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D. Miguel Ángel Domínguez Gómez, Secretario da Escola de Enxeñaría de
Telecomunicación da Universidade de Vigo,
CERTIFICA
Que na Xunta de Escola extraordinaria, celebrada o mércores 13 de febreiro de 2019,
aprobouse por asentimento a Declaración de Interese para a modificación da
memoria do título de Máster Universitario en Enxeñaría de Telecomunicación que
se adxunta.
E para que así conste ós efectos oportunos, asino a presente en Vigo, a trece de febreiro
de dous mil dezanove.

Vigo, 13 de febreiro de 2019
O SECRETARIO

Asdo.: Miguel Ángel Domínguez Gómez

Declaración de interese para MODIFICACIÓNS de títulos de MASTER
que se implanten no curso 2020/202 1
Normativa reguladora máis relevante: Rl) 1393/2007 polo que se establece a ordenadón das ensinanzas universitarias
oficiais, modificado polo RD 861)2010:
c
222/2011 polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais
no ‘mbito da ComunidadeAutonom’i de Oalicn modificado poio 1) no 1(11/20 5 t rd do ‘0 il o
1 201
pola que se desenvolve o Decreto 222/2011 e Acordo do Consello de Cobemo do 22 de xaneiro de 2019.
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Máster Universitario en Enxeñaría de

.

Denominacion do titulo de Master Universitano
..

Telecomumcacion

Centro de impartición na Universidade de Vigo

E. E. Telecomunicación

Data da xunta de centro na que se aproba a proposta
de modificación

13/02/2019
Nome: María José Moure Rodríguez

Persoa de contacto no centro

E-mail: mjmoure@uvigo.es
Teléfono: 986 812092
Non

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

A

As modificacións propostas derivan directamente

X Non

do informe de acreditación?

CI Si, indicar cales:

•
Proponse o cambio na denominación do titulo? (*)

X Non, agás a denominación das especialidades

Proponse o cambio no nivel do título? (‘9

Si, mdicar profesion regulada: Enxenana de
Telecomunicación
.

.

CISi
LNon.

CISi

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 titulo? (*)

X Non

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

X Non

Proponense cambios significativos nas

.

Si
ü
ü

CI Non

competencias do título? (*)

X Si, agás as competencias da orde CIN/355/2009
(BOE 9/2/2009)

Resumo do alcance das modificacions propostas:

Proponse a modificación/reverificación do título co
obxecdvo de flexibilizar os itinerarios curriculares,
facilitar a compatibilidade dos estudios co traballo,
actualizar os conúdos das materias ás tecnoloxías
actuais, incorporar as modificacións realizadas nos
plans de seguimento das titulacións e as
recomendacións da comisión externa para a renovación
da acreditación. En concreto se estudiarán as posibles
modificacións que se detallan a continuación:
• Modificación do número de ECTS do título

.
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Declaración de interese para MODIFICACIÓNS de títulos de MASTER
que se implanten no curso 2020/202 1
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•
‘

i

•
•
•

•

Modificacion da clistnbucion dos creditos
obrigatorios, optativos e os asociados as
practicas externas e ao TFM
Modificación do número e da denominación
das especialidades
Modificación da denominación dos módulos e
planificación temporal dos mesmos
Modificación dos ECTS das materias,
competencias asociadas, comidos, actividades
formativas, resultados de aprendizaxe, lingua
de impartición e sistemas de avaliación.
Modificación dos indicadores de resultados

•

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

•

A daLa límite pan enviar a declaración de intencións sobre
pretendan implantar no 2020/21 é o 19 de febreiro de 2019.

•

Enviar a verilicaEuvigo.es
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modificacións de títulos de MASTER que se

