
 

Coñece os 13 novos másteres públicos 

que se implantarán en 2023-24 nas 

universidades galegas 
Entre eles, Biofabricación, 'e-health' e vehículos autónomos, A maioría serán 

compartidos polas tres universidades, tras un estudo sobre os perfís profesionais que 

se necesitarán no futuro. 
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As tres universidades públicas galegas implantarán 13 novos másteres a partir do 

curso 2023-24, por mor dun estudo impulsado pola Xunta e a Fundación Empresa-

Universidade Galega (Feuga) sobre os perfís profesionais que se necesitarán no futuro, 

como poden son a biofabricación, 'e-health' (sanidade electrónica) e os vehículos 

autónomos. 

 

A maioría das novas titulacións serán compartidas polas tres universidades, salvo os 

másteres de: Tecnoloxía Téxtil --só na UDC--; Cronicidade e Novos Modelos de 

Atención Sociosanitaria --na UDC e USC--; así como Fabricación Aditiva --UDC e 

UVigo--. 

 

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, e os reitores 
das tres universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG), Antonio López 

(Universidade de Santiago de Compostela), Manuel Reigosa (Universidade de Vigo) e 

Julio Abalde (Universidade dá Coruña) selaron este luns o acordo polo que se presentan 

a manifestación de interese de cada institución sobre os 13 novos másteres. 

 

En concreto, estes másteres de nova creación --tras as recomendacións de 80 expertos e 

coa vista posta na Galicia de 2030-- repártense en catro áreas. En ciencias: Economía 

Circular; Fabricación Aditiva; Xestión Sostible e Avanzada dá Auga e Tecnoloxía 

Téxtil. En ciencias da saúde: Biofabricación; Cronicidade e Novos Modelos de 

Atención Sociosanitaria e o de 'e-health'. 

 

A lista segue en ciencias sociais e xurídicas: Comportamento do Consumidor e 

Experiencia de Cliente; 'e-government' e Transformación Dixital; así como en 

Innovación Educativa. Por, último no ámbito de arquitectura e enxeñaría serán: Internet 

das Cousas; Realidade Estendida e Vehículos Autónomos. 



 

Agora constituiranse 13 comisións de traballo, unha por cada máster, para traballar nas 

memorias de cada titulación. Posteriormente, avanzarase na distribución por cada un do 

sete campus existentes. Actualmente, dos 185 másteres que se imparten no SUG, hai 38 

compartidos, cifra que chegará ao medio centenar dentro de dous anos. 

 

COLABORACIÓN 
 

Nun acto na Cidade da Cultura, en Santiago, na tarde deste luns, o conselleiro de 

Educación, Román Rodríguez, quixo agradecer a colaboración e "o traballo con 
vocación de país das tres universidades". 

 

Valora que este acordo ten unha "gran simboloxía" ao reflectir "unha forma diferente de 

facer as cousas do que era tradicional", pois supón un "paso cara á cooperación" entre as 

tres universidades, de forma que se avoga "claramente polo carácter interuniversitario" 

dunhas titulacións con "vocación de futuro". 
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