Declaración de interese para MODIFICACIÓNS de títulos de
GRAO que se implanten no curso 2018/19 (Escola de Enxeñería
Industrial)
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 7 de febreiro de 2017

Denominación do título de GRAO

Grao en Enxeñería en Química Industrial

Centro de impartición na Universidade de Vigo

Escola de Enxeñería Industrial
O grao capacita enxeñeiros e enxeñeiras para
deseñar,
implantar,
modificar,
controlar,
optimizar, organizar e xestionar equipos,
operacións de planta, plantas e produtos na área da
industria química e de proceso coa calidade
requerida e menor custo de produción, nun ámbito
sostible ambientalmente desde o punto de vista da
enerxía, materiais, produtos e residuos.
Ademáis da capacitación mencionada, o obxectivo
do grao é proporcionar un primeiro ciclo que sexa
recoñecido polo resto das institucións europeas
como un estándar que permita acceder
automáticamente aos másteres de enxeñaría.

Obxectivos do título

Fundamentalmente, o título de graduado en
Enxeñaría en Química Industrial ten como
obxectivo xeral a formación de profesionais
capaces de dar resposta ás necesidades reais da
sociedade no eido das industrias de proceso, no
sentido máis amplo, entre as que se inclúen a
industria química e petroquímica, farmacéutica,
alimentaria, téxtil, ambiental e outras afíns,
ademáis de poder estar presente nas
administracións públicas nas áreas de intervención
relacionadas coa industria, medio, educación e
ciencia e tecnoloxía; todo iso en harmonía coas
organizacións profesionais e empresariais e
dacordo coas atribucións profesionais recoñecidas
pola lexislación vixente.

Data da xunta de centro na que se aproba a proposta
24/02/2017
de modificación
Nome: Juan Pou Saracho
E-mail: jpou@uvigo.es

Persoa de contacto no centro

Teléfono: 986 812 211
☐ Non
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Industrial)
É a proposta de modificación dun título de GRAO X Si, indicar profesión regulada: Enxeñeiro
ligado a competencias profesionais reguladas?
Técnico Industrial
☐ Non
X Si, indicar cales: Ademais da actualización
xeral da memoria (lexislación actual vixente,
taxas da titulación, recursos materiais e
humanos, etc.), trátase de incorporar as
modificacións non substanciais consignadas
As modificacions propostas derivan directamente nos informes de seguimento e acreditación tal
e como se solicitou no informe final de
do informe de acreditación?
acreditación. Ditas modificacións refírense,
fundamentalmente a modificación das fichas
das materias para que se adapten a situación
actual
(redistribución
equitativa
de
competencias e matizacións menores nos
contidos. Ningunha das modificacións
propostas conleva a reverificación do título.
X Non

Proponse o cambio na denominación do título? (*)

☐ Si
X Non

Proponse o cambio no nivel do título? (*)

☐ Si

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

significativos

nas X Non
☐ Si
Trátase de abordar dous grandes bloques:
 Actualización
xeral
da
memoria
(lexislación actual vixente, taxas da
titulación, recursos materiais e humanos,
etc.).
 Incorporación das modificacións non
substanciais consignadas nos informes de
seguimento e acreditación.

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 conlevan a REVERIFICACIÓN do título e non unha
modificación do mesmo.



A data límite para enviar a declaración de intencións sobre modificacións de títulos de GRAO que se
pretendan implantar no 2018/19 é o 1 de marzo de 2017.



Enviar a vic.tce@uvigo.es
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