Declaración de interese para MODIFICACIÓNS de títulos de GRAO
que se implanten no curso 2018/19
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

GRADUADO OU GRADUADA EN
ENXEÑARIA FORESTAL POLA
UNIVERSIDADE DE VIGO

Centro de impartición na Universidade de Vigo

ESCOLA ENXEÑERIA FORESTAL

Obxectivos do título

O Enxeñeiro Forestal ten que ser un profesional capaz de coñecer,
desenvolver e aplicar as ciencias e tecnoloxías forestais na
ordenación e xestión dos montes, na produción e aproveitamento
silvícola, pascícola, cinexético ou piscícola, así como nas industrias
forestais, todo iso de forma respectuosa co medio ambiente e
economicamente rendible.

Data da xunta de centro na que se aproba a proposta
8/3/2017
de modificación
Nome: ENRIQUE VALERO GUTIÉRREZ DEL
OLMO

Persoa de contacto no centro

E-mail: sdeuetf@uvigo.es
Teléfono: 986801900-01
☐ Non

É a proposta de modificación dun título de GRAO
X Si, indicar profesión regulada: Enxeñeiro/a Tecnico
ligado a competencias profesionais reguladas?
Forestal

As modificacions propostas derivan directamente X Non
do informe de acreditación?
☐ Si, indicar cales:
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

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.

1

