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

Dirección e Xestión Pública

Centro de impartición na UVIGO

Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación

Data da xunta de centro na que se aproba a proposta
19/02/2019
de modificación
Nome: Xosé Manuel Baamonde Silva

Persoa de contacto no centro

E-mail: sdfasoc@uvigo.es
Teléfono: 986 80 19 99/80 19 92

É a proposta de modificación dun título de GRAO ☒ Non
ligado a competencias profesionais reguladas?
☐ Si, indicar profesión regulada:
As modificacións propostas derivan directamente ☒ Non
do informe de acreditación?
☐ Si, indicar cales:
☒ Non

Proponse o cambio na denominación do título? (*)

☐ Si
☒ Non

Proponse o cambio no nivel do título? (*)

☐ Si

Proponse o cambio da rama de coñecemento de ☒ Non
adscrición do título? (*)
☐ Si
Proponse o cambio dos criterios de habilitación ☒ Non
profesional? (*)
☐ Si
Propóñense
cambios
competencias do título? (*)

significativos

nas ☐ Non
☒ Si
1. Avanzar no proceso de virtualización do Grao
para ampliar a oferta académica a potencial
estudantado de fóra de Galicia, incluíndo os
países de fala hispana e da lusofonía.
2. Adaptación do Grao a un contexto diferente
de ciclo de crecemento do emprego público
(2019-30), necesitado de mellorar as técnicas
de xestión pública (políticas e servizos
públicos, creative, thinking & on-line), adaptando
os módulos e materias ás novas destrezas e
habilidades requiridas no actual mercado
laboral complexo e híbrido (presentacións,
negociacións, análise-síntese, avaliación....).
Implementación dos estudos nunha nova
contorna de actores políticos, empresariais e
sociais e novos valores e competencias (ética,
xénero, transparencia, soft skills). Finalmente,

Resumo do alcance das modificacións propostas:
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que se implanten no curso 2020/2021
considerar a irrupción do goberno aberto, as
redes sociais e o big data.
3. Eis polo que para a actualización do plano de
estudos, orientándose polas consideracións e
avaliacións recollidas nos diferentes modelos
de seguimento da calidade –internos e
externos-, propoñerase a unificación de área de
coñecemento das materias compartidas posto
que resultaron absolutamente disfuncionais na
súa aplicación; a racionalización e igualación de
créditos ECTS (6) para todas as materias;
reordenación do mapa de aprendizaxe
(semestres e cursos); adaptación dos contidos
das guías docentes á nova realidade do ensino
superior blended e on-line e, xa por último,
incorporación de novas competencias,
habilidades e destrezas para mellorar a
inserción laboral dos egresados.

•

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

•

A data límite para enviar a declaración de interese sobre modificacións de títulos de GRAO que se pretendan
implantar no 2020/2021 é o 19 de febreiro de 2019.

•

Enviar a verifica.grao@uvigo.es
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