
Declaración de interese para MODIFICACIÓNS de títulos de 
MASTER que se implanten no curso 2020/2021 

 

1 

 

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 22 de 
xaneiro de 2019. 
 

Denominación do título de Máster Universitario Máster en Enxeñaría Informática 

Centro de impartición na Universidade de Vigo Escola Superior de Enxeñaría Informática 

Data da xunta de centro na que se aproba a proposta 
de modificación 21 de febreiro de 2019 

Persoa de contacto no centro 
Nome:  Francisco Javier Rodríguez Martínez 
E-mail: franjrm@uvigo.es 
Teléfono: 988387022 

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

☐ Non 

X Si, indicar profesión regulada: Enxeñeiro 
Informático 

As modificacións propostas derivan directamente 
do informe de acreditación? 

X Non 

☐ Si, indicar cales: 

Proponse o cambio na denominación do título? (*) 
X Non 

☐ Si 

Proponse o cambio no nivel do título? (*) 
X Non 

☐ Si 

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

X Non 

☐ Si 

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

X Non 

☐ Si 

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

X Non 

☐ Si 

Propóñense cambios significativos nas 
competencias do título? (*) 

X Non 

☐ Si 

Resumo do alcance das modificacións propostas: Proporase unha modificación dos requisitos de acceso 
dos estudantes 

• (*) 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 2020/21 é o 19 de febreiro de 2019. 

• Enviar a verifica@uvigo.es 

  

http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10542.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111209/AnuncioC3F1-051211-9522_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151112/AnuncioG0164-101115-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120329/AnuncioG0164-220312-13863_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120329/AnuncioG0164-220312-13863_gl.pdf
mailto:verifica@uvigo.es

