
Declaración de interese para NOVOS títulos de MÁSTER que se 
implanten no curso 2023/2024  

 

Normativa reguladora máis relevante: RD 822/2021 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 21 de decembro de 2021.  

Denominación do título de MÁSTER proposto  Mestrado en Biofabricación 

Centro de impartición na UVIGO  Pendente de determinar 

Obxectivos do título  O obxectivo principal do mestrado é dotar aos seus 
alumnos/as das competencias teórico-prácticas no ámbito 
da biofabricación, enxeñería de tecidos e medicina 
rexenerativa. En particular, no deseño de andamios ou 
estruturas que sirvan de base para a rexeneración ou 
xeración de órganos e tecidos humanos, preórganos que 
sexan de utilidade para a práctica médica ou o ensaio de 
medicamentos. Tamén se abordan os produtos sanitarios 
personalizados, que reduzan os riscos de infección, 
melloren a usabilidade e ofrezan prestacións clínicas 
superiores. 

Data da xunta de centro na que se aproba a 
proposta  

PROPOSTA INSTITUCIONAL DA 
UNIVERSIDADE DE VIGO 
MAPA TITULACIÓNS XUNTA GALICIA 2030 

Persoa de contacto no centro  

Nome:  Pío M. González Fernández  
Email: pglez@uvigo.es  
Teléfono: 986 130160 
Nome:  Susana Magadán  
Email: smaga@uvigo.es 
Teléfono: 986 812626 
 

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

☐ X Non 

☐ Si, indicar profesión regulada: 

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 

☐ X Si 
Indicar cales: todos 

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 

☐ X Si. 
Indicar cales: 1 e 2 

☐ Non 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15781
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/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/2015/20151112/AnuncioG0164-101115-0001_gl.html
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
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
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120329/AnuncioG0164-220312-13863_gl.pdf


É unha proposta de carácter 
interuniversitario?  

☐ X Si, indicar universidades participantes, con 
indicación expresa da universidade coordinadora: 
Universidades participantes: Universidade de Vigo, 
Universidade de Santiago de Compostela, Universidade 
da Coruña. 
Universidad coordinadora: Universidade de Vigo 

Departamentos que poderían participar na 
docencia (indicar relación)  

Dpto. Física Aplicada; Dpto. Bioquímica, xenética e 
inmunoloxía; Enxeñaría mecánica, máquinas e motores 
térmicos e fluídos 

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  

Este mestrado está incluído no catálogo G2030 “Propuestas 
de nuevas titulaciones para el SUG”, donde se xustifica o 
interese e obxectivos deste mestrado, así como a 
necesidade de profesionais deste perfil no entorno 
socioeconómico e laboral na próxima década en Galicia. 

• A data límite para enviar a declaración de interese sobre novas propostas de Máster que se pretendan 
implantar no curso 2023/2024 é o 11 de febreiro de 2022. 

• Enviar a verifica@uvigo.es 


