
Declaración de interese para NOVOS títulos de MÁSTER que se implanten 
no curso 2024/2025  

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  Máster Universitario en Realidade Estendida (XR) 

Centro de impartición na UVIGO EE Telecomunicación (proposta inicial) 

Obxectivos do título 

O perfil de saída é un experto en software/hardware 
XR e, quizá, experto en deseño de experiencias XR. 
Con profundos coñecementos en motores gráficos e a 
súa programación a baixo nivel, así como o hardware e 
as ferramentas de autor necesarias para o 
desenvolvemento de contornas virtuais. Inclúe o perfil 
de “xestor de proxectos  XR”, xa que se recibirá 
formación en xestión de proxectos centrados no 
usuario máis emprendemento, e máis unha base da 
parte non técnica dun proxecto XR para coñecer o 
pipeline completo de producción.  

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:  Antonio Pena Giménez 

Email: apena@gts.uvigo.es 

Teléfono: 986812130 

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: está contemplado como tal no documento 
elaborado por FEUGA, encargado pola Xunta de Galicia, 
G2030, “Catálogo de perfís profesionais de futuro 2030”  

Cumpre os requisitos específicos para títulos de 
máster recollidos no artigo 5 do Decreto ☐ Non



222/2011 de 2 de decembro polo que se regulan 
as ensinanzas universitarias oficiais?   X Si.  

Indicar cales: está contemplado como tal no documento 
elaborado por FEUGA, encargado pola Xunta de Galicia, 
G2030, “Catálogo de perfís profesionais de futuro 2030”.  

 ☐ Non  

É unha proposta de carácter interuniversitario?   X Si, indicar universidades participantes, con indicación 
expresa da universidade coordinadora: Universidade de 
Vigo, Universidade de Santiago de Compostela, 
Universidade de A Coruña. Universidade coordinadora por 
determinar.  

Departamentos que poderían participar na 
docencia (indicar relación)   

(por definir, son potenciais candidatos) Dpto. Teoría do 
sinal e comunicacións, Dpto. Enxeñaría Telemática, Dpto.  
de Comunicación Audiovisual e Publicidade, Dpto. 
Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente  

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   

Consultar o citado documento: G2030, “Catálogo de perfís 
profesionais de futuro 2030”  

• 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  
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