Declaración de interese para NOVOS títulos de MÁSTER que se
implanten no curso 2022/2023
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 01 de
febreiro de 2021.

Denominación do título de Máster proposto

Máster en Química Sanitaria

Centro de impartición na UVIGO

Facultade de Química

Obxectivos do título

Data da xunta de centro na que se aproba a
proposta
Persoa de contacto no centro

O obxectivo fundamental de este máster é ter un perfil
profesionalizante, esperando que en breve apareza este perfil como
profesión regulada, dando forma a orde europea que recoñece aos
graduados en química atribucións para a realización de análises clínicos
(DIRECTIVA 2005/36/CE do Parlamento Europeo e do Consello).

Comisión permanente 12/03/2021
Nome: Angeles Peña Gallego
Email: mpena@uvigo.es
Teléfono: 650175997
☐ Si

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

É a proposta un título de Máster ligado a
competencias profesionais reguladas
É unha proposta de carácter
interuniversitario?
Cumpre os requisitos xerais establecidos no
artigo 4 do Decreto 222/2011 de 2 de
decembro polo que se regulan as ensinanzas
universitarias oficiais?
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?
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

☐
X 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:
X Non
☐

☐ Si, indicar profesión regulada:
☐ Non

X Si, indicar universidades participantes, con indicación
expresa da universidade coordinadora: Salamanca
(coordinadora), País Vasco, A Coruña e Vigo

☐ Non
X Si
☐
☐ Non

☐
X Si.
Indicar cales: ser interuniversitario, tener una orientación
laboral, tener garantizadas las prácticas

No Sistema Universitario Galego non existe unha titulación que
forme de maneira específica ao seu alumnado para o mercado
laboral de empresas privadas ou administracións públicas neste
campo. Temos que recordar que esta formación, pode ser
interesante non unicamente para os laboratorios de análise clínico,
senón tamén para as empresas do sector biotecnolóxico,
especializadas en saúde, que temos na nosa contorna.
Estes últimos anos comprobouse na Facultade de Química que o
alumnado solicita prácticas externas en empresas de análises
clínicos e nos centros do SERGAS. Este feito lévanos a pensar que
teríamos unha demanda importante por parte do alumnado.
Consideramos que a sociedade vería con bos ollos este máster,
dentro da situación sanitaria actual que fixo que nos déramos
conta mais que nunca da importancia da saúde e das profesións
adicadas a este campo.
Ademais adecuase perfectamente aos requisitos do Decreto
222/2011.

•

A data límite para enviar a declaración de interese sobre novas propostas de MÁSTER que se pretendan
implantar no 2022/2023 é o 12 de marzo de 2021.

•

Enviar a verifica@uvigo.es
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