Declaración
Declaración de interese para MODIFICACIÓNS de títulos de
GRAO que se implanten no curso 2020
2020/202
20/2021
/2021
Normativa reguladora máis relevante: RD 1393/2007 polo que se establece a ordenación das ensinanzas
universitarias oficiais, modificado poloRD 861/2010; Decreto 222/2011polo 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 2012pola que se desenvolve o Decreto 222/2011 e Acordo do
Consello de Goberno do 5 de febreiro de 2018

Denominación do título de GRAO

Comunicación Audiovisual

Centro de impartición na UVIGO

Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación

Data da xunta de centro na que se aproba a
19/02/2019
proposta de modificación
Nome: Xosé Manuel Baamonde Silva

Persoa de contacto no centro

E-mail: sdfasoc@uvigo.es
Teléfono: 986 801 999

É a proposta de modificación dun título de GRAO X Non
ligado a competencias profesionais reguladas?
☐Si, indicar profesión regulada:
As modificacións 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
O 30 de octubre de 2017 presentóuse o plan de
mellora do mapa de titulacións no Sistema
Universitario de Galicia para o período 2017-2021.
Dentro do mesmo, e no epígrafe correspondente a
Títulos multiplicados con alta demanda, atópanse
os graos en Comunicación Audiovisual das 3
universidades galegas.
O respecto, o documento da Xunta especifica que
"intentaráse diversificar a oferta global a través de orientacións,
acomodando a oferta global as demandas da sociedade galega,
ou ben homoxeneizando contidos e competencias nos dous
primeiros cursos para favorecer a movilidade dentro del SUG".
Y engade: "Niste contexto, emitiráse un informe de expertos
académicos de fora de Galicia no que se proporá a
homoxeneización de, polo menos, os dous primeiros cursos, e
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incluiránse suxerencias de orientación ou mencións para os dous
últimos cursos. Posteriormente, constituiráse unha comisión
interuniversitaria integrada por representantes de cada
universidade vinculada o título, que valorarán os informes
previos e, de considerarlo idóneo, consensuarán os títulos
especializados que procedan".
Recibido o informe do experto alleo o SUG, Miguel
de Aguilera, Catedrático de Comunicación Audiovisual
e Publicidade da Universidade de Málaga, o principal
obxetivo da modificación do plan é dar cumprimento
o requiremento anterior da Xunta de Galicia, segúndo
as recomedacións do Informe sobre posibilidades de
homogeneización y diferenciación de los grados de comunicación
audiovisual en el sistema universitario gallego (Miguel de
Aguilera). Faráse, en contacto co resto de
universidadees implicadas, unha reordenación das
materias dos primeiros cursos e buscárase unha ou
varias orientacións que lle otorguen a titulación un
carácter diferenciador fronte os outros titulos de
comunicación audiovisual do SUG.
O mesmo tempo, e considerando que o actual plan
lévase impartindo case 10 anos, procederáse a unha
revisión parcial da estructura, materias, contidos e
competencias, na liña de adaptalos, na medida do
posible, os cambios producidos no eido audiovisual.

•

(*) 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 GRAOque se
pretendan implantar no 2019/2020 éo 28 de febreiro de 2018.

•

Enviar a verifica@uvigo.es
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