
Declaración de interese para NOVOS títulos de MÁSTER que se 
implanten no curso 2021/2022 

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 Máster proposto 

Centro de impartición na UVIGO 

Obxectivos do título 

Data da xunta de centro na que se aproba a 
proposta 

Persoa de contacto no centro 

Nome:  

Email: 

Teléfono: 

É a proposta unha unión/refundición ou 
modificación de oferta xa existente? 

☐ Si ☐Non

Se se trata dunha unión/refundición de títulos, indicar 
nome/s do/s título/s de orixe:  

Se se trata dunha modificación dun título existente, 
indicar nome do título de orixe:  

É a proposta un título de Máster ligado a 
competencias profesionais reguladas 

☐ Non

☐ Si, indicar profesión regulada:

É unha proposta de carácter 
interuniversitario? 

☐ Non

☐ Si, indicar universidades participantes, con indicación
expresa da universidade coordinadora:

Cumpre os requisitos xerais establecidos no 
artigo 4 do Decreto 222/2011 de 2 de 
decembro polo que se regulan as ensinanzas 
universitarias oficiais? 

☐ Non

☐ Si

Cumpre os requisitos específicos para títulos 
de máster recollidos no artigo 5 do Decreto 
222/2011 de 2 de decembro polo que se 
regulan as ensinanzas universitarias oficiais? 

☐ Non

☐ Si.
Indicar cales:

Incluír unha breve aínda que precisa 
descrición da necesidade, interese e 
obxectivos do máster e a súa adecuación aos 
requisitos que figuran artigo 4 do Decreto 
222/2011 

• A data límite para enviar a declaración de interese sobre novas propostas de MÁSTER que se pretendan
implantar no 2021/2022 é o 20 de febreiro de 2020.

• Enviar a verifica@uvigo.es

Mestrado en Sistemas Aéreos non Tripulados

Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Formar profesionais no eido da enxeñaría con perfil de
especialización nos sistemas aéreos non tripulados

17/02/2020

Higinio González Jorge

higiniog@uvigo.es

616 233901

x

Mestrado en Operacións e Enxeñaría de
Sistemas Aéreos non Tripulados

x

x
USC (coordinadora), 
UVIGO e UNIV. OVIEDO

x

x - Título interuniversitario.
- Orientación laboral práctica.
- Apoio e colaboración de empresas.
- Prácticas garantidas ao alumnado.

A CCAA de Galicia está a levar unha aposta decidida por desenvolver un 
polo aeroespacial en Rozas, Lugo, centrado nos Sistemas Aéreos non 
Tripulados. Este mestrado contribuirá a formar profesionais especialistas 
para o citado sector. 
Ademáis, potencia dous campus periféricos como Ourense e Lugo 
dentro do SUG, permitíndolle ofertar títulos singulares en colaboración.

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/2012/20120329/AnuncioG0164-220312-13863_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120329/AnuncioG0164-220312-13863_gl.pdf
mailto:verifica@uvigo.es



