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contaminación industrial: avaliación, prevención e control
http://webs.uvigo.es/mcind

dirección e xestión da loxística e da cadea de subministro
http://oe.uvigo.es

enerxía e sustentabilidade

http://webs.uvigo.es/pop_enerxia_sustentabilidade

enxeñaría da edificación e construcións industriais
http://webs.uvigo.es/master_ingenieria_construccion

enxeñaría da soldadura

http://webs.uvigo.es/masterdesoldadura

prevención de riscos laborais
http://www.masterprl.es

tecnoloxías avanzadas de procesos de deseño e fabricación mecánica
http://webs.uvigo.es/mastercadcam

tecnoloxías e procesos na industria do automóbil
http://webs.uvigo.es/masterautom

mestrados
de investigación
enxeñaría química
http://webs.uvigo.es/eq_master

enxeñaría térmica
http://www.mastertermica.es

investigación en tecnoloxías e procesos avanzados na industria
http://www.mitpa.uvigo.es
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A Lei Orgánica 4/2007, pola que se modifica a Lei Orgánica 6/2001 de Universidades, senta as bases
precisas para realizar unha profunda modernización da Universidade Española, establecendo unha nova estrutura do ensino e títulos universitarios españois en consonancia cos obxectivos marcados para a construción do
Espazo Europeo de Educación Superior (EEES).
O Real Decreto 1393/2007 establece o marco normativo para a ordenación e verificación de ensinanzas
universitarias oficiais. Así, as ensinanzas universitarias conducentes á obtención de títulos de carácter oficial
e validez en todo territorio español estrutúranse en tres ciclos:

Grao, ten como finalidade a obtención por parte del estudante dunha formación xeral, nunha ou varias
disciplinas, orientada á preparación para o exercicio de actividades de carácter profesional
.
Mestrado, que ten como finalidade a adquisición polo estudante dunha formación avanzada, de carácter
especializado ou multidisciplinar, orientada á:
especialización académica, Mestrado académico.
especialización profesional, Mestrado profesional.
promover tarefas investigadoras, Mestrado de Investigación.
Doutoramento, para obte-lo título de Doutor/a é preciso superar un período de formación e un período de
investigación organizado. Os Mestrados de Investigación da Universidade de Vigo (con 60 créditos ECTS)
cumpren os requisitos do período de formación do Doutoramento, e a súa superación da acceso ó período de
investigación.
De igual xeito, o Real Decreto 1393/2007 fixa que os planos de estudos destas ensinanzas oficiais serán:
Elaborados polas Universidades.
Verificados polo Consello de Universidades, sendo as Axencias de Avaliación da Calidade e Acreditación
(ANECA www.aneca.es y ACSUGA www.acsug.es ) quen establece os procedementos, os protocolos e as
guías para a verificación dos títulos oficiais. As axencias avalían as propostas de planos de estudo, de acordo cos
protocolos e guías de verificación establecidos, e elaboran o informe de avaliación para o Consello de
Universidades
Autorizados na súa implantación pola Comunidade Autónoma (Decreto 13/2007, Decreto 53/2008 y Decreto
434/2009).
Os títulos deberán ser inscritos no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT
www.educacion.es/ruct ).
Os títulos deberán ser avaliados de novo pola ANECA cada seis anos para manter a súa acreditación.
O crédito europeo (ECTS), definido no Real Decreto 1125/2003, é a unidade de medida do haber académico
que representa a cantidade de traballo do estudante para cumpri-los obxectivos do programa de estudos. Están
comprendidas as horas correspondentes ás clases lectivas (teóricas ou prácticas), as horas de estudo, as
dedicadas á realización de seminarios, traballos, prácticas ou proxectos, e as esixidas para a preparación y
realización dos exames e probas de avaliación.
(O número mínimo de horas por crédito é de 25 e o máximo de 30).
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