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Declaración de interese para NOVOS títulos de GRAO que se implanten
no curso 2021/2022
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 2020.

Denominación do título de GRAO proposto

Grao en Relacións Internacionais

Centro de impartición na UVIGO

Novo centro no campus de Ourense

Obxectivos do título

Ofrecer ao alumnado unha formación especializada e un
coñecemento completo e multidisciplinar dos diferentes
ámbitos que comprende a Sociedade Internacional, coas
súas organizacións e os seus protagonistas.
Preparar ao alumnado para que sexan capaces de
emprender de xeito autónomo a análise da realidade
internacional e das súas institucións.
Formar ao alumnado cara á súa profesionalización nos
distintos ámbitos e organizacións que engloba a
sociedade internacional.
Proporcionar aos alumnado unha formación
multidisciplinar que lles permita comprender o carácter
dinámico e a complexidade das relacións internacionais
actuais e a súa evolución.
Difundir os valores democráticos e o respeto aos deritos
humáns, desde a perspectiva das relaciones
internacionales, a seguridade e a paz.
Conseguir que o alumnado comprenda a evolución e o
marco actual das institucións internacionais e das
relacións entre as nacións.
Procurar que o alumnado acade unha serie de
competencias e destrezas que lle permitan desenvolverse
profesionalmente no entorno internacional
Capacitar ao alumnado para que poidan acceder a
estudios posteriores especializados y de postgrado.
A proposta é unha iniciativa institucional promovida pola
Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado

Data da xunta de centro na que se aproba a
proposta

Nome: Manuel Ramos Cabrer
Persoa de contacto no centro

Email: vicprof@uvigo.es

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

x Non

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

Teléfono: 986813595
¨ Si, indicar profesión regulada:

x Si
Indicar cales:
1. Ten en conta a estrutura económica da Comunidade
Autónoma, as necesidades do seu mercado laboral e a
existencia dunha demanda real por parte da sociedade e
dos/as estudantes, procurando a incorporación de perfís
profesionais de futuro e vinculados aos sectores
estratéxicos de Galicia.
2. Ten un carácter esencial ou estratéxico para dar
resposta ás necesidades formativas e científicas do
Sistema Universitario de Galicia.
3. Ten viabilidade económica, atendendo aos recursos
dispoñibles.
4. Terá en conta cuestións de oportunidade, innovación
docente e investigadora así como a súa incardinación en
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redes internacionais de calidade e coherencia cos plans
estratéxicos das universidades.
5. Incluirá unha descrición dos mecanismos que
permitan, de ser o caso, unha revisión da titulación de se
produciren cambios significativos na demanda por parte
da sociedade, dos/as estudantes e do ámbito económico e
profesional.
6. Non coincide con obxectivos e contidos doutros títulos
oficiais existentes na mesma universidade, a fin evitar a
multiplicidade de títulos.
7. A proposta encádrase na oferta global galega, a fin de
garantir o equilibrio nos diferentes campus, e potenciar a
súa singularidade dentro do Sistema Universitario de
Galicia.
Cumpre os requisitos específicos para títulos
de grao recollidos no artigo 5 do Decreto
222/2011 de 2 de decembro polo que se
regulan as ensinanzas universitarias oficiais?

Departamentos que poderían participar na
docencia (indicar relación)

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

¨ Non
x Si
Indicar cales:
1. O grao proposto será interuniversitario, xa que así o
autorizou a Xunta de Galicia. As universidades
participantes serán a Universidade de Vigo e a
Universidade da Coruña.
2. Favorece a retención de talento no ámbito
socieconómico, dado o perfil da titulación (xurídicosocial) nun eido (o internacional) particularmente
necesitado de especialización.
3. No seu diseño curricular favorecerase en particular a
empregabilidade das persoas egresadas, cara á súa
incorporación ao mercado laboral.
-

Análise e intervención psicosocioeducativa
Dereito privado
Dereito público
Dereito público especial
Estatística e investigación operativa
Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Fundamentos da análise económica e historia e
institucións económicas
- Historia, arte e xeografía
- Informática
- Socioloxía, ciencia política e da administración e
filosofía
Cabe destacar que a titulación de relacións internacionáis
non existe no panorama actual dos estudios de grao no
SUG, sen que poida constatarse outra que cubra o oco
que a mesma estaría destinada a ocupar, nin existir
tampouco duplicidade. De ahí o seu carácter estratéxico
cara a completar o catálogo de titulacións presente no
sistema galego, xa que colmaría unha lagoa presente no
mesmo, así como a demanda real por parte do alumnado,
que se ve obrigado a trasladarse fora de Galicia para
realizar este tipo de estudos e tamén as necesidades do
mercado laboral.
Asemade, trátase dunha titulación que presenta
vencellamentos e posibles sinerxias con outras xa
presentes no entorno dos Campus previstos para a súa
impartición, o que supoñe, asemade, unha garantía previa
cara á súa viabilidade económica, atendendo aos recursos
humáns dispoñibles.
Por suposto, o carácter dos estudos encaixa
perfectamente coa súa incardinación en redes
internacionais de calidade, en coherencncia cos plans
estratéxicos das universidades implicadas do SUG. E
suma, cabe salientar o encadramento da proposta dentro
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da oferta global galega, garantindo o equilibrio nos
campus, e potenciando a súa singularidade dentro do
Sistema Universitario de Galicia.

•

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

•

Enviar a verifica.grao@uvigo.es
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