
Declaración de interese para MODIFICACIÓNS de títulos de 

GRAO que se implanten no curso 2020/2021 

 

1 

 

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  Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios 

Centro de impartición na UVIGO Facultade de Filoloxía e Tradución 

Data da xunta de centro na que se aproba a proposta 

de modificación 
18-2-2019 

Persoa de contacto no centro 

Nome: Luis Alonso Bacigalupe 

E-mail: fft.decan@uvigo.es 

Teléfono: 986812376 

É a proposta de modificación dun título de GRAO 

ligado a competencias profesionais reguladas? 

☐x Non 

☐ Si, indicar profesión regulada: 

As modificacións propostas derivan directamente 

do informe de acreditación? 

☐ x Non 

☐  Si, indicar cales: 

Proponse o cambio na denominación do título? (*) 
☐ Non 

☐x Si 

Proponse o cambio no nivel do título? (*) 
☐x Non 

☐ Si 

Proponse o cambio da rama de coñecemento de 

adscrición do título? (*) 

☐x Non 

☐ Si 

Proponse o cambio dos criterios de habilitación 

profesional? (*) 

☐x Non 

☐ Si 

Propóñense cambios significativos nas 

competencias do título? (*) 

☐x Non 

☐ Si 

Resumo do alcance das modificacións propostas: 

Modificación de aspectos formais da memoria do grao 
como o nome do mesmo. Diminución da oferta de 
módulos de especialidade de 3º e 4º xa que nunca se 
permitu ofrecelos na súa totalidade. Estudar un maior 
grao de semipresencialidade.  

 

 (*) 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  

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10542.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111209/AnuncioC3F1-051211-9522_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151112/AnuncioG0164-101115-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151112/AnuncioG0164-101115-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120329/AnuncioG0164-220312-13863_gl.pdf
mailto:verifica.grao@uvigo.es

