Declaración de interese para MODIFICACIÓNS de títulos de MASTER
que se implanten no curso 2019/20
Normativa reguladora máis relevante: RD 1393/2007 polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias
oficiais, modificado polo RD 861/2010; Decreto 222/2011 polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais
no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia modificado polo Decreto 161/2015, Orde do 20 de marzo de 2012
pola que se desenvolve o Decreto 222/2011 e Acordo do Consello de Goberno do 5 de febreiro de 2018.

Denominación do título de Máster Universitario

Máster Interuniversitario en Técnicas Estadísticas

Centro de impartición na Universidade de Vigo

Facultade CC. Económicas e Empresariais

Data da xunta de centro na que se aproba a proposta
de modificación
Nome: Javier Roca Pardiñas

Persoa de contacto no centro

E-mail: roca@uvigo.es
Teléfono: (6473)43044

É a proposta de modificación dun título de
MÁSTER ligado a competencias profesionais
reguladas?

X Non

As modificacións propostas derivan directamente
do informe de acreditación?

X Non

☐ Si, indicar profesión regulada:

☐ Si, indicar cales:
X Non

Proponse o cambio na denominación do título? (*)

☐ Si
X Non

Proponse o cambio no nivel do título? (*)

☐ Si

Proponse o cambio da Universidade que coordina
o título ou nas universidades participantes? (*)

X Non

Proponse o cambio na rama de coñecemento de
adscrición ao título? (*)

X Non

Proponse o cambio dos criterios de habilitación
profesional? (*)

X Non

Propóñense cambios significativos nas
competencias do título? (*)

X Non

☐ Si
☐ Si
☐ Si
☐ Si
Adxúntase documento informativo elaborado pola
Comisión Interuniversitaria do Máster, onde se detalla
unha declaración de intencións sobre as posibles
modificacións.

Resumo do alcance das modificacións propostas:


(*) De acordo co Procedemento para a solicitude de modificacións nos títulos verificados de grao e máster
da ACSUG, estes cambios na memoria do título levan á REVERIFICACIÓN do título e non á súa
modificación.



A data límite para enviar a declaración de intencións sobre modificacións de títulos de MASTER que se
pretendan implantar no 2019/20 é o 28 de febreiro de 2018.



Enviar a verifica@uvigo.es

1

DECLARACIÓN DE INTENCIÓNS PARA NOVAS PROPOSTAS DE GRAO E MÁSTER
UNIVERSITARIO, ASÍ COMO PARA AS MODIFICACIÓNS QUE SE PRETENDAN IMPLANTAR NO
CURSO 2019-20
CENTRO RESPONSABLE DA PROPOSTA NA USC
Centro
Facultade de Matemáticas
PERSOA DE CONTACTO
Nome e apelidos
Alberto Rodríguez Casal
Cargo (decano/a, director/a, …) Coordinador do Máster en Técnicas Estatísticas
Enderezo
Facultade de Matemáticas. Rúa Lópe Gómez de Marzoa s/n.
E-mail
alberto.rodriguez.casal@usc.es
Teléfono
881813229
Denominación do Título
Máster Universitario en Técnicas Estadísticas
Rama de coñecemento principal Ciencias
Titulación exclusiva da USC
SI
Non
No caso de titulación conxunta
1. Universidade
Universidade de Santiago de Compostela (Coordinadora)
2. Universidade
Universidade da Coruña
3. Universidade
Universidade de Vigo
4. Universidade

NON

No caso de novas propostas:
Necesidade, interese e obxectivos da
titulación
Modalidade de impartición (presencial,
semipresencial, a distancia)
Docentes implicados na iniciativa
Áreas de coñecemento que poderían
participar na oferta docente
Proposta de Comisión de Redacción
Centro responsable
Data do acordo da xunta de centro
Acordo motivado dos departamentos sobre
a súa participación

No caso de modificacións de plans implantados:
Breve descrición da modificación

Revisión das competencias do título así como a súa reordenación para
axustar a oferta á demanda existente.
Actualización de materias optativas. Exploración de creación de
itinerarios recomendados.
Explorarase a necesidade da actualización das competencias en
función da demanda así como a conveniencia de actualizar a
denominación do título.

Informe razoado

O Máster en Técnicas Estatísticas é un título interuniversitario que se
implantou hai xa 11 cursos, polo que parece necesario unha revisión
en profundidade da demanda existente na actualidade para así axustar,

se finalmente se considera axeitado, a oferta existente. O carácter
multidisciplinar dos estudiantes que cursan o título, fai recomendable
revisar en detalle a oferta do título para axustala aos distintos perfiles
existentes. O obxectivo da reforma é reforzar a oferta e mellorala tanto
no seu perfil profesional como académico.
Unha das motivacións desta revisión de competencias ven motivada
polo plan de melloras resultado do informe provisional de renovación
da acreditación emitido pola ACSUG. Neste informe solicitábase a
elaboración dun plan de melloras para revisar as competencias do título
garantizando que ditas competencias teñen o nivel preceptivo do título,
tal como se define no Marco Español para a Educación Superior. Fruto
da reflexión realizada dentro da comisión académica ao longo destes
anos
Data de aprobación en xunta de centro

19/01/2018

A Axencia para a Calidade do Sistema Universitaria de Galicia (ACSUG) facilitou os criterios segundo os cales
habería que tratar as modificacións dos plans de estudos (como unha simple comunicación durante o proceso de
seguimento anual, como modificación coa verificación correspondente, ou como un novo título, no caso de
modificacións substanciais). Pódese consultar o texto completo no enlace á normativa que se facilita ao final deste
formulario.

Indíquese cal/es destes criterios cumpre a nova proposta:
Criterios xerais novas titulacións SUG (segundo Decreto 222/2011)
Ter en conta a estrutura económica da Comunidade Autónoma, as necesidades do seu mercado laboral e
a existencia dunha demanda real por parte da sociedade e dos estudantes, procurando a incorporación de
perfís profesionais de futuro e vinculados aos sectores estratéxicos de Galicia
Ter carácter esencial ou estratéxico para dar resposta ás necesidades formativas e científicas do SUG
Deberán acreditar a súa viabilidade económica segundo os recursos dispoñibles
Que fomenten o espírito emprendedor e o autoemprego
Ter en conta cuestións de oportunidade, innovación docente e investigadora e a súa incardinación en redes
internacionais de calidade e coherencia cos plans estratéxicos da USC
Incluír unha descrición dos mecanismos que permitan unha revisión da titulación no caso de cambios
significativos na demanda por parte da sociedade, dos/as estudantes e do ámbito económico profesional
Non poderán coincidir con obxectivos e contidos doutros títulos oficiais existentes na mesma universidade
(50 % de igualdade) a fin de evitar a duplicidade de títulos
Xustificar o encadramento da proposta dentro da oferta global galega, a fin de garantir o equilibrio nos
diferentes campus, e potenciar a súa singularidade dento do SUG

Criterios específicos titulacións SUG (segundo Decreto 222/2011)
GRAOS (deberán cumprir alomenos 2 destes criterios)
Ser Interuniversitarios, coa participación polo menos en dúas universidades do SUG
Incluír actividades docentes e de avaliación en rede
Ter un deseño curricular que favoreza a empregabilidade
Que favorezan a retención de talento no ámbito socioeconómico galego
MÁSTERES UNIVERSITARIOS (deberán cumprir alomenos 3 destes criterios)

Ser Interuniversitarios
Outorgar competencias profesionais
Ter unha orientación laboral ou práctica
Xustificar o apoio e colaboración de empresas e institucións do ámbito socioeconómico
Garantir as prácticas do estudantado, de ser o caso
Cubrir a formación superior de persoal en áreas de elevada demanda laboral
Ter carácter internacional
Criterios específicos USC (aprobados en Consello de Goberno do 16/12/2016)
GRAOS
Presentación de novas titulacións en áreas emerxentes, con saídas profesionais
Incorporación de novas modalidades semipresenciais ou virtuais nos graos existentes (mediante, por
exemplo, grupos específicos ou titulacións completas)
Incorporación de docencia nun terceiro idioma
MÁSTERES UNIVERSITARIOS
Erasmus Mundus
Transformación dos actuais másteres ofertados mediante a súa reordenación e conversión en novas
propostas con un tronco común e distintas especialidades que permita axustar a oferta á demanda
Transformación dos actuais másteres ofertados mediante a súa reordenación e formulación de propostas
interuniversitarias ou internacionais
Incorporación de novas modalidades semipresenciais ou virtuais nos másteres existentes (mediante, por
exemplo, grupos específicos ou titulacións completas)
Incorporación de docencia nun terceiro idioma

Normativa reguladora:


Regulamento das titulacións oficiais de grao e mestrado na USC (procedemento tramitación novas propostas
e modificacións):

Regulamento grao e mestrado (aprobado en CG do 28 de xullo de 2017)


Criterios para a tramitación de modificacións dos plans de estudos de grao e máster implantados (ACSUG):
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/sxopra/descargas/2012_10_26_Verif-Modif-ACSUG.pdf

Envío de propostas de novos graos e másteres (ou modificacións dos existentes) a:
Servizo de Xestión da Oferta e Programación Académica
Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa
Reitoría - Praza do Obradoiro, s/n
15782 Santiago de Compostela
Correo-e: sxopra@usc.es

Prazos:
A data límite para enviar a declaración de intencións sobre novas propostas de grao e máster que se pretendan
implantar no curso 2019-20 será o 26 de xaneiro de 2018, ás 15:00 h.
Calquera proposta recibida despois desa data non será admitida a trámite.

