MODELO MEMORIA XUSTIFICATIVA
REQUISITOS XERAIS
1.

Xustificación de interese socioeconómico para a Comunidade Autónoma
1.1. Estudo sobre a incidencia e beneficios xerais e económicos derivados da nova ensinanza
(xustificación da oportunidade da titulación)
1.2. Carácter esencial ou estratéxico: resposta a necesidades prácticas e científicas do SUG
1.3. Equilibrio territorial do SUG: xustificación do campus elixido para a implantación da ensinanza en
relación coa súa especialidade

2.

Mercado laboral
2.1. Estudo das necesidades do mercado laboral en relación coa titulación proposta
2.2. Incorporación de perfís profesionais no título vinculados aos sectores estratéxicos de Galicia
2.3. Medidas previstas para o fomento do espírito emprendedor e o autoemprego das persoas tituladas

3.

Demanda
3.1. Previsións de matrícula tendo en conta a análise da demanda real dos estudos propostos por parte
de potenciais estudantes e da sociedade
3.2. Descrición de medidas previstas para a revisión da titulación motivada por cambios na demanda

4.

Non duplicidade
4.1. Mención de ensinanzas afíns preexistentes nesta universidade
4.2. Acreditación de non coincidencia de obxectivos e contidos con outras titulacións existentes
(coincidencia máxima do 50% dos créditos

5.

Outros
5.1. Planificación da conexión das titulacións de grao, máster e doutoramento
5.2. Coherencia da titulación proposta co Plan Estratéxico da universidade propoñente
5.3. Innovación docente e investigadora: fomento da utilización de TIC e novas tecnoloxías
5.4. Incardinación en redes internacionais de calidade
5.5. Calquera outra motivación

REQUISITOS ESPECÍFICOS QUE SE DEBEN XUSTIFICAR: GRAO
1. Acreditación do cumprimento de polo menos dous requisitos dos previstos no artigo 5.1 do Decreto
222/2011
2. Xustificación da previsión mínima de alumnado de novo ingreso (50 alumnos/as no campus de Vigo e 45
nos de Pontevedra e Ourense)
REQUISITOS ESPECÍFICOS QUE SE DEBEN XUSTIFICAR: MÁSTER
1.
Acreditación do cumprimento de polo menos tres requisitos dos previstos no artigo 5.2 do Decreto
222/2011.

Comentado [t1]: Ser interuniversitario;Incluír actividades
docentes e de avaliación en rede;ter un deseño curricular que favoreza
a empregabilidade; favorecer a retención do talento no ámbito
socioeconómico galego.
Comentado [t2]: Ser interuniversitarios; Outorgar competencias
profesionais; ter unha orientación laboral ou práctica;xustificar o apoio
e colaboración de empresas e institucións do ámbito socioeconómico;
ter garantidas ás prácticas do alumnado se están establecidas na
memoria; cubrir a formación superior de persoal en áreas de elavada
demanda laboral, ter carácter internacional.

2.

Xustificación da previsión mínima de 20 alumnos/as de novo ingreso

REQUISITOS ESPECÍFICOS QUE SE DEBEN XUSTIFICAR: DOUTORAMENTO
1.
2.

Acreditación do cumprimento do establecido no artigo 5.4 do Decreto 222/2011
Xustificación da previsión mínima de 10 doutorandos

ACORDO DO 20 DE MARZO DE 2017 PARA A PLANIFICACIÓN DA OFERTA ACADÉMICA
UNIVERSITARIA:
Requisitos esixibles ás memorias de verificación das novas titulacións:
-

Xustificación da demanda baseada en evidencias.

-

Xustificación dos perfís profesionais que se cobren e as competencias que se desenvolven

-

Xustificación da relación coa contorna social.

-

Participación de axentes externos na concepción e desenvolvemento do título

-

Prácticas garantidas para o alumnado.

