Outros estudos universitarios: número mínimo de 6 créditos ECTS para incluilo na
valoración
En tódos os casos, a Comisión Académica determinará en primeiro lugar si os estudos
realizados teñen relación directa cos contidos do Máster en Enerxía e Sustentabilidade
En caso afirmativo a Comisión asignará unh apuntuación ao curso que teña en conta:
1. O número de créditos
2. A existencia de unha proba final (exame, traballo, etc...)
3. O seu grao de relación cos contidos do Máster en Enerxía e Sustentabilidade sendo o
máximo por curso 0,25 puntos
No caso de non finalizar os estudos referidos no punto 2.1, queda a criterio da Comisión a súa
valoración
3. Experiencia profesional: 5 puntos máximo
A Comisión Académica valorará a experiencia laboral dos/das candidatos/as relacionada cos
contidos do Máster en Enerxía e Sustentabilidade
O/A candidato/a presentará no momento da preinscripción un C. Vitae onde debe figurar:
Empresa/Contacto na Empresa/Sector de Actividade/Cargo/Descripción da labor
A Comisión Docente valorará:
1. OS anos de actividade (máx. 0,4 puntos)
2. O grao de relación da actividade cos contidos do Máster
Documentación complementaria
É necesario entregar ao realizar a preinscripción un curriculum vitae con declaración xurada de
veracidade de datos. Incluirase información de:
a) Cursos Realizados: Título do Curso, Entidade que organiza, nº de créditos ECTS,
Presencial/Non presencial, método de avaliación, programa de estudos
b) Outras Titulacións: Titulación, Oficial/Título Propio, Entidade que prganiza, nº de cráditos
ECTS, Presencial/Non presencial, método de avaliación, programa de estudos
c) Experiencia profesional: Empresa, Contacto na empresa, Sector de Actividade, Cargo,
Descrición do labor realizado, Duración do contrato, Tempo completo/Tempo parcial
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Os xustificantes dos méritos valorados entregaranse a o realizar a matrícula
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Superar os 60 ECTS do Máster
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 5
Condicións:
As mesmas que a Matrícula Ordinaria

Matrícula a tempo parcial
NON
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 304 - Escola de Enxeñaría Industrial - Sede Campus
Coordinador/a : Santiago Cereijo Fernández
ycereijo@uvigo.es
986814066
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Universidades e PSA
outros organismos CTAG
participantes : CEAGA
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
60
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
60
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

- Titulados/as en Enxeñaría Industrial e Enxeñaría Técnica Industrial
- Graduados en Enxeñaría Mecánica, Eléctrica, Electrónica Industrial e Automática,
Organización Industrial, Química Industrial, Tecnoloxías Industriais
- Outras titulacións do ámbito científico-tecnolóxico relacionadas co sector da automoción
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
Prioridade por titulacións:
1 Enxeñeiro /a Industrial
2 Graos impartidos na Escola Enxeñaría Industrial de Vigo (ou equivalentes doutras
universidades)
3 Enxeñerio /a Técnico/a Industrial
4 Outras enxeñarías
5 Resto das titulacións do ámbito científico-tecnolóxico
Dentro destas, a prioridade establecerase en base ao expediente académico e experiencia
profesional.
Documentación complementaria
Curriculum Vitae:
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- Expediente académico
- Experiencia laboral en automoción.
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

O mestrado consta dun módulo común, M1, dous módulos optativos de especialidade: M2 e M3,
e un módulo fin de mestrado, M4, que consta de prácticas en empresa ou CAD (dúas materias
optativas excluíntes) e o traballo fin de mestrado. Hai dos itinerarios para obter o título de
mestrado:
1. M1+M2+M4
2. M1+M3+M4
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 5
Condicións:
1.Títulos homologados aos do apartado “admisión”ou
2.Títulos non homologados, previa comprobación pola comisión
académica que acreditan un nivel de formación equivalente aos títulos
do apartado “admisión”.

Matrícula a tempo parcial
NON
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Enxeñaría da Construción
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 304 - Escola de Enxeñaría Industrial - Sede Campus
Coordinador/a : Aida Badaoui Fernández
master_ingenieria_construccion@uvigo.es
986812224
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
64
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
64
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

- Titulados/as Universitarios de Grao Superior ou Medio no Ámbito da Enxeñaría ou da
Construción.
- Profesionais con experiencia no sector da Construción que cumpran os requisitos de acceso
do RD 861/2010 en canto a titulación.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
Titulación/formación académica (Expediente académico, teses de doutorado, premios
extraordinarios, …)
CV en temas de Construción
CV en temas xerais
Outros méritos
Entrevista persoal, se procede
Documentación complementaria
Precísase CV, tal como se indica no apartado "Criterios de valoración".
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Deben superarse 60 créditos ECTS, dos cales 20 cr. corresponden ao módulo común, 30 ao
módulo da especialidade elexida e 10 ao traballo fin de máster.
Para a expedición do título é necesario cursar un módulo completo de especialidade.
Deste xeito expediríase o título de Máster Universitario en Enxeñaría da Construción.
Especialidade: Estruturas ou Instalacións. (Segundo a especialidade cursada)
128

Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 12
Condicións:
Titulados/as Universitarios de Grao Superior ou Medio no Ámbito da
Enxeñaría ou da Construción.

Matrícula a tempo parcial
NON
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Enxeñaría Térmica
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 304 - Escola de Enxeñaría Industrial - Sede Campus
Coordinador/a : Jose Luis Míguez Tabarés
jmiguez@uvigo.es
986818729
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
10
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
20
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

A este Máster accederase cando se esté en posesión dun título de grao dos ámbitos da
enxeñaría mecánica, da enxeñaría enerxética e das tecnoloxías industriais.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
Os aspirantes que cumpran o requisito anterior serán cualificados de acordo co siguiente
baremo:
1.- Expediente académico xeral. 10%
2.- Expediente académico das materias relacionadas coa Enxeñaría Térmica. 20%
3.- Curriculum Vitae. 30%
4.- Disfrute de bolsas. 20%
5.- Coñecemento de idiomas 10%
6.- Outros méritos. 10%"
Documentación complementaria
CV relacionado coa temática domáster
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Cursar os 60 créditos de que se compón o máster incluindo a presentación do Traballo Fin de
Máster
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 2
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Condicións:
Titulacións de Enxeñaría Industrial
Matrícula a tempo parcial
NON
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Enxeñería Industrial
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 304 - Escola de Enxeñaría Industrial - Sede Campus
Coordinador/a : Juan María Pou Saracho
jpou@uvigo.es
986812211
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 120
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
80
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
80
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Serán admitidos/as no Máster en Enxeñería Industrial pola Universidade de Vigo, aquel
alumnado que cumpra os requisitos de acceso establecidos no punto 4.2.1 desta memoria.
As solicitudes de admisión clasificaránse en tres grupos:
-GRUPO 1: Titulados/as do Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais da Escola de
Enxeñería Industrial de Vigo
-GRUPO 2: Titulados/as dos restantes Graos da Escola de Enxeñería Industrial de Vigo
-GRUPO 3: Outros/as Titulados/as de Graos con perfís tales que a Orde CIN/311/2009 lles
permita o acceso ao máster, cos complementos de formación que procedan en cada caso.
Dentro de cada un dos grupos, o alumnado ordenarase de acordo coa fórmula seguinte:
Nota Media do Expediente do alumnado/Nota Media do seu Grao
As prazas adxudicaránse de acordo coa ordenación anterior e coa reserva de prazas seguinte:
-O 50% das prazas adxudicaránse aos/ás solicitantes do grupo 1. Se quedan prazas vacantes
éstas adxudicaránse aos solicitantes do grupo 2. A continuación, se seguen quedando prazas
vacantes, éstas adxudicaránse aos/ás solicitantes do grupo 3.
-O 45% das prazas adxudicaránse aos/ás solicitantes do grupo 2. Se quedan prazas vancantes
éstas adxudicaránse aos/ás solicitantes do grupo 1. A continuación , se seguen quedando
prazas vacantes, éstas adxudicaránse aos/ás solicitantes do grupo 3.
-O 5% das prazas adxudicaránse aos/ás solicitantes do grupo 3 xunto cos/coas restantes
solicitantes dos grupos 1 e 2 que quedasen sen praza nos cupos anteriores.
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Establécese o requisito de admisión adicional de que todo o alumnado deberá acreditar un nivel
de inglés B1 ou equivalente para ser admitidos/as no Máster en Enxeñería Industrial pola
Universidade de Vigo.
Para o establecemento de complementos de formación ao alumnado encadrados no grupo 3
mencionado anteriormente, teráse en conta a titulación de procedencia, e compararáse o
expediente académico coa formación incluída no Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais
da Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo (BOE de 11 de febreiro de 2013).
Estos complementos formativos non formarán parte do Máster en Enxeñería Industrial e estarán
constituidos por materias impartidas nalgun dos graos da EEI.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
VER CALENDARIO DE PRESINCRICIÓN E MATRÍCULA ESPECÍFICO NO ANEXO I DA
CONVOCATORIA DE MATRÍCULA
Documentación complementaria
Certificado de acreditación de nivel de inglés B1
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Superar os 120 ECTS correspondentes a un itinerario completo dos recollidos na memoria da
titulación
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
NON
Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
As establecidas pola normativa da Universidade de Vigo
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Mecatrónica
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 304 - Escola de Enxeñaría Industrial - Sede Campus
Coordinador/a : José Ignacio Armesto Quiroga
armesto@uvigo.es
986-812244
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
35
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
35
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Tendo en conta a normativa vixente, a comisión académica establece os seguintes requisitos de
admisión:
*Considérase que as seguintes titulación inclúen as capacidades e coñecementos previos
necesarios para comezar os estudos deste máster:
-Enxeñeiro/a Industrial (todas as orientacións)
-Enxeñeiro/a en Automática e Electrónica Industrial
-Enxeñeiro/a Técnico Industrial
-Graduados/as do ámbito da enxeñaría industrial
*Poderán también ser admitidos no máster candidatos/as doutras titulacións relacionadas se, a
criterio da comisión académica, acreditan ter superado un número de créditos equivalente a
algunha das anteriores titulacións nos seguintes ámbitos de coñecemento: Automática,
Mecánica, Electrónica e Informática así como os Fundamentos Físicos (Electricidade e
Mecánica) e Fundamentos Matemáticos.
Na asignatura optativa "PRÁCTICAS EXTERNAS" hai un cupo de 10 prazas en empresas. Os
criterios para seleccionar ao alumnado serán os mesmos que os empregados para a admisión
do máster. Dita asignatura será CONVALIDABLE se o alumnado dispón dunha experiencia
laboral desmostrable, equivalente a 3 créditos ECTS, no ámbito da mecatrónica
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
Para valorar o nivel das capacidades e coñecementos previos, establecerase unha escala de
puntuación para os seguintes aspectos que cada candidato/a irá acumulando segundo o seu
perfil.
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*Titulación previa do/a candidato/a: ata un máximo de 40 puntos, có seguinte orde de
preferencia:
-Enxeñeiro/a Industrial da orientación ou titulación en Automática e Electrónica ou Enxeñeiro/a
Industrial da orientación Mecánica.
-Resto de Enxeñeiros/as Industriais
-Enxeñeiros/as Técnicos/as Industriais ou Graduados/as do ámbito da enxeñaría industrial, de
calquera especialidade.
-Outras titulacións que inclúan no seu programa académico un número de créditos equivalente
a algunha das anteriores titulacións nos seguintes ámbitos de coñecemento: Automática,
Mecánica, Electrónica e Informática así como os Fundamentos Físics (Electricidade e
Mecánica) e Fundamentos Matemáticos.
*Expediente académico: ata un máximo de 20 puntos
*Expediente profesional no ámbito da mecatrónica (automática, mecánica, electrónica): ata un
máximo de 30 puntos.
*Outros méritos do currículum: ata un máximo de 5 puntos.
*Entrevista persoal: ata un máximo de 5 puntos.
Documentación complementaria
*Currículum do/a candidato/a actualizado
*Certificado de vida laboral do/a candidato/a
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
NON
Matrícula a tempo parcial
NON
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 304 - Escola de Enxeñaría Industrial - Sede Campus
Coordinador/a : José Luis Míguez Tabarés
jmiguez@uvigo.es
986818729
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
50
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
50
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

O Máster ten caracter multidisciplinar polo que poden acceder todos aqueles/as alumnos/as que
posúan unha titulación universitaria.
É recomendable ter coñecementos en materias técnicas.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
Terán prioridade para o acceso os/as titulados/as en:
* Enxeñaría Superior Industrial
* Grado en Enxeñeria industrial
* Enxeñaría Técnica Industrial
* Resto de Enxeñarías
Documentación complementaria
*CV relacionado con materias da titulación
*Experiencia relacionada con materias da titulación
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Superar os 60 ECTS de que consta o máster incluindo o Traballo Fin de Máster
Modalidade de ensino
PRESENCIAL

.

Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 2
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Condicións:
Titulación en Enxeñaría o ciencias
Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
Considerarase a matriculacion a tempo parcial no caso de no
completarse la matricula a tempo completo.
Exclusivamente para os alumnos de continuacion de estudos
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Procesos de Deseño e
Fabricación Mecánica
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 304 - Escola de Enxeñaría Industrial - Sede Campus
Coordinador/a : Gustavo Peláez Lourido
mastercadcam@uvigo.es
986812602
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
36
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
36
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

As titulacións requeridas para a admisión son, por esta orde:
- Enxeñaría industrial
- Grao en Enxeñaría Mecánica e Tecnoloxías Industriais
- Enxeñaría Técnica mecánica
- Grao e Enxeñaría Técnica en Deseño Industrial
- Grao e Enxeñaría en Organización Industrial.
- Enxeñaría de Minas, Naval e Aeronáutica
- Outras titulacións (Enxeñarías, Enxeñarías Técnicas e Graos en Enxeñerías, Aquitectura,
Arquitectura Técnica, Licenciaturas, Diplomaturas e Graos) que teñan relación coas materias do
máster.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
*Titulación, con especial atención ás seguintes titulacións relacionadas co máster, por esta orde
(35 %):
-Enxeñería industrial
-Grao en enxeñería mecánica e Tecnoloxías Industriais
-Enxeñería técnica mecánica
-Grao e enxeñería técnica en deseño industrial
-Grao e enxeñería en organización industrial.
-Enxeñería de minas, naval e aeronáutica
* Outras titulacións (enxeñerías, enxeñerías técnicas e Graos en enxeñerías, arquitectura,
arquitectura técnica, licenciaturas, diplomaturas e graos) que teñan relación coas materias do
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máster.
*Expediente académico, con especial atención ás materias cursadas relacionadas co máster
(30 %).
*Currículum Vitae, con especial atención aos méritos alegados relacionados co máster +
entrevista (20 %)
*Outros méritos, como idiomas, premios, bolsas (outras titulacións e estudos, etc.) (15 %).
Documentación complementaria
Entrevista persoal co/coa candidato/a
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Dada a obrigatoriedade de todas as materias a cursar no máster o/a estudante deberá superar
os 60 créditos ofertados.
Modalidade de ensino
SEMIPRESENCIAL

A parte non presencial establécese a través de tarefas e exercicios
sobre plataforma de teledocencia e soporte virtual

Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 3
Condicións:
Resolución positiva de equivalencia do título para seren admitidos/as

Matrícula a tempo parcial
NON
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Enxeñaría de
Telecomunicación
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 305 - Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Coordinador/a : Edita de Lorenzo Rodríguez
edita.delorenzo@uvigo.es
986813784
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 120
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
50
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
50
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

A admisión de novos/as alumnos/as está condicionada a que dispoñan dun título de Grao que
habilite para o exercicio profesional da Enxeñaría Técnica de Telecomunicación, ou un grao do
ámbito da Telecomunicación (os coñecidos como “graos brancos”).
A admisión de titulados/as provenintes de Universidades estranxeiras ou de outros graos de
Enxeñaría alleos á Telecomunicación será estudiada individualmente pola Comisión Académica
do Máster. A Comisión Académica do Máster poderá establecer complementos formativos aos
estudantes provenintes de Universidades estranxeiras ou de outros graos de Enxeñaría alleos á
Telecomunicación. Estos complementos formativos estarán compostos por asignaturas do Grao
en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación, e serán definidos individualmente, en
función do desenvolvemento curricular de cada un dos estudantes.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
O criterio de admisión básico será o expediente académico do Grao que dea acceso ao título.
Os/As titulados/as en Graos con atribucións profesionais de Enxeñaría Técnica de
Telecomunicación terán preferencia sobre os titulados en graos brancos de Telecomunicación,
e éstos sobre os/as titulados/as no estranxeiro ou en outros graos; esto é, en cada prazo de
matrícula só poderán matricularse alumnos/as de graos brancos ou titulados/as estranxeiros/as
se non se completa o cupo de entrada cos/as titulados/as de graos con atribucións profesionais
en Enxeñaría Técnica de Telecomunicación.
Ademáis, a experiencia profesional en empresas ou institucións dp ámbito da Telecomunicación
poderá ser utilizada pola Comisión Académica do Máster como criterio adicional.
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Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Para a expedición do título, o/a estudante haberá de completar unha das 4 especialidades
definidas para o Máster.
Ademáis, para a obtención do título, o/a alumno/a ten que xustificar un nivel de inglés
equivalente a B1, o que poderá hacer cando ingrese ao máster ou ao longo do
desenvolvemento dos seus estudos, mediante a correspondente titulación da Escola Oficial de
Idiomas, certificación do Centro de Linguas da Universidade, ou cualquera dos
certificados/diplomas/títulos que se consideran equivalentes (Cambridge, TOEFL, etc.).
Se recomenda encarecidamente que os/as alumnos/as dispoñan de dito nivel de inglés durante
o primeiro ano, xa que duas das especialidades impartiránse en dito idioma.
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 5
Condicións:
A Comisión Académica do Máster poderá establecer complementos
formativos aos/ás estudantes proveninte de Universidades estranxeiras
ou de outros graos de Enxeñaría alleos á Telecomunicación. Estos
complementos formativos estarán compostos por asignaturas do Grao
en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación, e serán definidos
individualmente, en función do desenvolvemento curricular de cada un
dos/das estudantes

Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
As determinadas pola normativa da Universidade de Vigo para tal
condición.
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Matemática Industrial
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 305 - Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Coordinador/a : José Durany Castrillo
durany@dma.uvigo.es
986812164
Universidade coordinadora : Universidade de Santiago de Compostela
Universidades e Universidade de Vigo
outros organismos Universidade da Coruña
participantes : Universidade Politecnica De Madrid
Universidade Carlos III
Créditos : 90
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
20
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
80
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Alumnos/as en posesión dalgún dos títulos de:
-Graduado/a
-Enxeñeiro/a
-Enxeñeiro/a Técnico/a
-Licenciado/a
-Diplomado/a
-Arquitecto/a ou
-Arquitecto/a Técnico/a.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
1- Titulacións preferentes: Matemáticas, Física, Enxeñaría, Enxeñaría Técnica
2- No caso de vacantes, resto de Titulacións do Ámbito Científico e Arquitectura
3- No caso de vacantes finais, alumnos/as de Economía e Dirección de Empresas
En todo caso, valorarase a nota media do expediente académico do/da alumno/a en cada un
dos ítems previos
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Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Superar 90 ects entre os cales se atopan, obrigatoriamente os seguintes:
- Todos os ECTS de carácter obrigatorio (54),
- Para obter a Especialidade de Simulación Numérica, o/a estudante cursará a materia de
"Mecánica de Medios Continuos" e ademáis un mínimo de 6 ECTS do Módulo Modelización
Básica e un mínimo de 12 ECTS do Módulo Software Profesional de Simulación Numérica,
- Para obter a Especialidade de Modelización o/a estudante cursará a materia "Método de
Perturbacións" e ademáis un mínimo de 6 ECTS en cada un dos Módulos seguintes:
Modelización Básica, Modelización Avanzada e Temas de Matemática Aplicada.
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 3
Condicións:
Aprobación pola Universidade de que acreditan un nivel de formación
equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois.

Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
Primeira Matrícula mínimo de 24 ECTS e máximo 47 ECTS, que deberá
incluir os ECTS obrigatorios do primeiro ano.
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Comercio Internacional
modalidade NON PRESENCIAL
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 306 - E. U. de Estudos Empresariais
Coordinador/a : Pablo Cabanelas Lorenzo
pcabanelas@uvigo.es
986813720
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
25
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
25
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Os xenericos de calquera master universitario
Coñecementos básicos de inglés (nivel B1 ou equivalente)
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
Criterios de valoración usados para establecer a puntuación do alumnado pre-inscrito no
máster:
A) Título académico de acceso:
1. Grao en comercio (3,5 puntos).
2. Outras titulacións de formación económica (3 puntos): Diplomado en Ciencias Empresariais,
Licenciados ou Graduados en Administración e Dirección de Empresas, Grao en Economía,
Dereito Económico, ou similares.
3. Otras titulacións afins (2,5 puntos): Dereito, Ciencias Políticas, Publicidade.
4. Titulacións técnicas (2 puntos): Enxeñarías [Enxeñeiro en Organización Industrial + 0,5
puntos].
5. Outras titulaciones (1,5 puntos): Traducción e Interpretación, Filoloxía Inglesa e Grao en
Linguas Estranxeiras.
6. Titulacións non mencionadas (0,5 puntos).
B) Nota media do expediente académico (escala de 1 a 4): (ata 4 puntos) (nota media simple
segundo R.D. 1497/87, sen contar non presentados nin suspensos).
C) Experiencia profesional en comercio internacional dun año ou máis: (1 punto).
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D) Inglés (B2: 1 punto; C1: 1,5 puntos; C2: 2 puntos): (Máximo 2 puntos).
E) Segundo idioma estranxeiro (B2: 1 punto).
Nota: Todos os apartados deben ser xustificados documentalmente.
Documentación complementaria
A xustificación do nivel B1 (criterio de preferencia para o acceso ó MCI) pode ser:
- Ben DOCUMENTAL (certificado de exame ou curso de institucións recoñecidas en nivel
educativo a partir de bacharelato)
- Ben DEMOSTRABLE (estancia no estranxeiro con uso do inglés nun entorno académico ou
profesional). Neste segundo caso, o/a solicitante ten que presentar un escrito que inclua:
a) Lugar e datas.
b) Descripción das actividades realizadas.
c) Certificado do curso ou contrato o calquera outra proba documental que xustifique o nivel de
inglés calquer solicitante nestas condicions pode ser requirido para unha proba oral e/ou escrita
por parte da organización do MCI se os responsables o consideran necesario.
Todos os méritos
documentalmente.

alegados

nos

criterios

Condición de expedición do título de máster

de

valoración

deberán

ser

xustificados

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Ter superado os 60 créditos do Master
Modalidade de ensino
NON PRESENCIAL

Docencia totalmente virtual a través da plataforma FAITIC, Servizo de
teledocencia da Universidade de Vigo.

Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
NON

Cupo: 2
Condicións:
As mesmas que para os non estranxeiros.

Matrícula a tempo parcial
NON
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Comercio Internacional
modalidade PRESENCIAL
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 306 - E. U. de Estudos Empresariais
Coordinador/a : Pablo Cabanelas Lorenzo
pcabanelas@uvigo.es
986813720
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
25
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
25
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Os xenericos de calquera master oficial
Coñecementos básicos de inglés (nivel B1 ou equivalente)
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
Criterios de valoración usados para establecer a puntuación do alumnado pre-inscrito no
máster:
A) Título académico de acceso:
1. Grao en comercio (3,5 puntos).
2. Outras titulacións de formación económica (3 puntos): Diplomado en Ciencias Empresariais,
Licenciados ou Graduados en Administración e Dirección de Empresas, Grao en Economía,
Dereito Económico, ou similares.
3. Otras titulacións afins (2,5 puntos): Dereito, Ciencias Políticas, Publicidade.
4. Titulacións técnicas (2 puntos): Enxeñarías [Enxeñeiro en Organización Industrial + 0,5
puntos].
5. Outras titulaciones (1,5 puntos): Traducción e Interpretación, Filoloxía Inglesa e Grao en
Linguas Estranxeiras.
6. Titulacións non mencionadas (0,5 puntos).
B) Nota media do expediente académico (escala de 1 a 4): (ata 4 puntos) (nota media simple
segundo R.D. 1497/87, sen contar non presentados nin suspensos).
C) Experiencia profesional en comercio internacional dun año ou máis: (1 punto).

146

D) Inglés (B2: 1 punto; C1: 1,5 puntos; C2: 2 puntos): (Máximo 2 puntos).
E) Segundo idioma estranxeiro (B2: 1 punto).
Nota: Todos os apartados deben ser xustificados documentalmente.
Documentación complementaria
A xustificación do nivel B1 (criterio de preferencia para o acceso ó MCI) pode ser:
- Ben DOCUMENTAL (certificado de exame ou curso de institucións recoñecidas en nivel
educativo a partir de bacharelato)
- Ben DEMOSTRABLE (estancia no estranxeiro con uso do inglés nun entorno académico ou
profesional). Neste segundo caso, o/a solicitante ten que presentar un escrito que inclua:
a) Lugar e datas.
b) Descripción das actividades realizadas.
c) Certificado do curso ou contrato o calquera outra proba documental que xustifique o nivel de
inglés calquer solicitante nestas condicions pode ser requirido para unha proba oral e/ou escrita
por parte da organización do MCI se os responsables o consideran necesario.
Todos os méritos
documentalmente.

alegados

nos

criterios

Condición de expedición do título de máster

de

valoración

deberán

ser

xustificados

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Ter superado os 60 ECTS do Master
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 5
Condicións:
As mesmas dos europeos, e co mesmo baremo para prioridade.

Matrícula a tempo parcial
NON
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Dirección de PEMES
modalidade PRESENCIAL
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 306 - E. U. de Estudos Empresariais
Coordinador/a : María Ángeles Sandoval Pérez
sandoval@uvigo.es
986813729
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
30
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
0
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Para acceder aos ensinos oficiais de Máster será necesario estar en posesión dun título
universitario oficial español ou outro expedido por unha
institución de educación superior pertencente a outro Estado integrante do Espazo Europeo de
Educación Superior que faculte no mesmo para o
acceso a ensinos de Máster.
Así mesmo, poderán acceder os titulados conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo
Europeo de Educación Superior sen necesidade da homologación
dos seus títulos, previa comprobación pola Universidade de que aqueles acreditan un nivel de
formación equivalente aos correspondentes títulos
universitarios oficiais españois e que facultan no país expedidor do título para o acceso a
ensinos de posgrao. O acceso por esta vía
non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión o
interesado, nin o seu recoñecemento a outros efectos que o de cursar
os ensinos de Máster.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
B) NOTA MEDIA DO EXPEDIENTE ACADÉMICO: máximo 4 puntos. (nota media simple, sin
contar non presentados nin suspensos)
C) EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CÓ TÍTULO. 1 PUNTO
(experiencia de 1 ano ou máis)
D) CURSOS SOBRE TEMAS DE DIRECCIÓN E XESTIÓN EMPRESARIAL ORGANIZADOS
POLA UNIVERSIDADE OU ORGANISMOS DE RECOÑECIDO PRESTIXIO VINCULADOS Á
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ACTIVIDADE EMPRESARIAL (Cámara de Comercio, IGAPE, ColeXios ProfesionaIs, etc.):
máximo 1 punto.
Documentación complementaria
Certificación académica oficial
Acreditación da experiencia profesional en actividades relacionadas có título (certificación da
empresa e alta na Seguridade Social)
Certificación dos cursos realizados
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Ter superados os 60 ECTS
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 3

Matrícula a tempo parcial
NON
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Dirección de PEMES
modalidade SEMIPRESENCIAL
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 306 - E. U. de Estudos Empresariais
Coordinador/a : María Ángeles Sandoval Pérez
sandoval@uvigo.es
986813729
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
10
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
10
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Para acceder aos ensinos oficiais de Máster será necesario estar en posesión dun título
universitario oficial español ou outro expedido por unha
institución de educación superior pertencente a outro Estado integrante do Espazo Europeo de
Educación Superior que faculte no mesmo para o
acceso a ensinos de Máster.
Así mesmo, poderán acceder os titulados conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo
Europeo de Educación Superior sen necesidade da homologación
dos seus títulos, previa comprobación pola Universidade de que aqueles acreditan un nivel de
formación equivalente aos correspondentes títulos
universitarios oficiais españois e que facultan no país expedidor do título para o acceso a
ensinos de posgrao. O acceso por esta vía
non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión o
interesado, nin o seu recoñecemento a outros efectos que o de cursar
os ensinos de Máster.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
B) NOTA MEDIA DO EXPEDIENTE ACADÉMICO: máximo 4 puntos. (nota media simple, sin
contar non presentados nin suspensos)
C) EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CÓ TÍTULO. 1 PUNTO
(experiencia de 1 ano ou máis)
D) CURSOS SOBRE TEMAS DE DIRECCIÓN E XESTIÓN EMPRESARIAL ORGANIZADOS
POLA UNIVERSIDADE OU ORGANISMOS DE RECOÑECIDO PRESTIXIO VINCULADOS Á
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ACTIVIDADE EMPRESARIAL (Cámara de Comercio, IGAPE, ColeXios ProfesionaIs, etc.):
máximo 1 punto.
Documentación complementaria
Certificación académica oficial
Acreditación da experiencia profesional en actividades relacionadas có título (certificación da
empresa e alta na Seguridade Social)
Certificación dos cursos realizados
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Ter superados os 60 ECTS
Modalidade de ensino
SEMIPRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 2

Matrícula a tempo parcial
NON
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Avogacía-Pontevedra
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 308 - Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Coordinador/a : Mª Antonia Arias Martinez
tona.arias@uvigo.es
986814026
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Universidades e Ilustre Colexio Provincial de Avogados de Pontevedra
outros organismos
participantes :
Créditos : 90
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
25
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
25
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Conforme ao previsto no Real Decreto 775/2011, do 3 de xuño, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 34/2006 do 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de Avogacía e
Procuradoría dos Tribunais, para acceder ás ensinanzas oficiais deste Máster será necesario
estar en posesión do Título de Licenciado/a en Dereito, Graduado/a en Dereito ou noutro título
universitario de Grao equivalente que acredite a adquisición das competencias xurídicas
establecidas no artigo 3 do citado regulamento.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
En cumprimento do previsto no Art. 4.3 do Regulamento de Estudos de Posgrao da
Universidade de Vigo, o Máster contará cunha Comisión Académica. Será función desta
Comisión Académica seleccionar ao estudantado admitido no programa, priorizando as
solicitudes de admisión en función da nota media do expediente académico.
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Para a expedición do título de Máster Universitario en Avogacía será necesario ter superado os
90 ECTS obrigatorios.
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 2
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Condicións:
Reunir os requerimentos de admisión.
Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
O alumnado que inicie os seus estudos deberán matricularse de todas
as materias correspondentes ao primeiro curso.
Para o suposto de quedar prazas vacantes admitiráse a matrícula a
tempo parcial. Neste caso, o alumnado que opte por esta modalidade
de matrícula deberá cumprir os seguintes requisitos:
-matrícula polo menos de 24 ECTS
-dado que os módulos e materias que integran o plan de estudos non
se imparten simultáneamente sino sucesivamente, o alumnado deberá
matricularse en primeiro lugar dos 24 ECTS correspondentes ás
materias previstas para o primeiro cuadrimestre; e logo das restantes
materias deixando para o final o Traballo Fin de Máster.

153

Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Master universitario en Avogacía-Vigo
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 308 - Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Coordinador/a : María Antonia Arias Martínez
tona.arias@uvigo.es
986814026
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Universidades e Ilustre Colexio de Avogados de Vigo
outros organismos
participantes :
Créditos : 90
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
40
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
40
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Conforme ao previsto no Real Decreto 775/2011, do 3 de xuño, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 34/2006 do 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de Avogado/a e
Procurador/a dos Tribunais, para acceder ás ensinanzas oficiais deste Máster será necesario
estar en posesión do Título de Licenciado/a en Dereito, Graduado/a en Dereito ou noutro título
universitario de Grao equivalente que acredite a adquisición das competencias xurídicas
establecidas no artigo 3 do citado regulamento.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
En cumprimento do previsto no Art. 4.3 do Regulamento de Estudos de Posgrao da
Universidade de Vigo, o Máster contará cunha Comisión Académica. Será función desta
Comisión Académica seleccionar ao estudantado admitido no programa, priorizando as
solicitudes de admisión en función da nota media do expediente académico.
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Para a expedición do título de Máster Universitario en Avogacía será necesario ter superado os
90 ECTS obrigatorios.
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 2
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Condicións:
Reunir os requerimentos de admisión
Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
O alumnado que inicie os seus estudos deberán matricularse de todas
as materias correspondentes ao primeiro curso.
Para o suposto de quedar prazas vacantes admitiráse a matrícula a
tempo parcial. Neste caso, o alumnado que opte por esta modalidade
de matrícula deberá cumprir os seguintes requisitos:
-matrícula polo menos de 24 ECTS
-dado que os módulos e materias que integran o plan de estudos non
se imparten simultáneamente sino sucesivamente, o alumnado deberá
matricularse en primeiro lugar dos 24 ECTS correspondentes ás
materias previstas para o primeiro cuadrimestre; e logo das restantes
materias deixando para o final o Traballo Fin de Máster.
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Menores en Situación de
Desprotección e Conflito Social
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 308 - Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Coordinador/a : Helena Martínez Hens
mhens@uvigo.es
986814022
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
25
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
25
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Aínda cando non se establecen probas de acceso especiais, sí será condición para acceder a
unha das prazas que se ofertan no Máster estar en posesión dunha titulación que pertenza á
rama de coñecemento de "Ciencias Sociais e Xurídicas" e dentro delas terán preferencia os/as
titulados/as en Dereito, Educación, Psicoloxía, Traballo Social e Socioloxía. A súa vez, se fose
necesario, entre os/as candidatos/as que reúnan estas condicións, a Comisión Académica do
Máster fará unha selección atendendo á nota media do seu expediente académico e ao seu
curriculum vitae.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
Sobre unha puntuación de 10 puntos:
- Nota media do expediente académico (50%): ata 5 puntos
- Curriculum vitae (50%): hasta 5 puntos. No curriculum valorarase especialmente a formación
previa e a experiencia profesional no ámbito da protección e reforma de menores.
Documentación complementaria
Expediente académico da titulación de acceso.
Curriculum vitae.
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Superar os 60 ECTS de que consta o Máster
Modalidade de ensino
SEMIPRESENCIAL

A semipresencialidade tradúcese en que, aproximadamente a metade
da docencia teórica da cada unha das materias que integran o plan de
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estudos impartirase on-line; mentras que a outra metade da docencia
teórica, as clases prácticas e as titorías serán presenciais. Todo isto
sen prexuízo das consultas que os/as alumnos/as poidan facer co seu
titor ou os/as demáis profesores/as a través do correo electrónico.
Para iso cóntase coa plataforma de teledocencia TEMA, na que os/as
alumnos/a maticulados/as terán a súa disposición os contidos do
Máster. Ademáis, esta plataforma ofrece diferentes sistemas de
comunicación e colaboración, favorecendo así a interacción entre os/as
estudantes e a aprendizaxe colaborativa.
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 5
Condicións:
Estas 5 prazas cubriranse aplicando entre os/as posibles candidatos/as
os mesmos criterios de admisión expostos.

Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
- Matricularse como mínimo de 24 ECTS/curso académico
- As materias e módulos débense cursar na orde que figura no plan de
estudos
- Para matricularse do TFM é necesario terse matriculado das demáis
materias do Máster.
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 308 - Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Coordinador/a : Emma Rodríguez Rodríguez
emmarodriguez@uvigo.es
986813769
Universidade coordinadora : Universidade de Santiago de Compostela
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
30
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
90
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Estar en posesión dun título universitario oficial español ou expedido por unha institución de
educación superior pertencente a outro Estado integrante do EEES que faculte no mesmo para
o acceso a ensinanzas de Máster.
Así mesmo, poderán acceder os/as titulados/as conforme a sistemas educativos alleos ao
EEES sen necesidade de homologación dos seus títulos, previa comprobación pola
Universidade de que acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos
universitarios oficiais españois e que facultan no país expedidor do título para o acceso a
ensinanzas de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación
do título previo de que esté en posesión o/a interesado/a, nin o seu recoñecemento a outros
efectos que o de cursar as ensinanzas a impartir.
A selección dos/as alumnos/as rexirase pola normativa xeral de xestión académica da
Universidade.
Os/As destinatarios/as prioritarios deste Máster son:
- Graduados/as Sociais
- Diplomados/as en Relacións Laborais
- Licenciados/as en Ciencias do Traballo
- Graduados/as en Relacións Laborais e Recursos Humáns
Así mesmo, a Comisión Académica valorará a admisión de outros/as Licenciados/as,
Diplomados/as o Graduados/as en titulacións afíns.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
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Expediente académico.
En todo caso, a Comisión Académica resolverá os supostos específicos de admisión.
Documentación complementaria
Curriculum vitae e documentación acreditativa dos méritos consignados no mesmo.
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

A expedición do título queda condicionada á superación polo/a alumno/a dos 60 ECTS
estruturados como segue:
- Materias obrigatorias xerais. Cursaranse no primeiro cuadrimestre un total de 24 ECTS de
carácter obrigatorio.
- Materias obrigatorias de especialidade. Cursaranse no segundo cuadrimestre un total de 24
ECTS que conducen á especialización do/a alumno/a.
- Prácticas externas. O/A alumno/a cursará un total de 6 ECTS en prácticas externas realizadas
en empresas, organizacións e institucións que desenvolven actividades relacionadas coa
temática do Máster.
- Traballo Fin de Máster. O/A alumno/a deberá realizar un Traballo de Fin de Máster individual,
cunha asignación de 6 ECTS.
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
NON
Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
Un (20%) dos/as alumnos/as poderán solicitar cursar estudos a tempo
parcial.
Os/as alumnos/as, unha vez matriculados, poderán solicitar esta opción
dentro dos prazos establecidos.
Os/as alumnos/as admitidos/as para cursar esta modalidade deberán
matricularse dun mínimo de 24 ECTS.
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Enxeñaría de Minas
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 309 - E. T. S. de Enxeñaría de Minas
Coordinador/a : Elena Alonso Prieto
ealonso@uvigo.es
986813775
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 120
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
40
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
0
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

En relación ao procedemento de admisión, éste aplicarase a aquel estudantado que cumpra os
requisitos de acceso ao título. En aplicación ao disposto na Orde CIN/310/2009, cumpren os
requisitos de acceso ao título o alumnado que pertenza a algún dos seguintes colectivos:
COLECTIVO A. Estudantado en posesión dun dos títulos seguintes:
-Graduado/a en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos pola Universidade de Vigo ou
-Graduado/a en Enxeñaría da Enerxía pola Universidade de Vigo
(30 prazas)
COLECTIVO B: Estudantado en posesión dun título universitario vinculado ao exercicio da
profesión regulada de Enxeñeiro/a Técnico/a de Minas (Graduado/a ou Enxeñeiro/a Técnico/a
de Minas -diferentes especialidades-) expedido por outra universidade do Sistema Universitario
Español. (4 prazas)
COLECTIVO C: Estudantado en posesión dun título universitario non vinculado ao exercicio da
profesión de Enxeñeiro/a Técnico/a de Minas que cumpren os requisitos de acceso establecidos
na Orden CIN/310/2009. Para este colectivo a Comisión Académica, co apoio e asesoramento
dos servizos administrativos competentes, valorará se se cumpren os requisitos de acceso e
establecerá, de estimarse necesario, os complementos de formación. (4 prazas)
COLECTIVO D: Estudantado estranxeiro. Para este colectivo a Comisión Académica, co apoio
e asesoramento dos servizos administrativas competentes, valorará si se cumpren os requisitos
de acceso e establecerá, de estimarse necesario, os complementos de formación. (2 prazas)
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Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
A priorización dentro de cada colectivo realizarase por nota media do expediente académico.
No caso de non cubrirse o cupo dalgún dos colectivos, poderá completarse con estudantado do
resto de colectivos.
Tendo en conta a heteroxeneidade na formación académica previa dos colectivos de acceso, a
Comisión Académica do Máster establecerá, para cada colectivo de acceso, o currículo
académico do "Módulo de Formación Avanzada en Tecnoloxías" do plan de estudos en base á
formación previa do estudantado.
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Ter superados:
- 24 ECTS do Módulo: "Formación Avanzada en Tecnoloxías", a deseñar curricularmente pola
Comisión Académica do Máster en función dos estudos previos do estudantado
- 69 ECTS de carácter obrigatorio dos Módulos: "Simulación Numércia en Enxeñaría de Minas"
e "Formación Especializada en Tecnoloxías"
- 9 ECTS de carácter obrigatorio da materia "Prácticas Externas"
- 18 ECTS de carácter obrigatorio da materia "Traballo Fin de Máster"
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 2
Condicións:
Para este colectivo a Comisión Académica do Máster, co apoio e
asesoramento dos servizos administrativos competentes, valorará si se
cumpren os requisitos de acceso e establecerá, de estimarse
necesario, os complementos de formación.

Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
Matricularse dun mínimo de 24 ECTS correspondentes ao Módulo: "
Formación Avanzada en Tecnoloxías"
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Xeoinformática
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 309 - E. T. S. de Enxeñaría de Minas
Coordinador/a : Higinio González Jorge
higiniog@uvigo.es
986818752
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
15
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
30
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Os requisitos de acceso ao Máster son os fixados no artigo 16 do RD 1393/2007, de 29 de
outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, modificado
polo RD 861/2010.
En canto ao perfil de ingreso recomendado: Graduados en Enxeñaría (Informática,
Telecomunicación, Minas, Enerxía, Industriais, Civil, Topografía, Forestal e Agrícola),
Matemáticas, Física, Ciencias do Mar, Ciencias Ambientais e Xeografía.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
A idoneidade dos candidatos preinscritos será avaliada pola Comisión Académica do máster. O
criterio utilizado será en base ao resultado do produto da nota do expediente académico da
titulación de acceso por un coeficiente de ponderación. Dito coeficiente será de 1 para as
titulacións do ámbito tecnolóxico e 0,75 para as de ámbito científico.
Documentación complementaria
Non se require.
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Non se establecen
Modalidade de ensino
PRESENCIAL

Non se establecen

Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
NON

Condicións:
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Non procede
Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
Non se establecen
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Master Universitario en Oceanografía
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 310 - Facultade de Ciencias do Mar
Coordinador/a : Belén Rubio Armesto
brubio@uvigo.es
986812003
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Universidades e Universidade das Palmas de Gran Canaria
outros organismos Universidade de Cádiz
participantes : CSIC
IEO
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
20
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
60
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

ACCESO:
Segundo o artigo 16 RD 1393/2007, "para acceder a este máster e necesario estar en posesión
dun título universitario oficial español ou outro expedido por unha institución de educación
superior do EEES que faculte no país expedidor do título ao acceso as ensinanzas de máster.
Así mesmo, poderán acceder os/as titulados/tituladas conforme a sistemas educativos alleos ao
Espazo Europeo de Educación Superior sin necesidade de homologación dos seus títulos,
previa comprobación pola Universidade de que aqueles acrediten un nivel de formación
equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e que facultan no país
expedidor do título para o acceso as ensinanzas de posgrao. O acceso por esta vía non
implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión o/a
interesado/interesada, nin o seu recoñecemento a outros efectos que o de cursar as ensinanzas
de máster"
Segundo o artigo 17 RD 1393/2007, "os/as estudantes poderán ser admitidos nun máster
conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que, no seu caso,
sexan propios do título de Máster Universitario ou establezca a universidade. A Universidade
incluirá os procedementos e requisitos de admisión no plan de estudos, entre os que poderán
figurar requisitos de formación previa específica nalgunhas disciplinas. Estes sistemas e
procedementos deberán incluir, no caso de estudantes con necesidades educativas específicas
derivadas de discapacidade, os servizos de apoio e asesoramento axeitados, que evaluarán a
necesidade de posibles adaptacións curriculares, itinerarios ou estudos alternativos"
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Dada a especificidade do máster Interuniversitario en Oceanografía, considerouse como
titulación preferente de acceso o Grao/Licenciatura en Ciencias do Mar. Como titulacións con
preferencia media incluense diferentes Graos/Licenciaturas da rama das Ciencias
(Grao/Licenciatura en Bioloxía, Grao/Licenciatura en Ciencias Ambientais, Grao/Licenciatura en
Física, Grao/Licenciatura en Enxeñaría Ambiental; Grao/Licenciatura en Enxeñaria do Medio
Natural, Grao/Licenciatura en Química e Grao/Licenciatura en Xeoloxía), que aseguran unha
preparación e aptitude axeitadas para cursar o máster. Finalmente, e con preferencia baixa
admitiráse a calquera grao, licenciatura ou diplomatura que desexe acceder á titulación.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
NOTA MEDIA DO EXPEDIENTE ACADEMICO: 50
COÑECEMENTO DE IDIOMAS, INGLÉS: 15
METAS PROFESIONAIS E MOTIVACIÓN: 10
DEDICACION AO MÁSTER: 5
TITULACION DE ACCESO: 20
Documentación complementaria
Curriculum Vitae
Entrevista Personal
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Non se establecen
Modalidade de ensino
PRESENCIAL

Non se establecen

Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 10
Condicións:
Non se establecen

Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
Non se establecen
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía de
Conservación de Produtos da Pesca
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 311 - Facultade de Química
Coordinador/a : José Manuel Canosa Saa
jcanosa@uvigo.es
986812034
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Universidades e ANFACO-CECOPESCA
outros organismos
participantes :
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
30
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
0
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Tal e como se indica no artigo 16 do Real Decreto 1393/2007, para acceder ás ensinanzas
oficiais de Máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou
outro expedido por unha institución de educación superior do Espazo Europeo de Educación
Superior que facultan no país expedidor do título para o acceso a ensinanzas de máster.
Así mesmo, poderán acceder os/as titulados/tituladas conforme a sistemas educativos alleos ao
Espazo Europeo de Educación Superior sen necesidade da homologación dos seus títulos,
previa comprobación pola Universidade de que aqueles acreditan un nivel de formación
equivalente aos correspondentes títulos universitarios. O acceso por esta vía non implicará, en
ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión o/a
interesado/interesada, nin o seu recoñecemento a outros efectos que o de cursar as ensinanzas
de máster.
Este máster está orientado hacia titulados/tituladas superiores das que as titulacións gardan
relación coas ensinanzas propias especializadas do título, sendo preferentes as seguintes
titulacións: Química, Ciencia e Tecnoloxía de Alimentos, Veterinaria, Bioloxía, Ciencias do Mar,
Farmacia, distintas ramas da Enxeñaría.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
Os criterios de admisión baséanse no establecido no artigo 17 do Real Decreto 1393/2007, e
terán en conta así mesmo o sinalado no artigo 3.5 de dito RD. A selección do alumnado
realizarase de acordo ao establecido nos regulamentos da Universidade de Vigo, utilizando os
seguintes criterios de valoración específicos:
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-35% da puntuación: expediente académico, establecendo como mérito preferente a nota media
máis alta determinada polo procedemento regular en España (de 0 a 4 puntos).
-30% experiencia profesional no eido da industria de conservación de productos do mar.
-20% curriculum vitae e a súa adecuación ao ámbito do título (incluíndo a experiencia
profesional)
-10% entrevista persoal.
-5% titulación relacionada co ámbito do título, preferentemente Química, Ciencia e Tecnoloxía
de Alimentos, Veterinaria, Bioloxía, Ciencias do Mar, Farmacia e as distintas ramas da
enxeñaría.
Esta valoración será levada a cabo pola Comisión Académica do Máster, previa comprobación
por parte das unidades administrativas de que os/as solicitantes cumpren os requisitos de
acceso.
Para o ingreso do alumnado teranse en conta tamén as súas características persoais e
académicas, sendo o perfil recomendado o seguinte:
-nivel alto de expresión oral e escrita
-dinamismo
-capacidade de traballo en equipo
-interese pola investigación
-creatividade
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Superar os 60 créditos do Máster
Modalidade de ensino
PRESENCIAL

PRESENCIAL

Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 6
Condicións:
Poderán acceder os/as titulados/tituladas conforme a sistemas
educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior sen
necesidade da homologación dos seus títulos, previa comprobación
pola Universidade de que aqueles acreditan un nivel de formación
equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois
e que facultan no país expedidor do título para o acceso a ensinanzas
de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a
homologación do título previo de que estea en posesión o/a
interesado/interesada, nin o seu recoñecemento a outros efectos que o
de cursar as ensinanzas de máster.

Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
Quenes prefiran a modalidade a tempo parcial deberán matricularse de
alomenos 24 ECTS en cada curso.
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Investigación Química e
Química Industrial
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 311 - Facultade de Química
Coordinador/a : Rosana Álvarez Rodríguez
rar@uvigo.es
986812289
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Universidades e Universidade de Santiago de Compostela
outros organismos Universidade de A Coruña
participantes :
Créditos : 60
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
20
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
120
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

O alumnado que teña unha licenciatura na área de Química e un Grao en Química
Licenciaturas afíns á Química, ou ben un Grao en Bioquímica, Enxeñaría Química, Enxeñaría
Industrial, Ciencia de Materiais, Farmacia e Ciencias do Mar ou outros títulos universitarios de
perfil equivalente
Outras titulacións universitarias que inclúen no seu curriculum formación química
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
O estudantado será admitido si cumpren os requisitos específicos e criterios de valoración de
méritos que se atopan definidos na Memoria, entre os que poderán considerarse requisitos de
formación previa específica nalgúns aspectos básicos da Química o de formación
complementaria. Para esta formación complementaria poderán utilizarse, coa autorización dos
responsables do programa, asignaturas de outros planes de estudo oficiais de cada
universidade participante
No caso de que o número de solicitudes sexa maior que a oferta de prazas, a Comisión
Académica do Máster, levará a cabo unha selección de estudantes, aténdose aos criterios
seguintes:
*Adecuación da titulación de procedencia, segundo as prioridades seguintes:
-Titulacións prioritarias: Licenciatura en Química e Grao en Química
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-Titulacións con prioridade secundaria: Licenciaturas afíns á Licenciatura en Química, así como
Grao en Bioquímica, Enxeñaría Química, Enxeñaría Industrial, Ciencia de Materiais, Farmacia e
Ciencias do Mar ou otros títulos universitarios de perfil equivalente
-Prioridade menor: Outras titulacións universitarias que inclúen no seu curriculum formación
química
Nota media do expediente académico da titulación de acceso: (85%)
Méritos curriculares adicionais: (10%)
Carta de motivación: (5%)
Documentación complementaria
Curriculum Vitae
Información Académica
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 2
Condicións:
As mesmas que para os/as alumnos/as nacionais

Matrícula a tempo parcial
SI
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Química Teórica e
Modelización Computacional
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 311 - Facultade de Química
Coordinador/a : Jose Manuel Hermida Ramón
jose_hermida@uvigo.es
986 812298
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Universidades e Universidade de Santiago de Compostela
outros organismos Universidade de Estremadura
participantes : Universidade das Illas Baleares
Universidade Jaume I
Universidade De Murcia
Universidade de Oviedo
Universidade do País Vasco
Universidade de Salamanca
Universidade de Valencia Estudi General
Universidade De Valladolid
Universidade Autónoma de Madrid
Universidade de Barcelona
Universidade de Cantabria
Diversas universidades de varios países europeos.
Créditos : 120
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
3
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
40
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

Requistos de Acceso e Admisión:
Para acceder ás ensinanzas oficiais do Máster en Química Teórica e Modelización
Computacional será necesario:
1. Estar en posesión dun título universitario oficial español en Química, Física, Ciencia dos
Materiais ou outro de tipo científico, expedido por unha institución de educación superior
pertenecente a outro Estado integrante do Espazo Europeo de Educación Superior que faculte
no mesmo para o acceso a ensinanzas de máster.
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2. Así mesmo, poderán acceder os/as titulados/as conforme a sistemas educativos alleos so
Espazo Europeo de Educación Superior sen necesidade da homologación dos seus títulos,
previa comprobación polas Universidades firmantes do convenio de que aqueles/as acreditan
un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois xa
mencionados e que facultan no país expedidor do título para o acceso a ensinanzas de
posgrao. O acceso por esta vía no implicara, en ningún caso, a homologación do título previo de
que estea en posesión o/a interesado/a, nin o seu recoñecemento a outros efectos que o de
cursar as ensinanzas de Máster.
A Comisión de Coordinación Académica do Máster será o órgano responsable do proceso de
admisión.
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
Os criterios de admisión serán os mesmos en todas as Institucións firmantes do convenio.
A admisión dos/das estudantes terán en conta os seguintes criterios e ponderacións:
Criterio Ponderación(%):
-Expediente académico (50%)
-Carta de motivación (15%)
-Referencia de duas persoas (15%)
-Coñecemento de Idioma (20%)
Inglés e Español (terceiros países)
A documentación, que poderá vir acompañada de C.V., farase chegar ao/á coordinador/a do
Máster
A Comisión de Coordinación Académica do máster, á hora de ponderar, valorará, entre outros
aspectos:
Que se cumpran os requisitos de acceso en canto á titulación e coñecementos previos.
Algunhas deficiencias poden ser compensadas mediante Complementos Formativos.
Documentación complementaria
Poderá solicitarse C.V.
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

O/A estudante ten que superar 120 ECTS distribuidos da seguinte forma:
-25 ECTS Optativos
-65 ECTS Obrigatorios
-30 ECTS Traballo Fin de Máster
Modalidade de ensino
PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
SI

Cupo: 1
Condicións:
As que establece a normativa. Véanse tamén requistos de admisión.
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Matrícula a tempo parcial
SI

Condicións:
Coas restricións que estableza a normativa; no máis de 47 ECTS por
ano.
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Anexo III: Características dos másteres ofertados no curso
2016/2017
Denominación do título : Máster Universitario en Dirección e Administración de
Empresas (MBA)
Campus : Campus de Vigo
Centro de adscrición : 355 - Escola de Negocios Caixanova
Coordinador/a : Anabel Caneda González
acaneda@afundacion.edu
986493252
Universidade coordinadora : Universidade de Vigo
Créditos : 90
Curso académico : 2016/2017
Comisión Académica Máster
Prazas ofertadas para a Universidade de Vigo:
80
Prazas totais (en caso de másters interuniversitarios):
0
Admisión de estudantes

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

O ALUMNADO INTERESADO NESTE MÁSTER DEBERÁ POÑERSE EN CONTACTO COA
COORDINADORA PARA A PREINSCRIPCIÓN E MATRÍCULA NO MÁSTER
Titulados/as universitarios e un coñecemento de inglés equivalente, como mínimo, ao nivel A2
do Marco Europeo (CEF)
O alumnado deberá pasar as seguintes probas:
-Probas psicotécnicas
-Proba de nivel de inglés
-Entrevista persoal
Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración
Expediente Académico 25%
Curriculum Vitae e Cartas de aval 10%
Estudos previos (preferencia licenciados/as, enxeñeiros/as, arquitectos/as e graduados/as) 15%
Probas psicotécnicas e perfil competencial 25%
Nivel de inglés (a partir do mínimo establecido) 15%
Entrevista persoal coa dirección do programa 10%
Condición de expedición do título de máster

(de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA para verificación)

A asistencia ás clases é obrigatoria
Modalidade de ensino
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PRESENCIAL
Matrícula de estranxeiros alleos ao EEES
NON
Matrícula a tempo parcial
NON
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PG-03

ANEXO IV
SOLICITUDE DE MATRÍCULA A TEMPO PARCIAL
SOLICITUD DE MATRÍCULA A TIEMPO PARCIAL

Apelidos
Nome:
NIF /Pasaporte nº:
Máster :
SOLICITA a matrícula a tempo parcial nas seguintes materias (mínimo 24 ECTS)
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

ECTS

dado que concorren as seguintes circunstancias que impiden a realización dos estudos a tempo completo:

En

,

a

de

de 20__

Asinado:

EXCMO. SR. REITOR MAGNIFICO DA UNIVERSIDADE DE VIGO
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PG-04

ANEXO V
SOLICITUDE DE ADIANTO DE CONVOCATORIA DO 2º
CUADRIMESTRE

Apelidos
Nome:
NIF /Pasaporte nº:
Máster :
Centro de adscrición:

SOLICITA o adianto de convocatorias do 2º cuadrimestre das seguintes materias (ata un máximo de 18 ECTS
e para un máximo de 3 materias, asignadas no plan de estudos ao 2º cuadrimestre. No caso de que tamén
lle/s quede/n algunha/s materia/s pendente/s do 1º cuadrimestre o máximo elevarase a 24 ECTS e catro
materias, computando as do 1º cuadrimestre)
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

ECTS

DENOMINACIÓN
TRABALLO FIN DE MÁSTER
En

,

a

de

ECTS

de 20__

Asinado:

SR./A. COORDINADOR/A DO MÁSTER EN ____________________________________
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PG-01

ANEXO VI
SOLICITUDE DE RECOÑECEMENTO DE
EQUIVALENCIA DE TÍTULO ESTRANXEIRO (*)
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE
EQUIVALENCIA DE TÍTULO EXTRANJERO (*)
(*) Aos efectos exclusivos de cursar estudos de Máster na Universidade de Vigo
(*) A los efectos exclusivos de cursar estudios de Máster en la Universidade de Vigo
Máster Universitario en:
(a cubrir por el/la interesado/interesada)

Nombre:
NIF /Pasaporte nº:
Nacionalidad:
En posesión del título académico de:
Obtenido en la Universidad de:
En fecha
Domicilio a efectos de notificación

Teléfono:
Correo Electrónico:

EXPONE que desea cursar estudios universitarios de máster en la Universidad de Vigo,
por lo que
SOLICITA el reconocimiento de la equivalencia académica del título que presenta con el nivel de
Licenciado/Licenciada, Ingeniero/Ingeniera, Arquitecto/Arquitecta, Diplomado/Diplomada, Ingeniero
Técnico/Ingeniera Técnica, Arquitecto Técnico/Arquitecta Técnica o Graduado Universitario/Graduada
Universitaria en España. Para lo que adjunta la siguiente documentación:
Fotocopia del NIF o Pasaporte.
Fotocopia compulsada del Título Universitario extranjero (1).
Certificación académica de los estudios universitarios cursados conducentes al título
presentado (1).
Programa de las diferentes materias a los efectos de comprobar sus contenidos y carga lectiva
Plan de estudios (1)
Otros (indicar)

(1) La documentación, tanto original como fotocopias, deberá estar legalizada por vía diplomática (excepto Estados
acogidos al convenio de La Haya de 05/10/61, y con la correspondiente traducción oficial al español o gallego, así como
el visto bueno del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. La certificación académica indicará las calificaciones
máxima y mínima del sistema de evaluación.

En

,

a

de

de 20__

Firmado:

SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO
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ANEXO VII:

ESPECIALIDADES E ITINERARIOS NO MÁSTER
UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN DO PROFESORADO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA, BACHARELATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINO DE IDIOMAS

ESPECIALIDADE
1. Ciencias Experimentais

2. Ciencias Sociais
3. Formación Profesional

4. Linguas e Literaturas

5. Artes
6. Orientación ***

ITINERARIOS
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química
Matemáticas
e
Tecnoloxía *
Educación Física
Xeografía e Historia
Humanidades **
Servizos
Formación
e
Orientación Laboral
Sector Primario e
Secundario
Linguas e Literaturas
Oficiais: Castelán e
Galego
Linguas Estranxeiras
Debuxo

OURENSE

PONTEVEDRA

20

20
20

20
20
20
20
20
20
40
12

20
8

* Non se ofertan materias de Matemáticas.
** Non se ofertan materias de Filosofía.
*** Recoñecemento de materias para Licenciados/Licenciadas en Pedagoxía e Psicopedagoxía.
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VIGO
20

ANEXO VIII: PROCEDEMENTO DE TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO
DE CRÉDITOS PARA MÁSTERES UNIVERSITARIOS OFICIAIS
CAPÍTULO I
Estudos de máster
Artigo primeiro. O procedemento iniciarase por petición do/da interesado/interesada
que presentará a solicitude dende o 12 de setembro ata o 14 de outubro de 2016,
ou do 1 ao 28 de febreiro 2017, na secretaría de alumnado do centro de adscrición
da titulación ou nos rexistros oficiais da Universidade de Vigo, dirixida á comisión
académica do máster, unha vez teña formalizada a matrícula correspondente.
O recoñecemento tamén se poderá realizar de oficio pola administración naqueles
supostos aos que se refire o artigo 4.3 da Normativa de transferencia e recoñecemento
de créditos e competencias para titulacións adaptadas ao Espazo Europeo de
Educación Superior: «A Universidade poderá recoñecer directamente, ou mediante
convenios, titulacións estranxeiras que dean acceso a titulacións oficiais da
Universidade de Vigo, ou establecer neses convenios o recoñecemento parcial de
estudos estranxeiros. A Universidade de Vigo difundirá de forma axeitada estes
convenios.»
Artigo segundo. A solicitude deberá ir acompañada dos documentos que acrediten,
de xeito fidedigno, os estudos ou actividades das que se pretende o recoñecemento.
a) Estudos nacionais:
- Certificación académica persoal ou calquera outro documento oficial expedido polo
centro en que se cursasen os estudos obxecto de recoñecemento. Para as e os
estudantes procedentes de centros da propia universidade de Vigo será emitida de
forma gratuíta unha certificación académica coa única validez para estes efectos.
- Programas de materias cursadas selados pola universidade/centro de orixe
correspondentes ao curso académico que superou, así como unha copia do plan de
estudos.
- Calquera outra que estableza a comisión académica do máster.
b) Estudos cursados en universidades estranxeiras:
- Certificación académica oficial expedida polo centro en que se cursasen os estudos
obxecto de validación; debe aparecer nela o nivel, a clase de estudos e unha táboa
explicativa das cualificacións, en que figure o mínimo necesario para superar as
materias.
- Programas das disciplinas correspondentes ao curso académico en que se superaron,
así como unha copia do plan de estudos.
- Acreditación da nacionalidade expedida pola autoridade competente no caso de
estranxeiros/estranxeiras.
- Acreditación do Ministerio de Educación ou da autoridade competente do país de que
os estudos obxecto de validación teñen carácter universitario.
- Calquera outra que estableza a comisión académica do máster.
Os documentos das universidades estranxeiras deben estar legalizados por vía
diplomática nas embaixadas ou consulados de España e co visto e prace do Ministerio
de Asuntos Exteriores de España (Rúa de José Abascal n.º 41, Madrid), os
documentos cuñados coa apostila (Convención da Haia do 5 de outubro de 1961) non
precisan outra legalización diplomática ou consular.
Todos os documentos deben entregarse coa correspondente tradución oficial ao
galego ou ao castelán, que poderá ser realizada:
- Por calquera representación diplomática ou consular española no estranxeiro.
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- Pola representación diplomática ou consular en España do país de que é cidadán o
solicitante e, no seu caso, da procedencia do documento.
- Por un tradutor xurado debidamente autorizado e inscrito en España.
c) Outros estudos ou actividades profesionais
Certificación do órgano competente que acredite a realización/superación destes.
d) Participación en actividades universitarias, culturais, deportivas, de representación
estudantil, solidarias e de cooperación.
Certificación do órgano competente que acredite a participación nestas de acordo co
procedemento que se estableza regulamentariamente.
O modelo de solicitude e calquera outra información complementaria será facilitada
nas unidades de atención ao alumnado, nos servizos administrativos dos centros, no
Servizo de Alumnado da Reitoría e na web da Universidade.
Artigo terceiro. O número de créditos que poderá ser recoñecido a partir da
experiencia profesional ou laboral e de estudos universitarios non oficiais, non
superará o 15 por cento do total dos créditos que constitúan o plan de estudos, coas
excepcións que se establecen no Real Decreto 1393/2007, modificado polo Real
Decreto 861/2010, para o recoñecemento de títulos propios.
Este recoñecemento non incorporará cualificación polo que non computará a efectos
de baremo do expediente.
Artigo cuarto. Consonte o establecido no Real Decreto 1393/2007, modificado polo
Real Decreto 861/2010 non poderán ser obxecto de recoñecemento os créditos
correspondentes a traballos fin de máster.
Artigo quinto. As secretarías de alumnado dos centros en que estea adscrita a
titulación serán as encargadas de tramitar as solicitudes e de asegurarse de que a
documentación é, en principio, suficiente e reúne os requisitos formais necesarios. De
non ser así, requiriráselle a mellora da solicitude, que terá dez días para emendar os
defectos ou para presentar nova documentación. Este prazo de dez días poderá ser
obxecto de ampliación por petición do interesado antes de que remate.
No caso de que non se cumpra o requirimento, ditarase resolución de arquivo do
expediente asinada polo órgano que resolve o procedemento.
Artigo sexto. As solicitudes que reúnan os requisitos mínimos necesarios serán
remitidas antes do 4 de novembro de 2016 para as do primeiro prazo, e antes do 17
de marzo de 2017 para as do segundo prazo, á comisión académica do máster, para
que sexa emitido e enviado ao negociado de asuntos xerais un informe técnico sobre
as solicitudes antes do día 24 de novembro de 2016 para as solicitudes do primeiro
prazo e antes do día 19 de abril de 2017 para as do segundo prazo.
O informe terá carácter preceptivo, pero non vinculante, para decanas e decanos e
directoras e directores que resolverán por delegación do reitor.
A comisión académica do máster da titulación poderá recadar, mediante petición
razoada á alumna ou alumno, a documentación complementaria que estime oportuna.
Do mesmo xeito, poderán solicitar asesoramento dos/das especialistas que
consideren necesarios ou pedir informes a outras administracións.
É preciso que os informes académicos sexan motivados con xustificación suficiente.
Nos casos de estudos interuniversitarios, a comisión académica do máster da
titulación establecerá os mecanismos de coordinación necesarios co resto das
universidades, e os informes conterán referencia expresa sobre o acordo alcanzado
para o caso concreto.
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Os informes servirán de precedentes para posteriores informes do mesmo órgano,
sempre que se refira a casos idénticos ou a outros casos que así acorde a comisión
académica do máster da titulación. Nestes casos as e os xefes de negociado de
asuntos xerais manterán actualizados os listados das materias obxecto de
recoñecemento por este sistema para que as secretarías de alumnado eleven a
proposta de resolución sen necesidade de informe técnico específico.
Artigo sétimo. As e os coordinadores do máster, encargaranse de facer chegar os
informes aos decanatos ou ás direccións dos centros, así como de outras
comunicacións necesarias entre a comisión e o resto de unidades e órganos
universitarios.
Artigo oitavo. Á vista da documentación e dos informes, a decana ou decano ou a
directora ou director, por delegación do reitor, ditará a correspondente resolución
antes do 16 de decembro de 2016 para as solicitudes do primeiro prazo, e antes
do 5 de maio de 2017 para as do segundo prazo, aínda no caso de que non fose
emitido o informe.

CAPÍTULO II
Resolucións
Artigo noveno. Como consecuencia das resolucións de recoñecemento de créditos,
os estudantes poderán modificar a matrícula na secretaría de alumnado do centro no
prazo de dez días dende a recepción da resolución.
Artigo décimo. A resolución deberá ser notificada aos/ás estudantes polos servizos
administrativos do centro ao que estea adscrita a titulación para que regularice a súa
situación no prazo de dez días, que se contarán dende o día seguinte ao da recepción.
Transcorrido o mencionado prazo sen que as e os interesados regularizasen a súa
situación, decaerán no seu dereito e ditarase resolución de arquivo do expediente
asinada polo órgano que resolve o procedemento.

CAPÍTULO III
Prezos públicos
Artigo décimo primeiro. Os prezos correspondentes ao recoñecemento e transferencia
de créditos serán os establecidos no Decreto polo que se fixan os prezos
correspondentes aos estudos conducentes á obtención de títulos oficiais no ensino
universitario para o curso 2016/2017.
As taxas faranse efectivas nos centros en que a alumna ou o alumno vaia iniciar ou
continuar os estudos, segundo o procedemento vixente en materia de pagamento de
prazos por servizos académicos universitarios, no prazo máximo de dez días a partir
da recepción da notificación da correspondente resolución.

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
Primeira. O recoñecemento de créditos figurará nos expedientes do alumnado. No
recoñecemento de créditos correspondentes a materias cursadas noutras
universidades constará a cualificación obtida na materia obxecto de recoñecemento
na universidade de procedencia, o número de créditos e o curso académico de
recoñecemento ou acreditación.
A experiencia laboral ou profesional, así como as actividades universitarias constarán
no expediente do/da alumno/alumna coa cualificación de APTO.
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Segunda. A transferencia de créditos incluirase directamente pola secretaría de
alumnado do centro nos expedientes das e dos estudantes, despois de que solicite e
presente os documentos oficiais acreditativos das ensinanzas seguidas por cada
estudante da totalidade dos créditos obtidos por el nos ensinos oficiais cursados con
anterioridade, na mesma ou noutra universidade, que non conduzan á obtención dun
título oficial.
Terceira. Para o non regulado neste procedemento estarase ao disposto nas normas
de xestión académica. A Vicerreitoría de Estudantes ditará as instrucións oportunas
para a posta en práctica do aquí disposto así como para a aclaración de calquera
aspecto necesario.
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ANEXO IX: CALENDARIO PARA PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO
(Aprobado na reunión da Comisión Permanente da Escola Internacional de Doutoramento de 22 de
abril de 2016)

MATRÍCULA POR PRIMEIRA VEZ
PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO REGULADOS POLO R.D. 99/2011
MES
DÍAS
ACTIVIDADES
Agosto-setembro 2016
26-7
Período de preinscrición na
SECRETARIA VIRTUAL
Setembro 2016
16
Listado provisional
Setembro 2016
17-22
Período de reclamacións ante a
Comisión Académica
Setembro 2016
29
Listado definitivo
Outubro 2016
1-7
Período de matrícula a través da
SECRETARÍA VIRTUAL

RESPONSABLE
Interesado/Interesada
Comisión Académica
Interesado/Interesada
Comisión Académica
Interesado/Interesada

RENOVACIÓNS DE MATRÍCULA
PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO REGULADOS POLO R.D.99/2011 E 1393/2007
MES
DÍAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Xullo 2016
11-22
Os/as coordinadores/as entregarán no
Comisión Académica/
Coordinador
centro de adscrición do programa a
relación motivada de alumnos/as que
propoñen para causar baixa definitiva
no programa.
Outubro 2016
1-7
Período de matrícula a través da
Interesado/Interesada
SECRETARÍA VIRTUAL
PRAZO

PREINSCRICIÓN LISTADO
PROVISIONAL

RECLAMACIÓNS LISTADO
DEFINITIVO

CONFIRMACIÓN
DE MATRÍCULA

2º
cuadrimestre
(*)

10-13/02/2017

17-21/02/2017

24-28/03/2017

16/02/2017

23/02/2017

(*) Só no caso de que a Comisión Académica do Programa de Doutoramento oferte a modalidade de tempo parcial, teña prazas
vacantes e solicite autorización para este prazo á Comisión Permanente da EIDO, antes do 7 de febreiro de 2017.

NOTA: Non deberán solicitar renovación de matrícula aqueles/aquelas alumnos/alumnas que
depositen a súa tese antes do 7 de setembro de 2016, en virtude da convocatoria.
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ANEXO Xb: Centros de adscrición dos Programas de Doutoramento regulados polo RD 1393/2007
Campus

Centro

Nº

Denominación do título

1

31

Programa de doutoramento en artes escénicas
Programa de doutoramento en estudos ingleses avanzados: interpretación
textual e cultural das sociedades anglófonas contemporáneas
Programa de doutoramento en lingüística e as súas aplicacións
Programa de doutoramento en lingüística galega
Programa de doutoramento en tradución e paratradución
Programa de doutoramento en administración integrada de empresas:
responsabilidade social corporativa, calidade e Medio Ambiente
Programa de doutoramento en economía
Programa de doutoramento en integración económica rexional e políticas
comunitarias
Programa de doutoramento en investigación en contabilidade e finanzas
Programa de doutoramento en técnicas estatísticas
Programa de doutoramento en menores en situación de desprotección e
conflito social
Programa de doutoramento en ordenación xurídica do mercado
Programa de doutoramento en aplicacións de procesado de sinal en
comunicacións
Programa de doutoramento en enxeñaría telemática
Programa de doutoramento en métodos matemáticos e simulación numérica en
enxeñería e ciencias aplicadas (Máster en enxeñaría matemática)
Programa de doutoramento en radiocomunicación e enxeñaría
electromagnética
Programa de doutoramento en teoría do sinal e comunicacións
Programa de doutoramento en tecnoloxía ambiental
Programa de doutoramento en enxeñaría química
Programa de doutoramento en enxeñaría térmica
Programa de doutoramento en investigación en tecnoloxías e procesos
avanzados na industria
Programa de doutoramento en acuicultura
Programa de doutoramento en biodiversidade e ecosistemas
Programa de doutoramento en biotecnoloxía avanzada
Programa de doutoramento en metodoloxía e aplicacións en ciencias da vida
Programa de doutoramento en neurociencia
Programa de doutoramento en ciencia e tecnoloxía de coloides e interfases
Programa de doutoramento en química avanzada
Programa de doutoramento en química teórica e modelización computacional
Programa de doutoramento en física aplicada
Programa de doutoramento en oceanografía

32

Programa de doutoramento en investigación en comunicación

2

Facultade de Filoloxía e Tradución

3
4
5
6

Facultade de Ciencias Económicas e
Empresariais

7
8
9
10

Facultade de Ciencias Xurídicas e
do Traballo

11
12
13
14

Vigo

EE de Telecomunicación

15
16
17

EE Minas

18
19

EE Industriais

20
21
22
23

Facultade de Bioloxía

24
25
26
27

Facultade de Química

28
29

Facultade de Ciencias do Mar

Pontevedra

Facultade de Ciencias Sociais e da
Comunicación
Facultade de Ciencias da
Educación e do Deporte
Facultade de Belas Artes
Facultade de Historia

30

33
34
35
36

Facultade de Ciencias da Educación
37

Facultade de Ciencias Empresariais
e Turismo
Ourense

38

Programa de doutoramento en dirección e planificación do turismo

39

Programa de doutoramento en ciencia e tecnoloxía agroalimentaria
Programa de doutoramento en ciencias do clima: meteoroloxía, oceanografía
física e mudanza climática
Programa de doutoramento en ecosistemas terrestres, uso sustentable e
implicacións ambientais
Programa de doutoramento en Endocrinoloxía (Máster en nutrición)
Programa de doutoramento en fotónica e tecnoloxías do láser
Programa de doutoramento en sistemas software intelixentes e adaptables

40

Facultade de Ciencias

41
42
43

ESE Informática

Programa de doutoramento en investigación en actividade física, deporte e
saúde
Programa de doutoramento en arte contemporánea. Creación e investigación
Programa de doutoramento en historia, territorio e recursos patrimoniais
Programa de doutoramento en dificultades de aprendizaxe e procesos
cognitivos
Programa de doutoramento en investigación psicosocioeducativa con
adolescentes en contextos escolares

44
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ANEXO Xc: Centros de adscrición dos Programas de Doutoramento
regulados polo RD 99/2011
Campus

Centro
E.S.E. INFORMÁTICA

OURENSE

FACULTADE DE CIENCIAS

FACULTADE DE CIENCIAS DA
EDUCACIÓN
FACULTADE DE BELAS ARTES
PONTEVEDRA

FACULTADE DE CC. DA
EDUCACIÓN E DO DEPORTE

E.E. INDUSTRIAL

E.E.MINAS

E.E. TELECOMUNICACIÓN

VIGO

FACULTADE DE BIOLOXÍA

FACULTADE DE CC. DO MAR
FACULTADE DE CC.
ECONÓMICAS E
EMPRESARIAIS.

FACULTADE DE CC.
XURÍDICAS E DO TRABALLO

Denominación do título
Programa de doutoramento en Sistemas Software intelixentes e
adaptables
Programa de doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía
Agroalimentaria
Programa de doutoramento en Ecosistemas terrestres, usos
sustentables e implicacións ambientais
Programa de doutoramento en Ciencias da Educación e do
Comportamento
Programa de doutoramento en Creación e investigación en arte
contemporánea
Programa de doutoramento en Ciencias do deporte, educación
física e actividade física saudable
Programa de doutoramento Equidade e Innovación en Educación
Programa de doutoramento en Educación, Deporte e Saúde (*)
Programa de doutoramento en Enxeñaría Química
Programa de doutoramento en Investigación en Tecnoloxías e
procesos avanzados na industria (*)
Programa de doutoramento interuniversitario en Eficiencia
enerxética e Sustentabilidade en Enxeñaría e Arquitectura
Programa de doutoramento en Láser, Fotónica e Visión (*)
Programa de doutoramento en Xeotecnoloxías aplicadas á
construción, enerxía e industria
Programa de doutoramento en Protección do patrimonio cultural
(*)
Programa de doutoramento en Métodos Matemáticos e
Simulación Numérica en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas (*)
Programa de doutoramento en Tecnoloxía aeroespacial:
enxeñarías electromagnética, electrónica, informática e
mecánica
Programa de doutoramento en Tecnoloxías da Información e as
comunicacións
Programa de doutoramento en Endocrinoloxía
Programa de doutoramento en Metodoloxía e Aplicacións en
Ciencias da Vida (*)
Programa de doutoramento en Neurociencia e Psicoloxía Clínica
(*)
Programa de doutoramento en Biotecnoloxía Avanzada (*)
Programa de doutoramento en Física Aplicada
Programa de doutoramento en Análise económica e estratexia
empresarial
Programa de doutoramento en Ciencias mariñas, tecnoloxía e
xestión (Campus do Mar)
Programa de doutoramento en Estatística e Investigación
Operativa
Programa de doutoramento en Ordenación Xurídica do Mercado
Programa de doutoramento en Xestión e Resolución de conflitos.
Menores, Familia e Xustiza terapéutica

185

Campus

Centro

Denominación do título

Programa de doutoramento en Comunicación (*)
Programa de doutoramento en Estudos Lingüísticos (*)
FACULTADE DE FILOLOXÍA E Programa de doutoramento en Estudos literarios (*)
TRADUCIÓN
Programa de doutoramento en Tradución e Paratradución (*)
Programa de doutoramento Interuniversitario en Estudos
Ingleses avanzados: Lingüística, Literatura e Cultura (*)
Programa de doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía de Coloides
e Interfaces (*)
Programa de doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Química (*)
Programa de doutoramento en Nanomedicina
FACULTADE DE QUÍMICA
Programa de doutoramento en Química Teórica e Modelización
Computacional/Theoretical Chemistry and Computacional
Modelling
* Para os programas sinalados cun asterisco pode verse información complementaria no Anexo XI.
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ANEXO XI: Características específicas dalgúns programas de
doutoramento ofertados no curso 2016/2017
DENOMINACIÓN DO
PROGRAMA:

Análise Económico e Estratexia Empresarial

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO:
Currículum Vitae
Dependendo da análise de cada solicitude, a Comisión Académica pode requirir unha entrevista
con o/a candidato/a
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN:
Dependendo da titulación previa, a Comisión Académica pode requirir complementos de
formación en métodos econométricos e en técnicas de investigación. É relevante ser competente
no manexo do inglés.
CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Priorízanse as titulacións en Economía, Empresa, Enxeñería , Matemáticas.
É moi relevante para a admisión o expediente académico.
Tamén é relevante que o solicitante contactara previamente cun potencial director/a de tese.
NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: 15

CUPO PARA ESTRANXEIROS: 4

ACTIVIDADES FORMATIVAS OBRIGATORIAS:
Referencia á memoria
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO:
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ANEXO XI: Características específicas dalgúns programas de
doutoramento ofertados no curso 2016/2017
DENOMINACIÓN DO
PROGRAMA:

Biotecnoloxía Avanzada

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO:
Currículum Vitae, Cartas de aval
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN:

CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Esixirá aos aspirantes, como requisito previo, superar unha proba (equivalente ao superior ao nivel
de coñecemento B1 do MCERCL), que realizará a CAPD, sobre comprensión de inglés científicotécnico.
Avaliarase cada solicitude en base á seguinte información, que debe acompañar á solicitude de
admisión:
1. Curriculum vitae do solicitante, tendo en cuenta a titulación de acceso e a súa formación previa
(85%).
2. Carta con declaración de intereses sobre o programa de doutoramento onde se reflictan as
motivacións do estudante para escoller este programa de doutoramento e a/s liña/s de investigación
de interese en caso de ser admitido no mesmo. Valoraranse os posibles informes de referencia das
súas institucións de orixe (15%)
3. Opcionalmente, realizaranse unha (ou varias) entrevistas personais (de maneira presencial e/ou a
través do correo electrónico). O obxectivo das entrevistas é a valoración das características do
solicitante en canto ao perfil de ingreso, así como a adecuación dos seus intereses ás liñas de
investigación dos Grupos adscritos ao programa de doutoramento. Serán necesarias naqueles casos
nos cales a documentación aportada xere dudas nalgún dos méritos alegados ou en caso de empate
entre varios candidatos.
En todo caso teranse en conta as necesidades educativas especiais de estudantes derivadas de
discapacidade.
Baremo do Curriculum vitae utilizado pola Comisión Académica do Programa de Doutoramento:
Formación Académica: (65 % del CV)
Como perfiís de acceso preferente establécense os seguientes:
1. Ldo./Graduado en Biotecnoloxía, Biología, Química, Bioquímica, Ciencia e Tecnoloxía dos
Alimentos, Farmacia, Medicina, Veterinaria, Enfermería, Fisioterapia, Ciencias Ambientais,
Ciencias do Mar e Enxeñería Química ou Agrónoma con estudos de Máster en temáticas afíns ao
ámbito da Biotecnoloxía (Nota: Nota media x 1).
2. Ldo./Graduado en Biotecnoloxía, Bioloxía, Química, Bioquímica, Biotecnoloxía, Ciencia e
Tecnoloxía dos Alimentos, Farmacia, Medicina, Veterinaria, Enfermería, Fisioterapia, Ciencias
Ambientais, Ciencias do Mar e Enxeñería Química ou Agrónoma con estudos de Máster en
temáticas non afíns ao ámbito da Biotecnoloxía (Nota: Nota media x 0,75).
3. Ldo./Graduado en titulacións diferentes ás contempladas no apartado 1 e 2 con Estudos de
Máster en temáticas afíns ao ámbito da Biotecnoloxía (Nota: Nota media x 0,5).
4. Ldo./Graduado en titulacións diferentes a las contempladas en el apartado 1 y 2 con Estudios de
Máster en temáticas no afines al ámbito de la Biotecnología (Nota: Nota media x 0,25).
Experiencia Profesional: (15 % del CV)
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Só se considerará aquela experiencia profesional directamente relacionada co sector
biotecnolóxico. Valoraranse diversos aspectos como cargo, responsabilidades, duración da
actividade desenvolvida,....
Experiencia Investigadora: (15 % del CV)
Analizarase a experiencia investigadora do alumno, para o cal emplearase o baremo que tanto a
Universidade de Vigo como a de Coruña establecen anualmente nas súas convocatorias de axudas
á investigación.
Outros méritos: (5 % del CV)
Consideraranse outros méritos relacionados co máster tales como premios, cursos de formación,
asistencia a xornadas, bolsas,...
NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: 8 (4
prazas reservadas para convenio co Instituto
Politécnico de Porto)

CUPO PARA ESTRANXEIROS:

ACTIVIDADES FORMATIVAS OBRIGATORIAS:
Referencia á memoria
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO:
Recoméndas aos aspirantes contactar, previamente á preinscripción, coa coordinadora do
Programa de Doutoramento, Dra. Carmen Sieiro Vázquez (mcsieiro@uvigo.es)
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ANEXO XI: Características específicas dalgúns programas de
doutoramento ofertados no curso 2016/2017
DENOMINACIÓN DO
PROGRAMA:

Ciencias da Educación e do Comportamento

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO:
Currículum Vitae, Outros
Expediente académico e publicacións relevantes. Aceptación da dirección por parte dun profesor/a
do programa
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN:
Cursarán complementos de formación os procedentes de Mestrados que non tivesen módulos de
metodoloxía de investigación.
CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Prioridade ás titulacións de Educación, Traballo Social, Psicopedagoxía, Psicoloxía, e outras
equivalentes tanto na comunidade europea, como noutros países
NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: 14

CUPO PARA ESTRANXEIROS: 0

ACTIVIDADES FORMATIVAS OBRIGATORIAS:
Referencia á memoria
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO:
Na web da Facultade de Ciencias da Educación pode acceder ao currículo do profesorado que
integra o programa de doutoramento http://educacion-ou.webs.uvigo.es/educacionou/web/index.php/profesorado/2013-08-20-07-00-51/listado-e-titorias
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ANEXO XI: Características específicas dalgúns programas de
doutoramento ofertados no curso 2016/2017
DENOMINACIÓN DO
PROGRAMA:

CIENCIAS DO DEPORTE, EDUCACIÓN FISICA E ACTIVIDADE
FISICA SAUDABLE

DESCRIPCIÓN (Temática e razóns para o estudo)

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO:
Se a demanda supere á oferta se se tera en conta a (i) a colaboración acreditada do candidato/a
cun grupo de investigación vinculado ao programa e (ii) unha entrevista personal donde se
valorarán os méritos contemplados na memoria.
Poderá admitirse a alumnado das siguientes titulacións: Licenciados e Graduados en Ciencias da
Actividade Física e o Deporte,e Licenciados en Educación Física. Os estudantes procedentes de
outras titulacións afins (Licenciados ou graduados en Fisioterapia, Medicina, Bioloxía, Farmacia,
Psicoloxía, Socioloxía, Historia, Dereito, Filosofía e Letras, e Ciencias Económicas e
Empresariales), serán valorados pola CAPD en función da súa formación académica
complementaria e o seu CV.
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN:
Ver a memoria do Programa de Doutoramento
CRITERIOS DE ADMISIÓN:
(i) Expediente académico e CV · Colaboración acreditada nun grupo de investigación vinculado ao
Programa de Doutoramento · Coñecemento de inglés y portugués (B1 o nivel similar) · Entrevista
personal.
NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: 5

CUPO PARA ESTRANXEIROS:

ACTIVIDADES FORMATIVAS OBRIGATORIAS:
Referencia á memoria
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO:
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ANEXO XI: Características específicas dalgúns programas de
doutoramento ofertados no curso 2016/2017
DENOMINACIÓN DO
PROGRAMA:

Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e Interfaces

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO:
Currículum Vitae
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN:
Non se contempla a posibilidad de cursar complementos formativos específicos
CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Os alumnos deberán ter cursado algún master da mesma rama de coñecemento.
A Comisión Académica do Doutoramento, realizará unha valoración dos estudos previos dos
alumnos para comprobar que estes son válidos para a admisión no doutoramento. Ademáis, os
alumnos deberán poseer un nivel de conñecemento B1 (Marco Común Europeo de Referencia
sobre Coñecemento de Linguas), ou otro equivalente oficialmente recoñecido.
No caso de que haxa máis solicitantes que prazas e sexa necesario facer unha selección, para elo
realizarase unha valoración dos CV dos solicitantes que permita priorizar as solicitudes, tendo en
conta os seguintes criterios e súa ponderación:
- Nota do expediente académico de grao/licenciatura (50%)
- Nota do expediente académico do Master/DEA (30%)
- Experiencia investigadora acreditada mediante publicacións en revistas do JCR (20%)
NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: 12

CUPO PARA ESTRANXEIROS: 5

ACTIVIDADES FORMATIVAS OBRIGATORIAS:
Referencia á memoria
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO:
Este programa de doutoramento realízase en colaboración co centro de investigación cooperativa
en Biomateriais (CiC biomaGUNE. San Sebastián).
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ANEXO XI: Características específicas dalgúns programas de
doutoramento ofertados no curso 2016/2017
DENOMINACIÓN DO
PROGRAMA:

Ciencia e Tecnoloxía Química

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO:
- Curriculum Vitae
- Entrevista (só no caso de superarse o límite de prazas)
- Expediente académico detallado
- Carta de declaración de intencións, viabilidade da tese e compromiso do director e titor
DESCRIPCIÓN (Temática e razóns para o estudo)

COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN:
A CAPD concretará para cada alumno os complementos de formación a cursar, que en ningún caso
superarán os 15 ECTS.
A realización destes complementos será simultánea á matrícula en tutela académica no Programa,
debendo o alumno matricularse destes complementos no momento de formalizar a matrícula de
tutela académica no programa.
Os complementos de formación deberán superarse no prazo máximo de tres cuatrimestres
consecutivos. De non facelo así, o alumno causará baixa no programa.
Ditos complementos de formación específica terán, a efectos de prezos públicos e de concesión de
bolsas e axudas ao estudo, a consideración de formación de nivel de doutoramento. Estes créditos
non computarán aos efectos dos requisitos comúns de acceso ao programa de doutoramento.
CRITERIOS DE ADMISIÓN:
O perfil de ingreso recomendado é o dun estudante que tras ter cursado un título de Grao da rama
científica ou tecnolóxica, cursara algún dos títulos de máster de referencia na Facultade de Química
da USC e/ou da Uvigo (Máster Universitario en Química Avanzada, Máster Universitario en
Química Orgánica, Máster Universitario en Química Teórica e Modelización Molecular e Máster
Universitario en Coloides e Interfases), ou ben másters que proporcionen un nivel de formación
similar.
Dadas as carácterísticas e o nivel científico do Programa de Doutoramento, o alumno debe posuir
un nivel mínimo de coñecementos de inglés equivalente ao nivel B1, tanto no ámbito da
comprensión oral como escrita. Se non dispón de documento oficial que acredite esta competencia,
poderá demostrar os seus coñecementos mediante unha proba de nivel desenvolvida ao efecto. Este
requisito é imprescindible.
En caso de que o alumnado carezca da formación previa completa esixida no programa, a admisión
quedará condicionada á superación de complementos de formación específicos, que serán esixidos
pola CAPD.
Os estudantes con título estranxeiro sen homologar poderán solicitar a admisión nos estudos de
doutoramento sempre que se acredite un nivel de formación equivalente á do título oficial español
de máster universitario e faculte no país expedidor do título para o acceso aos estudos de
doutoramento.
Esta admisión non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo nin o recoñecemento
a otros efectos que os de acceso a estas ensinanzas. Deste modo, os estudantes con título estranxeiro
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sen homologar requirirán para a plena validez da súa matrícula unha resolución de equivalencia
outorgada polo Reitor, logo de emitidos os informes que regulamentariamente se establezan, na que
se indicará a denominación do título estranxeiro e o seu recoñocemento para os efectos de cursar
estes estudos. A equivalencia deberá solicitarse dentro do prazo que se estableza, acompañando o
título con base co que se desexa acceder aos estudios de terceiro ciclo e un certificado académico
dos mencionados estudos, no que consten as materias e períodos académicos cursados, e a mención
de que o título da acceso no seu país aos estudos de doutoramento. Todo o anterior presentarase
debidamente legalizado (orixinais e fotocopias para o seu cotexo ou fotocopias autentificadas polos
servicios consulares o embaixadas españolas). No caso de non ser o castelán o idioma de orixe
deberase achegar tamén unha traducción legalizada da documentación anteriormente citada.
Como requisito de preinscripción/matrícula requírese unha carta de declaración de intencións, que
avale a viabilidade da tese no marco do PD, así como o compromiso do director da tese e dun
profesor do programa que se comprometa a realizar as labores de titor.
A documentación indicada debe ser incorporada na aplicación telemática durante o prazo de
preinscripción.
Finalizado este prazo, a CAPD publicará a relación provisional de alumnos admitidos, coa
correspondente lista de espera, dacodo cos criterios de selección establecidos no programa.
Cada solicitude será avaliada seguindo a siguiente ponderación,
Expediente académico, 40%
Carta de declaración de intencións, 30%
Curriculum Vitae, 20%
Entrevista personal con membros da CAPD, 10% (só en caso de superarse o límite de prazas)

NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: 22

CUPO PARA ESTRANXEIROS: 5

ACTIVIDADES FORMATIVAS OBRIGATORIAS:
1. XORNADAS CIENTÍFICAS DOCTORALES
2. REDACCIÓN E PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
3. PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
4. ASISTENCIA A CONGRESOS E REUNIÓNS CIENTÍFICAS
Referencia á memoria
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO:
Actividades opcionais
1. Estadías no estranxeiro
2. Colaboración en tareas docentes
3. Asistencia curso: “TESE DE DOUTORAMENTO: REDACCIÓN E PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
CIENTÍFICOS.”
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ANEXO XI: Características específicas dalgúns programas de
doutoramento ofertados no curso 2016/2017
DENOMINACIÓN DO
PROGRAMA:

Comunicación

DESCRIPCIÓN (Temática e razóns para o estudo)

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO:
Currículum Vitae
Os que se establecen na memoria:
http://vicprof.webs.uvigo.es/images/documentos/MEMORIAS_DOUTORAMENTO_99_2011/pd
_,emoria_final_comunicacion.pdf
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN:

CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Os que se establecen na memoria:
http://vicprof.webs.uvigo.es/images/documentos/MEMORIAS_DOUTORAMENTO_99_2011/pd
_,emoria_final_comunicacion.pdf
NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: 20

CUPO PARA ESTRANXEIROS:

ACTIVIDADES FORMATIVAS OBRIGATORIAS:
Referencia á memoria
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO:
Toda a información xenérica sobre admisión, profesorado e estructura do programa pode
consultarse en http://comunitrad.webs.uvigo.es/
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ANEXO XI: Características específicas dalgúns programas de
doutoramento ofertados no curso 2016/2017
DENOMINACIÓN DO
PROGRAMA:

Educación, Deporte e Saúde

DESCRIPCIÓN (Temática e razóns para o estudo)

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO:
Currículum Vitae
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN:

CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Curriculum vitae do solicitante, tendo en conta a titulación de acceso e a súa formación previa
(85%).
Carta con declaración de intereses sobre o programa de doutoramento donde debe expoñer as
motivacións do estudante para escoller este programa de doutoramento e a/s liña/s de investigación
de intereses en caso de ser admitido no mesmo. Valoraranse os posibles informes de referencia dos
seus institucións de orixe (15%).
Acreditar coñecementos de inglés equivalentes al nivel B1.
NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: 10

CUPO PARA ESTRANXEIROS: 2

ACTIVIDADES FORMATIVAS OBRIGATORIAS:
Referencia á memoria
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO:
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ANEXO XI: Características específicas dalgúns programas de
doutoramento ofertados no curso 2016/2017
DENOMINACIÓN DO
PROGRAMA:

Enxeñaría Química

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO:
Currículum Vitae, Entrevista
Os interesados en se inscribir neste programa de doutoramento deben contactar primeiro cun dos
profesores para que actúe de titor. A lista de profesores e os seus campos de actividade pódese
consultar na web do Programa: http://eq-doutoramento.webs.uvigo.es/
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN:
O alumno debe acreditar nos dous primeiros anos a obtención de un mínimo de 10 ECTS de entre
os 15 que se ofertan internamente no Programa.
CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Teñen prioridade os titulados do ámbito da enxeñaría e da química
NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: 10

CUPO PARA ESTRANXEIROS: 2

ACTIVIDADES FORMATIVAS OBRIGATORIAS:
Referencia á memoria
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO:
--
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ANEXO XI: Características específicas dalgúns programas de
doutoramento ofertados no curso 2016/2017
DENOMINACIÓN DO
PROGRAMA:

Estudos Ingleses Avanzados, Lingüística, Literatura

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO:
Currículum Vitae
DESCRIPCIÓN (Temática e razóns para o estudo)

COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN:
A Comisión académica do programa determinará complementos de formación para solicitante
procedentes tanto de programas afíns como non afíns ao máster e/ou licenciatura de 5 anos en
Estudos Ingleses ou equivalente.
CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Os criterios son: (i) posuir un máster e/ou licenciatura en Estudos Ingleses ou equivalente; (ii) nota
media da certificación académica; (iii) outras titulacións afíns; (iv) titulacións non afíns.
NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: 10

CUPO PARA ESTRANXEIROS:

ACTIVIDADES FORMATIVAS OBRIGATORIAS:
Todas as actividades formativas son opcionais.
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO:
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ANEXO XI: Características específicas dalgúns programas de
doutoramento ofertados no curso 2016/2017
DENOMINACIÓN DO
PROGRAMA:

Estudos Lingüísticos

DESCRIPCIÓN (Temática e razóns para o estudo)

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO:
Currículum Vitae, Outros
As persoas candidatas terán que aportar co CV o cálculo da media dos estudos de grao/licenciatura
e de mestrado, e se estes estudos non foron cursados na Universidade de Vigo deberán aportar
tamén copia do expediente completo
As personas candidatas terán que presentar unha declaración de intencións (non vinculante) sobre
un posible tema de tese, a liña de investigación das enumeradas no programa na que lles gustaría
traballar, unha proposta de titor e de director, e a(s) motivación(s) para desenvolver
especificamente ese labor investigador.
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN:
Deberán cursar complementos de formación aquelas persoas admitidas do programa que procedan
de mestrados non orientados á formación en investigación lingüística, segundo os seguintes
criterios:
- Mestrados orientados aos usos profesionais das linguas (tradución, literatura, comunicación,
ensino de L2, secundaria –itinerario de lingua/lingüística-): deberán cursarse entre 6 e 9 ECTS de
materias obrigatorias no Mestrado Interuniversitario en Lingüística Aplicada (MILA)
- Outros mestrados sen perfil lingüístico: deberán cursarse 15 ECTS de materias obrigatorias no
Mestrado Interuniversitario en Lingüística Aplicada (MILA)
Parte dos complementos de formación poderán cursarse, previa autorización da CAPD, en
materias optativas do MILA, ou mesmo en materias doutros mestrados, se estas materias están
directamente relacionadas con tema proposto para a elaboración da tese
CRITERIOS DE ADMISIÓN:
1.
Titulacións de acceso
Os itinerarios académico-formativos das persoas aspirantes deben ser de lingüística ou filoloxía
(ou equivalentes); en caso contrario, será preciso realizar complementos de formación.
2.
Destrezas lingüísticas
As persoas candidatas provenientes doutros países deberán demostrar coñecemento (nivel C1) de
galego, portugués ou español.
As persoas candidatas tamén deberán demostrar coñecemento, nivel B1, doutra lingua,
nomeadamente inglés e/ou unha lingua románica distinta das mencionadas no párrafo anterior. Se
non o demostran documentalmente no momento da solicitude de admisión, deberán acreditalo
durante o primeiro ano de estudios de doutoramento.
3.
Méritos avaliables
Puntuacións medias obtidas en grao /licenciatura e en mestrado. Darase prioridade aos graos ou
licenciaturas en filoloxía, lingüística ou tradución. Canto ao mestrado, establécense tres tipos: (a)
mestrados orientados a proporcionar formación básica para a investigación lingüística; (b)
mestrados orientados aos usos profesionais das linguas (tradución, literatura, comunicación, ensino
de L2, secundaria –itinerario de lingua/lingüística-); (c) outro tipo de mestrados. Os de tipo (a)
terán prioridade sobre os de (b), e estes sobre os de (c).
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Outros méritos puntuables do curriculum vitae: publicacións científicas ou relatorios en congresos,
sempre no ámbito da lingua ou da lingüística; solicitantes que obtivesen a concesión dunha bolsa
destinada especificamente a estudos de doutoramento, por un período amplo de tempo (dous ou
mais anos), e condicionada á admisión nun programa de doutoramento.
4.
Criterios externos
Se a EIDO o autoriza, a CAPD poderá reservar sobre as 6 prazas inicialmente previstas ata 3
prazas adicionais para estudantes de doutoramento que procedan de programas en extinción e que
demostren que a investigación conducente á tese de doutoramento está nunha fase avanzada.
A CAPD poderá priorizar as solicitudes de admisión que encaixen nalgunha liña de investigación
deficitaria, ou ben soliciten ser titorizadas ou dirixidas por docentes do programa sen teses en
proceso de realización. En calquera caso, este criterio non superará o 5% do total de baremación.
NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: 9
(6+3)

CUPO PARA ESTRANXEIROS:

ACTIVIDADES FORMATIVAS OBRIGATORIAS:
SEMINARIO INTRODUCTORIO
10 horas
SEMINARIOS DE FORMACIÓN AVANZADA 20 horas
GRUPOS DE DISCUSIÓN
20 horas
CONTRIBUCIÓNS CIENTÍFICAS
1 contribución
DEFENSA DO PLAN DE INVESTIGACIÓN
1,5 hora de defensa pública
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO:
Información complementaria na web do programa de doutoramento Estudos Lingüísticos:
http://doutoramento-eling.uvigo.es/
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ANEXO XI: Características específicas dalgúns programas de
doutoramento ofertados no curso 2016/2017
DENOMINACIÓN DO
PROGRAMA:

Estudos Literarios

DESCRIPCIÓN (Temática e razóns para o estudo)
Formación avanzada e especializada, así como capacidade investigadora no ámbito das literaturas en
lingua española, lingua galega e lingua portuguesa, sentando as bases para o desenvolvemento da
investigación básica e aplicada neste ámbito esencial do coñecemento. O seu interese científico é
común ao da investigación noutros ámbitos das Humanidades: a exploración e a preservación e
interpretación da memoria sociocultural colectiva, unida a unha formación e investigación nas
vertentes teórica e pragmática.
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO:
Currículum Vitae
Ademais do expediente académico, o curriculum vitae ten que ser referido aos estudos literarios.

COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN:

CRITERIOS DE ADMISIÓN:
As indicadas na memoria académica.

NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: 12

CUPO PARA ESTRANXEIROS:

ACTIVIDADES FORMATIVAS OBRIGATORIAS:
Referencia á memoria

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO:
Pode consultarse a información na páxina:
http://doutoramentoestudosliterarios.webs.uvigo.gal
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ANEXO XI: Características específicas dalgúns programas de
doutoramento ofertados no curso 2016/2017
DENOMINACIÓN DO
PROGRAMA:

Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria

DESCRIPCIÓN (Temática e razóns para o estudo)
O obxectivo do programa de doutoramento é ofrecer unha formación multidisciplinar aos
enxeñeiros e licenciados que se decidan pola realización dunha Tese Doutoral no ámbito dos
procesos avanzados e as tecnoloxías industriais.
O presente programa de Doutoramento en Investigación en tecnoloxías e procesos avanzados na
industria pola Universidad de Vigo susténtase na experiencia docente, investigadora e de
transferencia de tecnoloxía de más de 40 profesores da Escola de Engeneiría Industrial da
Universidade de Vigo.
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO:
1.
Con carácter xeral, para o acceso a un programa oficial de doutoramento será necesario
estar en posesión dos títulos oficiais españoles de Grao, ou equivalente, e de Máster
Universitario.
2.
Asimesmo poderán acceder quenes se atopen nalgún dos seguintes supostos:
x Estar en posesión dun título universitario oficial español, ou doutro país integrante do
Espazo Europeo de Educación Superior, que habilite para o acceso a Máster dacordo co
establecido no artigo 16 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre e ter superado un
mínimo de 300 créditos ECTS no conxunto de estudos universitarios oficiais, dos que,
alomenos 60, haberán de ser de nivel de Máster.
x Estar en posesión dun título oficial español de Graduado ou Graduada, cuxa duración,
conforme a normas de dereito comunitario, sexa de alomenos 300 créditos ECTS. Ditos
titulados deberán cursar con carácter obligatorio os complementos de formación
requiridos polo programa, salvo que o plan de estudos do correspondente título de grao
inclúa créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo aos
créditos en investigación procedentes de estudos de Máster.
x Os titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación na
correspondente proba de acceso a plazas de formación sanitaria especializada, teñan
superado con avaliación positiva alomenos dous anos de formación dun programa para a
obtención do título oficial dalgunha das especialidades en Ciencias da Saúde.
x Estar en posesión dun título obtenido conforme a sistemas educativos estranxeiros, sin
necesidade da úa homologación, previa comprobación pola universidade de que éste
acredita un nivel de formación equivalente á do título oficial español de Máster
Universitario e que faculta no país expedidor do título para o acceso a estudos de
doutoramento. Esta admisión non implicará, en ningún caso, a homologación do título
previo do que esté en posesión o interesado nin o seu recoñecemento a outros efectos
que o do acceso a ensinanzas de Doutoramento.
x Estar en posesión doutro título español de Doutor obtenido conforme a anteriores
ordenacións universitarias.
3.
Os doutorandos que houberan iniciado o seu programa de doutoramento conforme a
anteriores ordenacións universitarias poderán acceder aos estudos de doutoramento regulados
polo RD 99/2011, previa admisión dacordo ao establecido no Regulamento de estudos de
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doutoramento da Universidade de Vigo. En todo caso deberán reunir os requisitos establecidos
con carácter xeral para o acceso a estudos de doutoramento regulados polo RD 99/2011.
4.
Poderán acceder a estudos de doutoramento os Licenciados, Arquitectos ou Enxeñeiros
que estén en posesión do Diploma de Estudios Avanzados obtido dacordo ao disposto no Real
Decreto 778/1998, de 30 de abril, ou alcanzasen a suficiencia investigadora regulada no Real
Decreto 185/1985, de 23 de xaneiro.
5.
Poderán acceder aos estudos de doutoramento os Licenciados, Arquitectos ou Enxeñeiros
que estén en posesión dun título de máster oficial conforme ao Real Decreto 56/2005 ou ao Real
Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, o teñan superado 60 ECTS de
estudos de Máster oficial.
6.
Tamén poderán acceder aos estudos de doutoramento os Diplomados, Enxeneiros
Técnicos ou Arquitectos técnicos que acrediten ter superado 300 créditos ECTS no conxunto de
estudos universitarios oficiais, dos que alomenos 60 sexan de nivel de Máster Universitario.

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ADMISION:
Para ser admitido no Programa de Doutoramento en tecnoloxías e procesos avanzados na
industria pola Universidad de Vigo será necesario cumplir algunha das seguientes condicións:
1) Estar en posesión dun título de grado universitario regulado polo R.D. 1393/2007 e estar
en posesión do título de Máster universitario en Enxeñería Industrial pola Universidad de
Vigo.
2) Estar en posesión dunha titulación de ciclo largo regulada pola Lei de Reforma
Universitaria (LRU), tal como enxeñeiro industrial, enxeñeiro de telecomunicación,
enxeñeiro de minas, licenciado en ciencias físicas, licenciado en ciencias químicas, etc … e
estar en posesión do título de Máster universitario en Investigación en tecnoloxías e
procesos avanzados na industria por la Universidad de Vigo.
3) Estar en posesión do Diploma de Estudos Avanzados (DEA), obtenido de acuerdo co
disposto no R.D. 778/1998, preferentemente DEAs correspondentes aos seguintes
programas de Doutoramento regulados polo RD 778/1998:
a. Programas de Doutoramento: “Tecnoloxía eléctrica”, “Enxeniería electrónica”,
“Análise de sistemas mecánicos, enerxéticos e de fluidos”, “Tecnoloxía eléctrica e
enxenería electrónica”, “Ciencia e tecnoloxía de materiais”, “Física aplicada”,
“Deseño mecánico e materiais”, “Enxeñería química”, “Enxeñería térmica”,
Enxeñería de deseño e fabricación”, “Tecnoloxías de climatización e eficiencia
enerxética de edificios”.
b. Outros programas de Doutoramento regulados polo R.D. 778/1998 tras valoración
por parte da Comisión Académica de que a formación adquirida polo estudiante é
a adecuada para ser admitido no programa de doutoramento.
4) Haber obtenido a suficiencia investigadora, regulada polo R.D. 185/1985, tras valoración
por parte da Comisión Académica da formación adquirida polo estudante.
5) Estar en posesión dunha titulación de ciclo largo regulada pola Lei de Reforma
Universitaria (LRU), tal como enxeñeiro industrial, enxeñeiro de telecomunicación,
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enxeñeiro de minas, licenciado en ciencias físicas, licenciado en ciencias químicas, etc … e
estar en posesión dun título de Máster universitario regulado polo R.D. 1393/2007. Neste
caso a Comisión Académica valorará que dito título de Máster acredita un nivel de
formación suficiente para afrontar con garantías de éxito a realización da Teses Doutoral.
Neste caso a Comisión Académica poderá establecer a necesidade de superar
complementos de formación durante o programa de doutoramento.
6) Estar en posesión dun título de grao universitario regulado por el R.D. 1393/2007 e estar
en posesión dun título de Máster universitario regulado polo R.D. 1393/2007. Neste caso
a Comisión Académica valorará que dito título de Máster acredita un nivel de formación
suficiente para afrontar con garantías de éxito a realización da Tese Doutoral. Neste caso
a Comisión Académica poderá establecer a necesidade de superar complementos de
formación durante o programa de doutoramento.
7) Estar en posesión dun título obtido conforme a sistemas educativos estranxeiros, sin
necesidade da súa homologación, previa comprobación pola universidade de que éste
acredita un nivel de formación equivalente á do título oficial español de Máster
Universitario e que faculta no país expedidor do título para o acceso a estudos de
doutoramento. Esta admisión non implicará, en ningún caso, a homologación do título
previo do que esté en posesión o interesado nin o seu recoñecemento a outros efectos
que o do acceso a ensinanzas de Doutoramento. Neste caso a Comisión Académica
valorará que o estudante acredita un nivel de formación suficiente para afrontar con
garantías de éxito a realización da Tese de doutoramento. Neste caso a Comisión
Académica poderá establecer a necesidade de superar complementos de formación
durante o programa de doutoramento.

Naqueles casos nos que o estudante non cumpra algunha das condicións anteriores, a Comisión
Académica poderá admitir ao estudante sempre e cando cumpra os requisitos de acceso e a
Comisión Académica considere que a súa formación é suficiente para afrontar con garantías de
éxito a realización da Tesis Doutoral. Nestos casos a Comisión Académica poderá establecer a
necesidade de superar complementos de formación durante o programa de doutoramento.
Como competencias previas requeridas para a admisión ao programa e en función das cales a CAPD
definirá os complementos de formación, considéranse as competencias básicas establecidas polo
RD 861/2010 e as competencias establecidas na Orde CIN/311/2009, de 9 de febreiro.
No caso no que o número de solicitudes de admisión supere a de prazas ofertadas, a orde de
prelación será a seguinte:
1.- Alumnos que cumpran a condición de admisión 1.
2.- Alumnos que cumpran a condición de admisión 2,
3.- Alumnos que cumpran a condición de admisión 3,
4.- Alumnos que cumpran a condición de admisión 4,
5.- Alumnos que cumpran a condición de admisión 5,
6.- Alumnos que cumpran a condición de admisión 6,
7.- Alumnos que cumpran a condición de admisión 7,
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Dentro de cada grupo de alumnos que cumpran unha misma condición establecerase unha orde
de prioridade en función da nota media do expediente académico do alumno.
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ANEXO XI: Características específicas dalgúns programas de
doutoramento ofertados no curso 2016/2017
DENOMINACIÓN DO
PROGRAMA:

Láser, Fotónica e Visión

DESCRIPCIÓN (Temática e razóns para o estudo)
A ciencia e a tecnoloxía óptica do Láser, a Fotónica e a Visión é un ámbito do
coñecemento cuxo obxectivo é o estudo da xeración, transmisión, detección, control e
manipulación da luz. Dito estudo está orientado ao desenvolvemento de tecnoloxías con
aplicacións de un alto interese en múltiples e dispares ámbitos socioeconómicos e
sanitarios, que van dende as telecomunicacións, as ciencias da vida e a saúde, o medio
ambiente, a metroloxía industrial, o ocio,... até as fronteiras científico-técnicas como a
nanoóptica, o procesado e as comunicacións cuánticas, os metamateriais ópticos, etc.
Abrangue por tanto dende o desenvolvemento de dispositivos que forman parte da vida
cotiá até innovadoras investigacións que alcanzan as fronteiras do coñecemento
científico. A evolución da ciencia e tecnoloxía óptica do Láser, a Fotónica e a Visión foi
constante ó longo da historia acompañando o desenvolvemento de moitas outras
disciplinas que contribuíron de forma directa ao progreso e á innovación. Na actualidade
e de forma natural, a óptica compleméntase coa electrónica, a informática, a
micromecánca, etc, dando lugar a unha miríada de aplicacións altamente especializadas
(técnicas de metroloxía óptica industrial, instrumentacións bio-óptica, sensores ópticos
medio-ambientais, telecomunicacións, corrección de defectos visuais, iluminación, etc)
e a produtos de gran consumo (cámaras dixitais, proxectores, soportes ópticos de
almacenamento, todo tipo de lentes oftálmicas, etc). En termos socio-políticos, o sector
científico-técnico da ciencia e a tecnoloxía óptica e fotónica é de extrema importancia
para os grandes retos do século XXI, e de feito as tecnoloxías fotónicas, son consideradas
como tecnoloxías estratéxicas (KETs) pola Comisión Europea.
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO:
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Currículum Vitae, Entrevista, Outros
1. Con carácter xeral, para o acceso a un programa oficial de doutoramento será necesario estar
en posesión dos títulos oficiais españois de grao, ou equivalente, e de máster universitario.
2. Así mesmo, poderá acceder quen se atope nalgún dos seguintes supostos: a) Estar en posesión
dun título universitario oficial español ou doutro país integrante do Espazo Europeo de Educación
Superior, que habilite para o acceso ao máster de acordo co establecido no artigo 16 do RD
1393/2007, e superar un mínimo de 300 créditos ECTS no conxunto de estudos universitarios
oficiais, dos cales polo menos 60 deberán ser de nivel de máster. b) Estar en posesión dun título
oficial español de graduado ou graduada, cuxa duración, conforme normas de dereito
comunitario, sexa de polo menos 300 créditos ECTS. Ditos titulados deberán cursar con carácter
obrigatorio os complementos de formación requiridos polo programa, agás que o plan de
estudos do correspondente título de grao inclúa créditos de formación en investigación
equivalentes en valor formativo aos créditos en investigación procedentes de estudos de máster.
c) Os titulados universitarios que, logo da obteren praza en formación na correspondente proba
de acceso a prazas de formación sanitaria especializada, superen con avaliación positiva polo
menos dous anos de formación dun programa para a obtención do título oficial dalgunha das
especialidades en ciencias da saúde. d) Estar en posesión dun título obtido conforme sistemas
educativos estranxeiros, sen necesidade da súa homologación, logo da comprobación pola
Universidade de que este acredita un nivel de formación equivalente á do título oficial español de
máster universitario e que faculta no país expedidor do título para o acceso a estudos de
doutoramento. Esta admisión non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo do
cal estea en posesión o interesado nin o seu recoñecemento para outros efectos que o do acceso
a ensinos de doutoramento. e) Estar en posesión doutro título español de doutor obtido
conforme anteriores ordenacións universitarias.
3. Os doutorandos que iniciasen o seu programa de doutoramento conforme anteriores
ordenacións universitarias poderán acceder ao ensino de doutoramento, logo da súa admisión de
acordo co establecido no Regulamento de estudos de doutoramento. En todo caso deberán
reunir os requisitos establecidos con carácter xeral no citado Regulamento para acceder aos
estudos de doutoramento.
4. Poderán acceder aos estudos de doutoramento os licenciados, arquitectos ou enxeñeiros que
posúan o diploma de estudos avanzados obtido de acordo co disposto no Real decreto 778/1998,
do 30 de abril, ou alcancen a suficiencia investigadora regulada no Real decreto 185/1985, do 23
de xaneiro.
5. Poderán acceder aos estudos de doutoramento os licenciados, arquitectos ou enxeñeiros que
posúan un título de máster oficial conforme o Real decreto 56/2005 ou o Real decreto
1393/2007, modificado polo Real decreto 861/2010, ou teñan superados 60 ECTS de estudos de
máster oficial.
6. Tamén poderán acceder os diplomados, enxeñeiros técnicos ou arquitectos técnicos que
acrediten ter 300 créditos ECTS superados no conxunto de estudos universitarios oficiais, dos
cales, polo menos 60, deberán ser de nivel de máster.
A ponderación dos criterios de acceso son:
a.- Expediente académico. Computará o 65% na cualificación global de admisión.
b.- Curriculum Vitae: valorarase preferentemente a formación e experiencias profesional e
investigadora, e coñecemento de idiomas. Computará o 20% na cualificación total de admisión.
c.- Entrevista persoal: valorarase capacidades e motivación para o traballo científico. Computará
o 15% na cualificación global de admisión.
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ANEXO XI: Características específicas dalgúns programas de
doutoramento ofertados no curso 2016/2017
DENOMINACIÓN DO
PROGRAMA:

Metodoloxías e Aplicacións en Ciencias da Vida

DESCRIPCIÓN (Temática e razóns para o estudo)

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO:
Currículum Vitae, Entrevista
(1) Áreas relacionada coas ciencias da vida e as ciencias experimentais na súa verteente biolóxica.
(2) Adecuación do proxecto proposto a ás liñas de investigación do programa.
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN:
No caso de que o alumnado admitido carezca nalgún aspecto da formación necesaria para levar a
cabo os estudos de doutoramento, a CAPD valorará, en función do expediente de acceso del
alumno, a
posibilidade de esixir a dito alumnado a realización dalgunha materia do grao de Bioloxía, sen que
poidan superarse os 15 ECTS. A realización destes complementos será simultánea á matrícula en
tutela académica no programa e deberán superarse no prazo máximo de tres cuatrimestres
consecutivos. Os alumnos serán informados pola CAPD de qué complementos específicos
necesitan.
Entre ditos posibles complementos pódense citar as seguintes materias do Grao en Bioloxía:
Bioquímica I o II
Xenética I o II
Microbioloxía I o II
Fisioloxía Animal I o II
Fisioloxía Vexetal I o II
Inmunoloxía y Parasitoloxía
Técnicas avanzadas en Bioloxía
CRITERIOS DE ADMISIÓN:
REQUISITO OBLIGATORIO:
Adecuación do proxecto proposto ás liñas de investigación do programa
PRIORIDADE EN CASO DE QUE HAXA MÁIS SOLICITUDES QUE PRAZAS:
(1) Adecuación dos estudos previos ao contido do programa de doutoramento (40%)
(2) Curriculum Vitae (30%)
(3) expediente académico (20%)
(4) entrevista personal (10%)
NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: 20

CUPO PARA ESTRANXEIROS:

ACTIVIDADES FORMATIVAS OBRIGATORIAS:
Referencia á memoria
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO:
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ANEXO XI: Características específicas dalgúns programas de
doutoramento ofertados no curso 2016/2017
DENOMINACIÓN DO
PROGRAMA:

Métodos Matemáticos e Simulación Numérica en Enxeñaría e
Ciencias Aplicadas

DESCRIPCIÓN (Temática e razóns para o estudo)

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO:
Currículum Vitae, Outros
No momento de solicitar a admisión, o alumno debe presentar un anteproxecto de tese avalado por
un doutor que cumpra os requisitos para ser director. Con este fin, daranse facilidades aos
solicitantes para que se poñan en contacto cos profesores do programa. Este anteproxecto de tesis
será analizado pola Comisión Académica do Programa, que deberá dar o seu visto bo para a
admisión en función dese análise e do currículum vítae do alumno, tendo presente en todo casoo
esu expediente académico.
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN:
En caso doutro tipo de perfís diferentes dos anteriores, a Comisión Académica avaliará de forma
individualizada cada caso. Considerarase a posibilidade de esixir complementos de formación de
materias do ”Máster en Matemática Industrial” ofertado pola USC, UDC, UVigo, UPM y UC3M
(como máximo ata 15 ECTS).
No caso doutros perfís que non realizaran un máster necesitarase unha equivalencia de formación
en créditos de investigación, en número no inferior aos del máster que da acceso directo, é decir,
60 ECTS.
CRITERIOS DE ADMISIÓN:
De forma xeral os estudios de máster que permitirán o ingreso a este Programa de Doutoramento
sen complementos de formación serán: Máster en matemática Industrial (antigo Máster de
Enxeñería Matemática) ofertado pola USC, UDC, UVigo, UPM e UC3M.
Tamén terán acceso sen complementos de formación os estudantes co título de DEA obtido a
través do programa “Programa de doutoramento en Métodos Matemáticos e Simulación Numérica
en Enxeñería e Ciencias Aplicadas” na USC, UDC e Uvigo
NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: 10

CUPO PARA ESTRANXEIROS: 0

ACTIVIDADES FORMATIVAS OBRIGATORIAS:
Referencia á memoria
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO:
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ANEXO XI: Características específicas dalgúns programas de
doutoramento ofertados no curso 2016/2017
DENOMINACIÓN DO
PROGRAMA:

Nanomedicina

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO:
Currículum Vitae, Entrevista, Outros
Valorarase o nivel de inglés a través dunha entrevista persoal e terase en conta a posesión do/s
título/s dos coñecementos de inglés acreditados por organismos oficiais
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN:
A Comisión Académica poderá establecer a necesidade de cursar complementos de formación ata
un máximo de 15 ECTS. A realización destes complementos será previa ou simultánea á matrícula
na tutela académica no Programa. No caso da realización simultánea o alumnado deberá
matricularse destes complementos no momento de formalizar a matrícula de tutela académica no
Programa. No caso de ser previa só se matriculará destes complementos e non asinará o
Compromiso de Supervisión ao que fai referencia o artigo 31 do Regulamento de Estudos de
Doutoramento nin se abrirá o Documento de Actividades do doutorando ata a súa superación
CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Poderán acceder os alumnos procedentes de Licenciaturas/Graos de Medicina, Bioquímica, Física,
Farmacia, Química, Bioloxía, Enxeñarías e outros estudos relacionados coas ciencias da saúde,
que teñan cursado un máster tendo preferencia para o acceso aqueles que teñan cursado algún dos
seguintes másteres, ou outros similares a xuízo da Comisión Académica: USC:
• Investigación Biomédica.
• Investigación e Desenvolvemento de Medicamentos.
• Ciencia e Tecnoloxía de Materiais.
• Química Avanzada.
UDC:
• Ciencias, Tecnoloxía e Xestión Ambiental.
• Neurociencia.
• Bioloxía Celular, Molecular e Xenética.
UVigo:
• Química Avanzada.
• Ciencia e Tecnoloxía de Interfases.
• Metodoloxía e Aplicacións en Bioloxía Molecular.
No caso de estar en posesión do Diploma de Estudos Avanzados (DEA) obtido de acordo co
disposto no RD 778/98 ou ter acadado a Suficiencia Investigadora segundo o regulado polo RD
185/85 en Programas de Doutoramento afíns.

NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: 4

CUPO PARA ESTRANXEIROS:

ACTIVIDADES FORMATIVAS OBRIGATORIAS:
Referencia á memoria
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO:
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ANEXO XI: Características específicas dalgúns programas de
doutoramento ofertados no curso 2016/2017
DENOMINACIÓN DO
PROGRAMA:

Neurociencia e Psicoloxía Clínica

DESCRIPCIÓN (Temática e razóns para o estudo)

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO:
Currículum Vitae, Cartas de aval
Dan acceso directo ao Programa de Doutoramento en Neurociencia e Psicoloxía Clínica os
másteres seguintes:
•Máster Interuniversitario en Neurociencia polas Universidades de Santiago, A Coruña e Vigo
•Máster Universitario de Investigación en Psicoloxía Clínica e Psicobioloxía pola USC
•Máster Universitario en Psicoloxía Xeral Sanitaria pola USC
Poderán acceder tamén titulados noutros másteres universitarios en Neurociencia, en Psicoloxía
Clínica e da Saúde, en Psiquiatría ou outros do campo biomédico, así como persoas que teñan dous
anos (avaliados positivamente) de formación sanitaria especializada en áreas relacionadas co
máster (Psicoloxía -PIR-, Psiquiatría, Neuroloxía -MIR-, ...).
A selección de estudantes para a súa admisión no programa realizarase en función do expediente
académico de Grao/Diplomatura/Licenciatura e Máster e da viabilidade da proposta da
investigación a desenvolver. A estes efectos terase en conta:
a) Expediente académico de Grao/Licenciatura e Máster de acceso
b) Afinidade do Máster de acceso co Programa de Doutoramento
c) Resume/anteproxecto da investigación que se pretende desenvolver, con indicación da liña de
investigación do programa na cal se encadraría
d) Carta de referencia dun profesor/a do programa de doutoramento que avale a viabilidade da
futura tese no marco da subliña de investigación á que se vincule. En caso de que se prevea contar
cun director/a alleo ao programa, deberá presentarse preacordo de dirección por parte deste,
acompañado de curriculum vitae que permita verificar o cumprimento dos criterios para ser
director de tese establecidos pola universidade no seu regulamento de estudos de doutoramento;
neste caso tamén se recomenda presentar proposta dun titor do Programa dentro da liña de
investigación en que se encadre a proposta.
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN:
Os complementos de formación serán concretados para cada estudante, en caso necesario, pola
CAPD e non poderán superar os 15 créditos ECTS. Arealización destes complementos poderá ser
previa ou simultánea á matrícula no programa.
A título orientativo, e sen prexuízo da personalización de cada caso, deberán cursarse
complementos de formación nos seguintes casos:
•Estudantes que, non tendo cursado un máster do ámbito de Neurociencia, desexen realizar a súa
tese nas liñas de Neurobioloxía: Deberán cursar entre 9 e 15 créditos (a determinar poa Comisión,
en función da formación previa) de entre as materias obrigatorias e optativas do Máster
Interuniversitario en Neurociencia (USC, UVigo, UdC) vinculadas ao módulo de Neurobioloxía
Celular e Molecular
•Estudantes que, non tendo cursado un máster do ámbito da Neurociencia ou da Psicoloxía
Clínica, desexen realizar a súa tese na liña de Neurociencia Cognitiva, deberán cursar entre 9 e 15
créditos (a determinar pola Comisión, en función da formación previa) de entre as materias
obrigatorias e optativas do Máster Interuniversitario en Neurociencia (USC, UVigo, UdC)
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vinculadas ao módulo de Neurociencia Cognitiva, ou ben das materias adscritas ás áreas de
Psicobioloxía e de Metodoloxía das Ciencias do Comportamento do Máster en Psicoloxía Xeral
Sanitaria poa USC.
•Estudantes que, non tendo cursado un máster do ámbito da Psicoloxía Clínica e da Saúde,
desexen realizar a súa tese nas liñas de Psicoloxía Clínica e da Saúde, deberán cursar entre 9 e 15
créditos (a determinar pola Comisión, en función da formación previa) de entre as materias
obrigatorias e optativas do Máster en Psicoloxía Xeral Sanitaria adscritas ás áreas de
Personalidade, Avaliacion e Tratamento Psicolóxicos e de Metodoloxía das Ciencias do
Comportamento.
•Para os estudantes que non cursasen un máster do ámbito da Neurociencia, a Psicoloxía Clínica
ou a Psiquiatría e desexen realizar a súa tese nas liñas de carácter máis tecnolóxico (neuroimaxe,
modelos computacionais, etc.) determinaranse os complementos de formación necesarios de forma
individualizada en función da formación previa e do campo específico de realización da tese, de
entre as materias obrigatorias e optativas do Máster Interuniversitario en Neurociencia (USC,
UVigo, UdC).
•Os estudantes que accedan ao programa cun título de Grao de 300 ECTS no cal non se inclúan
créditos de formación en investigación equivalentes en valor formativo aos créditos en
investigación procedentes de estudos de Máster, deberán cursar entre 9 e 15 créditos desas
características dos másteres de Neurociencia ou de Psicoloxía Xeral Sanitaria arriba indicados.
CRITERIOS DE ADMISIÓN:
A convocatoria anual de preinscrición/matrícula incluirá o baremo coa ponderación asignada a
cada un dos ítems anteriores, no marco dos seguintes rangos:
a) Expediente académico: 50-60%
b) Afinidade do Máster de acceso co Programa de Doutoramento: 15-20%
c) Resume/anteproxecto da investigación que se pretende desenvolver: 10-15%
e) Carta de referencia que avale a viabilidade da futura tese no marco do Programa: 10-15%
NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS:
Total 30. UVIGO 6

CUPO PARA ESTRANXEIROS:

ACTIVIDADES FORMATIVAS OBRIGATORIAS:
No marco do RD 99/2011, os programas de doutoramento poden establecer actividades de
formación transversal e específica no ámbito do programa. Neste programa establécense as
seguintes:
Táboa-resume:
Carácter
Denominación
Durac
OB
Recollida de información e revisión bibliográfica 50 h
OB
Participación en congresos e xornadas científicas 20 h
(deben realizar 2 de entre estas 3)
OP
Formación metodolóxica e técnica
20 h
(deben realizar
nos
2 de entre
estas 3)
Formación en comunicación, difusión e divulgación
cursos
da información científica
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Período de realización
No 1º curso
Ao longo dos 3 cursos
Ao longo dos 3 cursos
(preferentemente
2 primeiros)
20 h

Ao longo dos 3

(preferentemente nos
2 primeiros)

Formación en xestión da investigación
cursos
nos
OP

20 h

Ao longo dos 3
(preferentemente

2 últimos)
160 h Ao longo dos 3 cursos
(1 mes)

Mobilidade (estadía)

OB: Obrigatoria; OP: Optativa
Actividade 1. Recollida de informacion e revisión bibliográfica
Planificación e organización:
Duración: 50h
Carácter: Obrigatorio
Desenvolvemento temporal: A realizar no 1º ano
Desenvolvemento temporal estudantes TP: A realizar nos primeiros 18 meses
Descrición:
Os e as estudantes de doutoramento deberán realizar unha actividade (elaboración dun informe de
estado da cuestión) que implique recollida de información e revisión bibliográfica relevante para a
formulación do problema obxecto da súa tese de doutoramento. Con esta actividade deberán
adquirir competencia para realizar unha análise crítica e de avaliación e síntese de ideas, así como
integrar coñecementos e atopar as preguntas chave que hai que responder para resolver un
problema complexo.
Procedemento de control: O control da actividade realizarase por supervisión do director/a da tese
e mediante a súa anotación no Documento de Actividades do doutorando. A actividade non se
organiza en ECTS, polo que non require unha matrícula específica na Universidade.
Actividade 2. Participación en congresos e xornadas científicas
Planificación e organización:
Duración: 20h
Carácter: Obrigatorio
Desenvolvemento temporal: A realizar no 1º, 2º ou 3º ano, a determinar de acordo co director/titor
Desenvolvemento temporal estudantes TP: A realizar entre o 1º e o 5º ano, a determinar de acordo
co director/titor
Descrición:
Os e as estudantes de doutoramento deberán participar nun Congreso ou Xornada Científica do seu
campo de especialización, de carácter nacional ou internacional, que se realicen fóra da súa
Universidade/cidade. Con esta actividade deberán adquirir experiencia na presentación e discusión
dos resultados da investigación ante un público especializado. A selección do congreso/xornada
determinarase para cada caso de acordo co director/a da tese. O momento específico de realización
da ctividade establecerase para cada caso, en función do desenvolvemento específico do proxecto
de tese, de acordo co director/titor do doutorando/a.
Procedemento de control: O control da actividade realizarase por supervisión do director/a da tese
e mediante a súa anotación no Documento de Actividades do doutorando; deberá acreditarse a
participación na actividade por parte do comité organizador ou instancia que proceda. A actividade
non se organiza en ECTS, polo que non require unha matrícula específica na Universidade.
Actividad 3. Formación metodolóxica e técnica
Planificación e organización:
Duración: 20h
Carácter: Optativo (o estudante debe realizar dúas das tres actividades identificadas como 3, 4 e 5)
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Desenvolvemento temporal: A realizar no 1º, 2º ou 3º ano (preferentemente nos dous primeiros), a
determinar de acordo co director/titor
Desenvolvemento temporal estudantes TP: A realizar entre o 1º e 5º ano (preferentemente nos tres
primeiros), a determinar de acordo co director/titor
Descrición:
Os e as estudantes de doutoramento deberán realizar unha actividade de formación en aspectos
metodolóxicos e/ou técnicos do campo da súa tese de doutoramento: técnicas e procedementos de
análise de datos, programación informática, técnicas experimentais, etc. Poderán realizala na
propia universidade ou noutros centros. Con ela deberán adquirir competencia de nivel avanzado
no uso das técnicas ou metodoloxías de que se trate, sempre pertinente á investigación que
desenvolve. O contido específico da actividade determinarase para cada caso de acordo co
director/a da tese. O momento específico de realización da actividade establecerase para cada caso,
en función do desenvolvemento específico do proxecto de tese, de acordo co director/titor do
doutorando/a.
Procedemento de control: O control da actividade realizarase por supervisión do director/a da tese
e mediante a súa anotación no Documento de Actividades do doutorando. A actividade non se
organiza en ECTS, polo que non require unha matrícula específica na Universidade.
Actividad 4. Formación en comunicación, difusión e divulgación da información científica
Planificación e organización:
Duración: 20h
Carácter: Optativo (o estudante debe realizar dúas das tres actividades identificadas como 3, 4 e 5)
Desenvolvemento temporal: A realizar no 1º, 2º ou 3º ano (preferentemente nos dous primeiros), a
determinar de acordo co director/titor
Desenvolvemento temporal estudantes TP: A realizar entre o 1º e 5º ano (preferentemente nos tres
primeiros), a determinar de acordo co director/titor
Descrición:
Os e as estudantes de doutoramento deberán realizar unha actividade de formación en
comunicación científica e difusión da información: redacción de informes científicos, selección do
medio de difusión (revistas científicas da área, libros, congresos), outros formatos de
comunicación (comunicación oral, póster), e/ou divulgación científica. Poderán realizala na propia
universidade ou noutros centros. Con ela deberán adquirir autonomía na difusión dos resultados da
investigación en publicacións e foros nacionais e internacionais relevantes no seu campo de
investigación. O momento específico de realización da actividade establecerase para cada caso, en
función do desenvolvemento específico do proxecto de tese, de acordo co director/titor do
doutorando/a.
Procedemento de control: O control da actividade realizarase por supervisión do director/a da tese
e mediante a súa anotación no Documento de Actividades do doutorando. A actividade non se
organiza en ECTS, polo que non require unha matrícula específica na Universidade.
Actividad 5. Formación en xestión da investigación
Planificación e organización:
Duración: 20h
Carácter: Optativo (o estudante debe realizar dúas das tres actividades identificadas como 3, 4 e 5)
Desenvolvemento temporal: A realizar no 1º, 2º ou 3º ano (preferentemente nos dous últimos), a
determinar de acordo co director/titor
Desenvolvemento temporal estudantes TP: A realizar entre o 1º e 5º ano (preferentemente nos tres
últimos), a determinar de acordo co director/titor
Descrición:
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Os e as estudantes de doutoramento deberán realizar unha actividade de formación en xestión da
investigación: elaboración de proxectos de investigación, tipos de convocatorias, estimación de
orzamentos e recursos necesarios, criterios de avaliación de propostas, xestión dos recursos, etc.
Poderán realizala na propia universidade ou en outros centros. Con ela deberán adquirir
competencia á hora de concebir, deseñar e poñer en práctica un proceso substancial de
investigación. O momento específico de realización da actividade establecerase para cada caso, en
función do desenvolvemento específico do proxecto de tese, de acordo co director/titor do
doutorando/a.
Procedemento de control: O control da actividade realizarase por supervisión do director/a da tese
e mediante a súa anotación no Documento de Actividades do doutorando. A actividade non se
organiza en ECTS, polo que non require unha matrícula específica na Universidade.
Actividad 6. Mobilidade
Planificación e organización:
Duración: 160h (1 mes)
Carácter: Optativo
Desenvolvemento temporal: A realizar no 1º, 2º ou 3º ano, a determinar de acordo co director/titor
Desenvolvemento temporal estudantes TP: A realizar entre o 1º e 5º ano, a determinar de acordo
co director/titor
Descrición:
Os e as estudantes de doutoramento poderán realizar, con carácter optativo, unha estadía noutro
centro de investigación, nacional ou estranxeiro, de polo menos un mes de duración. O seu
obxectivo é complementar a súa formación nalgún aspecto relevante para o proxecto de tese nun
centro e cun equipo de investigación diferente de aquel co que traballa de ordinario. Con ela
deberá desenvolver a capacidade de traballar nun contexto internacional ou multidisciplinar e ser
quen de colaborar, intercambiar opinións e compartir coñecementos con investigadores doutros
equipos, centros e/ou universidades no desenvolvemento do seu traballo investigador. Esta estadía
poderase prolongar e no seu caso definir de xeito máis preciso dacordo coa normativa aplicable
para a obtención da mención internacional no título de doutor. O momento específico de
realización da actividade establecerase para cada caso, en función do desenvolvemento específico
do proxecto de tese (así como do interese en conseguir a mención internacional), de acordo co
director/titor do doutorando/a.
Procedimiento de control: O control da actividade realizarase por supervisión do director/a da tese
e mediante a súa anotación no Documento de Actividades do doutorando, previa acreditación
polo/a responsable que proceda do centro de realización da estadía. A actividade non se organiza
en ECTS, polo que non require unha matrícula específica na Universidade.
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO:
Este Programa de Doutoramento ten como obxectivo a formación de investigadores nas áreas da
Neurociencia básica e aplicada, a Psicoloxía Clínica e a Psiquiatría, primando a
interdisciplinariedade. Con esta perspectiva, o programa inclúe investigadores adscritos a
diferentes áreas de coñecemento dos campos da Neurobioloxía, a Neurociencia Cognitiva, a
Psicoloxía Clínica e da Saúde e a Psiquiatría. Trátase dun programa interuniversitario, organizado
conxuntamente polas Universidades de Santiago de Compostela (que o coordina), A Coruña e
Vigo.
Preténdese proporcionar a formación técnica e os coñecementos específicos para a investigación
nestes ámbitos e facilitar un marco de interrelación entre os doutorandos e doutorandas vinculados
a elas. Aspírase a fomentar un espazo científico integrador de carácter multidisciplinar, que aborde
o estudo do cerebro desde o punto de vista morfolóxico, estrutural, funcional, computacional e do
desenvolvemento, ademáis da súa relación recíproca con variables psicosociais. Todo co fin de
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comprender o comportamento humano e de facilitar estratexias preventivas e terapéuticas para as
principais enfermidades neurolóxicas e trastornos psiquiátricos.
O estudo do sistema nervoso en xeral, e do encéfalo humano en particular, é unha das áreas
prioritarias de investigación en todo o mundo. Un dos maiores retos desta investigación é
descubrir os misterios do cerebro, desde o funcionamento molecular até os mecanismos que
sustentan procesos como a memoria, a intelixencia ou a acción consciente e a súa interacción co
medio. O progreso no coñecemento do sistema nervoso permitirá combater as enfermidades que o
afectan e mellorar a calidade de vida. Desde a perspectiva máis clínica, este programa integra liñas
que se ocupan da comprensión, prevención e tratamento dos trastornos mentais, abordándoos
desde unha perspectiva biopsicosocial.
Este Programa forma parte da 'Network of European Neuroscience Schools' (NENS), unha
estrutura creada no marco da FENS (Federation of European Neuroscience Societies) para facilitar
información sobre a formación posgraduada no ámbito da Neurociencia e promover a colaboración
entre os programas de estudos europeos.
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ANEXO XI: Características específicas dalgúns programas de
doutoramento ofertados no curso 2016/2017
DENOMINACIÓN DO PROGRAMA:

Protección do Patrimonio Cultural

DESCRIPCIÓN: O Programa de Doutormanto en Protección do Patrimonio Cultural pretende xerar
un espacio de encontro interprofesional entre os distintos axentes que participan na protección
do patrimonio nas súas diferentes perspectivas: documentación e valoración do ben,
caracterización dos materiais do ben e do contorno que o rodea, mecanismos de deterioro e
diagnóstico e finalmente intervención directa ou indirecta sobre o patrimonio co obxeto de
protexelo. Este Programa tamén pretende dar resposta á actual demanda de formación de
carácter investigador por parte dos colectivos implicados na protección do patrimonio cultural,
agrupando todas as disciplinas posibles que participan ou contribúen á protección do patrimonio
nun marco común de encontro, intercambioe colaboración na formación superior.
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO:
Currículum Vitae, Entrevista, Cartas de aval, Outros
Poderá admitirse ao alumnado que, estando en posesión da titulación de acceso, cursara estudos
superiores nas seguintes disciplinas: Historia, Historia da Arte, Xeografía, Arqueoloxía, Belas
Artes, Conservación e restauración, Xeoloxía, Química, Bioloxía, Farmacia, Física, Enxeñerías,
Arquitectura, Economía, Dereito, Antropoloxía, Pedagoxía e outros.
O perfil de ingreso, polo tanto, está definido por TITULADOS DE CUALQUERA ÁREA DE
COÑECEMENTO que, cumprindo os requisitos de acceso, desexen orientar a súa formación de
terceiro ciclo na protección do Patrimonio cultural, no que respecta a procedementos de
catalogación, documentación, valoración, xestión, tratamento e intervención directa ou
indirecta.
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN:
Non se contemplan complementos de formación. Sin embargo, considérase a necesidade de que
os alumnos, en función da orientación do seu proxecto investigador e sempre co visto bo e
consello do director de tese, cursen certas actividades formativas optativas que lles permitan
adquirir coñecementos de nivelación sobre certos aspectos do Patrimonio.
CRITERIOS DE ADMISIÓN:
1. O curriculum vitae dos candidatos, no cal se fará mención dos estudios formativos previos, o
expediente académico e a experiencia profesional ou investigadora no ámbito da Protección do
Patrimonio. O CV terá un valor mínimo do 80 por 100. A valoración dos expedientes terá en
conta os valores medios da titulación de acceso de Grao e de Máster.
2. Cartas de aval de profesores de Titulación previas, investigadores ou profesionais do campo do
Patrimonio.
3. Outros méritos académicos e/ou profesionais.
4. Considérase necesario, e levarase a cabo unha entrevista persoal co alumno.
Os avales, as entrevistas persoais e outros méritos serán valoradas ata un máximo do 20 por 100.
NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: 10

CUPO PARA ESTRANXEIROS: 3

ACTIVIDADES FORMATIVAS OBRIGATORIAS:
Referencia á memoria
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ANEXO XI: Características específicas dalgúns programas de
doutoramento ofertados no curso 2016/2017
DENOMINACIÓN DO
PROGRAMA:

Sistemas de Software Intelixentes e Adaptables

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO:
Outros
Piorización de titulacións de entrada según memoria. Necesítase complementos de formación se
non hai trabllo de investigación previo.
Valorase para a admisión os criterios mencionados na memoria.
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN:
No caso de alumnos que ingresen no programa de doutoramento en “Sistemas Software
Inteligentes e Adaptables” procedentes dun Máster ou Grao, e que non poidan acreditar e/ou
demostrar a realización un Traballo Fin de Máster de carácter investigador de alomenos 9 ECTS,
ao longo do primeiro ano de inscripción deberán realizar noseno do grupo de investigador de
acollida un traballo investigador cun esforzo estimado de 9 ECTS (Actividade Formativa 1 da
Sección 4) . Este traballo deberá ser aprobado polo titor e a Comisión Académica durante o
periodo de matrícula e deberá ser incluido no documento de actividades anuais do doutorando. O
trablljo será avaliado ol finalizar o primeiri semestre segundo o establecido pola Comisión
Académica do Programa de Doutoramento e en cumprimento da normativa e lexislación existente.
Este complemento formativo será ofertado polo propio programa de doutoramento.
CRITERIOS DE ADMISIÓN:
1. Aplicaráse na selección de candidatos a siguiente fórmula:
ExpPrev*Pond1*0,4+ExpMsDEA*Pond2*0,6
Sendo ExpPrev a nota media do Expediente Académico previo á titulación que dé acceso ao
programa, ExpMsDEA a nota media do título que da acceso ao programa, Pond1 un dos seguintes
valores numéricos: 1 cuando o Título previo aportado sexa o de Enxeñería Informática, Grado en
Informática ou Enxeniería Técnica Informática; 0,75 nos casos de Enxeñería de
Telecomunicación, Enxeñería Industrial, Licenciaturas ou Graduados en Física ou Matemáticas, e
Graos no ámbito das TIC ou industrial; 0,5 nos casos doutras Enxeñerías Técnicas no ámbito das
TIC ou industrial e 0,25 no resto de casos. Pond2 un dos seguientes valores numéricos: 1 para os
expedientes de alumnos procedentes dos títulos indicados como prioritarios no apartado a) e 0,5 no
resto.
2. Curriculum vitae no que se acredite o nivel de inglés e a experiencia en TIC do aspirante.
3. Valorarase a presentación de cartas de aval de profesionais acreditados nos campos relacionados
con programa de doutoramento.
4. Entrevista personal, naqueles casos en que o nivel de inglés non quede suficientemente
acreditado, ou en caso de consideralo necesario a CAPD.
NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: 8

CUPO PARA ESTRANXEIROS: 0

ACTIVIDADES FORMATIVAS OBRIGATORIAS:
Seminario de investigación bi-anual.
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO:
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ANEXO XI: Características específicas dalgúns programas de
doutoramento ofertados no curso 2016/2017
DENOMINACIÓN DO
PROGRAMA:

Tecnoloxía Aeroespacial: Enxeñarías Electromagnética,
Electrónica, Informática e Mecánica

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO:
Currículum Vitae
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN:
Cada ano organízase un seminario no programa de doutoramento que permite aos alumnos do
programa presentar as súas actividades delante do resto de alumnos e fomentar o intercambio de
ideas.
O primeiro ano téñense que cursar dous complementos de formación de forma obligatoria:
1.- Introdución ás publicaciones científicas
2.- Elaboración e exposición do Estado de arte do tema de investigación
Asimismo, teranse que presentar dous veces no seminario e antes da defensa da tese:
3.- Presentación dos resultados parciais da súa tese.
CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Máster con relación á Enxeñería Aeroespacial, Telecomunicación, Industrial e Software
NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: 10

CUPO PARA ESTRANXEIROS:

ACTIVIDADES FORMATIVAS OBRIGATORIAS:
Referencia á memoria
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO:
É moi importante que o alumnado contactara e confirmara co profesor ou profesores que vaian a
ser os seus directores de tese.
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ANEXO XI: Características específicas dalgúns programas de
doutoramento ofertados no curso 2016/2017
DENOMINACIÓN DO
PROGRAMA:

Tecnoloxías da Información e as Comunicacións

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO:
Currículum Vitae, Entrevista, Cartas de aval, Outros
Según memoria de verificación
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN:
Según memoria de verificación
CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Según memoria de verificación
NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: 30

CUPO PARA ESTRANXEIROS: 5

ACTIVIDADES FORMATIVAS OBRIGATORIAS:
Referencia á memoria
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO:
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ANEXO XI: Características específicas dalgúns programas de
doutoramento ofertados no curso 2016/2017
DENOMINACIÓN
PROGRAMA:

DO Tradución e paratradución

DESCRICIÓN
O Doutoramento T&P investiga como ao longo da historia, a tradución e a interpretación foron
prácticas fundamentais na construción de calquera cultura e na súa capacidade de cambio. As
culturas son o resultado dunha constante negociación de textos traducidos, tanto lingüísticos como
icónicos ou símbólicos. As persoas que traducen son axentes de mediación cultural con capacidade
de transformación social e política na administración dos Servizos públicos. Na inmensa maioría
dos casos, vivimos realidades mestizas, lemos linguas traducidas, vemos imaxes adaptadas e
consumimos produtos localizados que constituíron encargas de tradución e interpretación.
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO:
Currículum Vitae
Considerarase requisito sine qua non o coñecemento avanzado (nivel C1 segundo o Common
European Framework of Reference for languages) de polo menos dúas linguas estranxeiras, así
como posuír un perfil académico ou profesional adecuado para o D_T&P. Ambos aspectos haberán
de acreditarse ben de forma documental, ben a través dunha entrevista persoal se a Comisión
académica do Programa de doutoramento T&P (CAPD_T&P) considérao oportuno. Para valorar a
idoneidade das/dos candidatas/os considerarase especialmente o expediente académico en
relación co perfil do Doutoramento, a experiencia profesional, traducións importantes realizadas,
publicacións de carácter científico, así como ter superados outros cursos de posgrao relevantes.
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN:
Dada a súa natureza eminentemente transversal, por nutrirse das achegas doutras ramas do
coñecemento, o Programa de doutoramento en Tradución & Paratraducción non contempla a
programación de Complementos de formación. No seu lugar, e durante o período de captación de
alumnado, a CAPD_T&P ofrecerá unha atención personalizada a cada candidato, examinando os
seus méritos e valorando a pertinencia de cada candidatura. Ao final do período de captación, os
candidatos saberán se a súa candidatura é viable ou non.
CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Establécense dous grupos por orde de prevalencia:
1. Máster en Tradución e interpretación.
2. Máster en: Antropoloxía social e cultural, Belas artes, Ciencias da información, Ciencias do
traballo, Ciencias políticas e da administración, Ciencias políticas e Socioloxía, Comunicación
audiovisual, Dereito, Documentación, Economía, Estudos de Asia Oriental, Xornalismo, Filoloxía
alemá, Filoloxía francesa, Filoloxía galega, Filoloxía hispánica, Filoloxía inglesa, Filoloxía portuguesa
e demais filoloxías, Lingüística, Teoría da literatura e Literatura comparada, Publicidade e Relacións
públicas, Humanidades, Turismo, Administración e Dirección de empresas, Filosofía, Historia,
Socioloxía, Historia da arte, Xestión e administración pública, Ciencias actuariais e financeiras,
Medicina, Xeografía, Relacións laborais, Traballo social, Ciencias empresariais.
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NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: 10

CUPO PARA ESTRANJEROS:

ACTIVIDADES FORMATIVAS OBRIGATORIAS:
Véxase la memoria do programa de doutoramento
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO:
http://paratraduccion.com/index.php/doctorado-typ.html
O Doutoramento en Tradución & Paratradución (T&P) é o único Programa de doutoramento en
tradución e interpretación de toda a eurorrexión Galicia-Portugal. No acordo do Consello de
Ministros publicado no BOE do 11 de marzo de 2014 polo que se establece o carácter oficial de
determinados títulos de Doutor e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos,
o título de doutor en Tradución & Paratradución (T&P) aparece acreditado oficialmente xa que o
programa de doutoramento T&P é citado como un Doutoramento oficial en tradución do Estado
español ao cumprir con todos os requisitos de calidade e esixencia regulados por lexislación
vixente.
Trátase dun posgrao de investigación representativo do Espazo Europeo de Educación Superior
que responde á demanda de formación de posgrao por parte do alumnado da titulación do grao
en Tradución e interpretación, cubrindo a necesidade de ofrecer unha formación adicional para
mellorar as perspectivas propias da carreira profesional. Neste sentido, ofrecemos un conxunto
equilibrado de contidos teóricos e prácticos con vistas tanto á investigación como á preparación
dos/das profesionais da tradución e a interpretación.
O Doutoramento T&P ofrece o modelo máis flexible de semipresencialidade, xa que se pode cursar
completamente a distancia ou ben asistir ás sesións presenciais realizando auténticas prácticas de
campo en Ciencias humanas e sociais.
O Doutoramento T&P é un programa de doutoramento que responde á transformación teórica e
metodolóxica que viviu a área científica de Tradución e interpretación na última década, ofrecendo
contidos teóricos procedentes das distintas fases de descrición, estudo e análise das actuais
realidades socioprofesionais de era dixital. O cal garante, desde o principio, a continuidade entre
teoría e práctica.
Non é un posgrao teórico que se interese accesoriamente pola vida real, senón que é un
Doutoramento teórico-práctico dirixido á investigación doutoral a partir das prácticas profesionais
e cotiás que nos rodean. Cada un dos bloques das liñas de investigación ten a capacidade de
descompoñerse en seminarios T&P especializados fundamentados no seu correspondente aparello
científico e orientación aplicada.
O Doutoramento T&P ofrece modelos e protocolos de punteiras prácticas profesionais a través de
convenios cos sectores profesional, empresarial e institucional que colaboran nos proxectos I+D+i
do Grupo de Investigación T&P. Procúrase responder ás necesidades existentes nos ámbitos das
tecnoloxías da información, do turismo, da publicidade, das industrias da cultura, e, por suposto,
da divulgación científica do coñecemento. Como exemplo sirvan os tres programas Web-TV de
divulgación científica dedicados ao mundo da tradución e interpretación: Zig-Zag, Exit e Píldoras
T&P. Programas TV en liña do Grupo de Investigación T&P que pretenden apoiar tanto a formación
e valorizar a investigación básica, o desenvolvemento e a innovación, como a propia transferencia
produtiva do coñecemento.
Creado durante o curso académico 2004-2005 o Doutoramento T&P foi o primeiro Programa de
doutoramento internacional en rede dentro da Universidade de Vigo e obtivo durante o curso
2008-2009 a «mención de calidade» do Ministerio de Ciencia e Innovación e, tralo informe
favorable da ACSUG, recibiu no curso 2013-2014, a Notificación de Verificación do Consello de
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Universidades do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte para unha nova andadura do novo
programa de doutoramento consonte a actual normativa do Real Decreto 99/2011, de 28 de
xaneiro, polo que se regulan os ensinos oficiais de Doutoramento.

ANEXO XI: Características específicas dalgúns programas de
doutoramento ofertados no curso 2016/2017
DENOMINACIÓN DO
PROGRAMA:

Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza
Terapéutica

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO:
Currículum Vitae, Outros
Expediente académico
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN:
A realización dos complementos será previa ou simultánea á matrícula en tutela académica no
programa de doutoramento. No caso de realización simultánea, o alumnado deberá matricularse
destes complementos no momento de formalizar a matrícula de tutela académica no programa. No
caso de ser previa, sólo se matriculará destes complementos e non se firmará o Compromiso de
Supervisión nin se abrirá o Documento de Actividades do doutorando ata a súa superación. Estes
créditos non computarán aos efectos dos requisitos comúns de acceso ó programa de
doutoramento.
CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Son requisitos de admisión neste Programa de Doutoramento:
1.- Prioridade das titulacións de Dereito; Psicoloxía; Traballo Social; Socioloxía e Educación.
2.- Contar con un anteproyecto de tesis relativo a alguna de las líneas de investigación que
conforman el programa de doctorado, avalado por algún doctor que cumpla los requisitos del Art.
10 del RD 99/2011.
3.- No caso de alumnos que deban cursar complementos de formación, deberán superar os
complementos de formación recomendados pola CAPD
NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: 12

CUPO PARA ESTRANXEIROS: 0

ACTIVIDADES FORMATIVAS OBRIGATORIAS:
Referencia á memoria
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO:
Recollida na web: http://resoluciondeconflictos.webs.uvigo.gal/
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ANEXO XII: PROCEDEMENTO PARA O ESTABLECEMENTO DE
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN EN PROGRAMAS DE
DOUTORAMENTO
PRIMEIRO: Establécese un prazo entre o 1 e o 8 de setembro de 2016 para que aqueles
programas de doutoramento que requiran a incorporación no seu plan de estudos de
complementos de formación que constitúen materias de plans de estudo dun máster da
Universidade de Vigo, soliciten á Sección de Posgrao dita inclusión, de forma motivada
e con indicación do número de alumnado por materia. Cada programa terá que presentar
unha solicitude no formulario TC-47 por cada máster que oferte posibles complementos
de formación.
SEGUNDO: Entre o 9 e o 12 de setembro a Sección de Posgrao ordenará as solicitudes
recibidas notificándoas aos másteres afectados.
TERCEIRO: Entre o 15 e o 23 de setembro as Comisións Académicas dos másteres
poderán emitir informe sobre a posibilidade de que as materias solicitadas como
complementos de formación, poidan aceptar ao alumnado proposto. No caso de que o
informe sexa negativo, este deberá de motivarse.
CUARTO: A Comisión Permanente da Escola Internacional de Doutoramento valorará
e aprobará, no seu caso, as solicitudes de complementos de formación realizadas polos
programas de doutoramento, tendo en conta os informes achegados polas Comisións
Académicas dos másteres afectados.
QUINTO: No caso de que exista vinculación entre o programa de doutoramento e o
máster do que se pretenden utilizar materias como complementos de formación, todo o
procedemento pode reducirse ao establecido no apartado primeiro desta resolución,
incluíndo xa no formulario TC-47 o visto e prace da Comisión Académica do Máster para
a utilización desas materias, no cadro específico ao efecto, en cor gris.
SEXTO: En base ao disposto pola normativa vixente, os e as estudantes que realicen
materias de máster como complementos de formación dun programa de doutoramento
non poderán contabilizarse como estudantes de máster, aos efectos de acadar o número
mínimo de estudantes de novo ingreso marcado pola normativa autonómica.
SÉTIMO: Para calquera aclaración ou interpretación desta normativa estarase ao
disposto pola Comisión Permanente da Escola Internacional de Doutoramento.
Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso ante
a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados dende o día
seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, de 13 de
xullo, reguladora de xurisdición contencioso-administrativa.
Non obstante, e de acordo cos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
poderán, previamente, interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes,
tamén a contar dende o día seguinte á súa publicación, perante este órgano.
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ANEXO XIII: PROCEDEMENTO PARA A TRAMITACIÓN DE
SOLICITUDES DE RECOÑECEMENTO, NUN PROGRAMA DE
DOUTORAMENTO, DE ACTIVIDADES
REALIZADAS AO ABEIRO DE REGULACIÓNS ANTERIORES AO RD
99/2011

PRIMEIRA: O artigo 20 do RED establece que os cursos, estadías e traballos de
investigación realizados na etapa de tese e que non formaran parte formativa de
programas do Real Decreto 778/1998, do Real Decreto 56/2005 ou do Real Decreto
1393/2007, ou a realización doutros levados a cabo en programas de doutoramento
dunha universidade española ou estranxeira, poderán ser recoñecidos polos
equivalentes dun programa de doutoramento.
SEGUNDA: O alumnado solicitará o recoñecemento destas actividades entre o 19 e o
31 de outubro de 2016, entre o 30 de xaneiro e o 13 de febreiro de 2017, ou entre
o 4 e o 15 de maio de 2017. Deberá presentar o modelo de solicitude TC-43, xunto coa
documentación xustificativa da realización de ditas actividades. A Comisión Académica
do Programa de Doutoramento (CAPD) poderá requirir un certificado expreso de que
ditas actividades non constitúen parte do período formativo dos programas de
doutoramento de orixe.
TERCEIRA: Previa comprobación da documentación polas secretarías dos centros de
adscrición administrativa dos programas de doutoramento a CAPD emitirá un informe
sobre a procedencia de recoñecer ou non ditas actividades e o trasladará á dirección da
Escola Internacional de Doutoramento para que emita a correspondente resolución. Dita
resolución será emitida antes do 30 de novembro, para o prazo de outubro, antes do 13
de marzo, para o prazo de febreiro, e antes do 12 de xuño, para o prazo de maio de
2017.
CUARTA: A resolución de recoñecemento será comunicada pola Sección de Posgrao,
tanto ao solicitante como á secretaría do centro, que incorporará o recoñecemento ao
expediente do alumnado e procederá ao seu arquivo.
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ANEXO XIV: PROCEDEMENTO PARA ADMISIÓN EN ESTUDOS DE
POSGRAO DE ESTUDANTES ESTRANXEIROS/ESTRANXEIRAS PARA
O CURSO 2017/2018
Obxecto:
A necesidade de obter un documento de admisión nun máster para
solicitar determinados tipos de bolsa e a, en ocasións, longa tramitación requirida
para a obtención dun visado por parte de estudantes estranxeiros/estranxeiras
que queren acceder á nosa Universidade aconsellan adiantar o proceso de
admisión deste alumnado, mentres non se fai pública a convocatoria de matrícula
para o curso 2017/2018.
A través desta convocatoria adóptanse medidas neste sentido co
obxectivo de facilitar o acceso de estudantes estranxeiros/estranxeiras aos
nosos másteres.
Número de prazas:
Cada máster, ou programa de doutoramento, poderá adiantar a admisión de ata
5 alumnos/alumnas estranxeiros/estranxeiras.
Prazo de solicitudes:
Ata o 20 de xuño de 2017.
Requisitos de acceso:
Os/As aspirantes con titulación estranxeira poderán acceder aos estudos de
posgrao se cumpren algún dos seguintes requisitos:
1. Estar en posesión dun título expedido por un sistema universitario
estranxeiro e que estea homologado a un título español que habilite para
o acceso aos estudos de posgrao.
2. Posuír un título expedido por un sistema universitario estranxeiro e sen
homologación, coa comprobación previa de que o título expedido polo
sistema universitario estranxeiro acredita un nivel de formación
equivalente ao correspondente título español de grao e que faculta no país
expedidor do título para o acceso aos estudos de posgrao.
No caso de que os aspirantes presenten un título dun país alleo ao Espazo
Europeo de Educación Superior (en adiante, EEES) deberán presentar a
correspondente solicitude de equivalencia de título. A solicitude de
admisión deberá ser aprobada por resolución reitoral, despois de informe
motivado favorable da solicitude de equivalencia de título, polo órgano ou
unidade administrativa establecida na normativa propia da Universidade
de Vigo nesta materia.
Esta admisión non implicará, en ningún caso, a homologación do título
estranxeiro do/da interesado/interesada, nin o seu recoñecemento a
outros efectos que o de cursar os estudos de posgrao na Universidade de
Vigo.
A resolución que desestime a equivalencia dos estudos estranxeiros
cursados a efectos do ingreso nos estudos de posgrao, implicará a
anulación de cantos actos se deriven da matrícula.
Documentación:
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O alumnado enviará en formato electrónico á secretaría do centro de adscrición
do máster a seguinte documentación:
a) Solicitude de equivalencia do título (PG-01), debidamente
cumprimentada, para titulacións de países de fóra do EEES.
b) Fotocopia compulsada do Documento de Identidade do país de orixe ou
Pasaporte
c) Fotocopia do título universitario estranxeiro
d) Certificación académica dos estudos universitarios cursados conducentes
ao título presentado, con mención específica sobre o acceso con dito
título, no país de orixe, a estudos de posgrao.
e) Plan de estudos
f) No caso de que a Comisión Académica do máster así o determine poderá
solicitarse tamén o programa das diferentes materias aos efectos de
comprobar os seus contidos e carga lectiva.
O alumnado que posúa certificación académica nun idioma distinto do galego ou
castelán, deberá acompañala da correspondente tradución xurada. Neses casos
a certificación indicará, así mesmo, as cualificacións máxima e mínima do
sistema de avaliación correspondente e farase constar cal é a cualificación
mínima para aprobar.
No momento en que a matrícula sexa formalizada, e no caso dos/das
alumnos/alumnas con titulacións de países alleos ao EEES, os documentos c),
d) e e) deben estar legalizados por vía diplomática nas embaixadas ou
consulados de España e co visto e prace do Ministerio de Asuntos Exteriores de
España (Calle José Abascal, 41 – Madrid); os documentos selados coa Apostilla
de La Haya non precisan outra legalización diplomática ou consular.
Procedemento:
A secretaría do centro de adscrición emitirá un informe segundo o modelo do
Anexo II sobre o cumprimento dos requisitos de acceso. Se fose necesario,
poderá solicitar, por correo electrónico, soporte para a elaboración do informe á
Sección de Posgrao e Formación Continua, que manterá unha relación
actualizada de estudos de acceso estranxeiros xa recoñecidos, na páxina web:
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/posgrao/estranxeiros/,
como referencia para a elaboración de dito informe.
Despois a secretaría do centro de adscrición trasladará a solicitude, e a súa
documentación, en formato electrónico, á Comisión Académica do máster, ou do
programa de doutoramento, para que emita informe sobre os requisitos de
admisión, segundo o modelo de Anexo III, trasladándoo de novo á secretaría do
centro.
Finalmente, a secretaría do centro enviará por correo electrónico ao enderezo
da Sección de Posgrao e Formación Continua, posgrao2@uvigo.es, en formato
electrónico, copia da solicitude, do título de acceso, do informe de acceso e do
informe de admisión.
A Secretaría Xeral emitirá ao solicitante, se procede, carta de admisión, coa que
poderá realizar as xestións necesarias en canto a bolsas, e tamén en canto a
visados, conforme ao establecido no novo regulamento da Lei de Estranxeiría
(Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, polo que se aproba o Regulamento da
Lei Orgánica 4/2000, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e
a súa integración social, tras a súa reforma por Lei Orgánica 2/2009, publicado
no Boletín Oficial do Estado do 30 de abril de 2011).
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Aqueles másteres, ou programas de doutoramento, que sen prexuízo do
establecido no apartado “Confirmación de matrícula” desta resolución, desexen
realizar
unha
admisión
definitiva
dos/das
seus/súas
estudantes
estranxeiros/estranxeiras deberán enviar á Sección de Posgrao un informe que
inclúa a solicitude de incorporación desas prazas no cota específico para
estranxeiros/estranxieras, así como unha breve referencia aos motivos polos que
eses estudos poderán impartirse no curso 2017/2018. O alumnado estranxeiro
obterá así unha carta de admisión definitiva neses estudos.
Para facilitar no posible estas xestións a Sección de Posgrao e Formación
Continua enviará á Oficina de Relaciones Internacionais (ORI) unha relación de
alumnos/alumnas estranxeiros/estranxieras admitidos/admitidas por este
procedemento.
O alumnado deberá realizar a preinscrición e a matrícula nos prazos que, con
carácter xeral, se determinen na correspondente convocatoria de matrícula.
A secretaría do centro tramitará, unha vez realizada a matrícula, a solicitude de
equivalencia de título de acordo co procedemento que se determine no curso
2017/2018.
Confirmación de matrícula:
A implantación dos estudos de máster universitario está condicionada á
confirmación da autorización por parte do Consello de Universidades e da Xunta
de Galicia, así como a alcanzar o número mínimo establecido de
alumnos/alumnas matriculados/matriculadas, para cada tipo de máster. Se se
cumpren estas condicións, a matrícula se confirmará sempre que houbera
menos solicitantes que prazas se estableceran para cada cota, ou habendo máis
solicitudes, cando o expediente do/da alumno/alumna ocupe un posto igual ou
inferior ao número de prazas convocadas. Ao alumnado ao que a súa matrícula
non lle poida ser confirmada por estes motivos terá dereito á devolución das
taxas correspondentes que realmente houbese aboado.
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