
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 31 de outubro de 2022.  

Denominación do título de MÁSTER proposto  Mestrado en Economía Circular 

Centro de impartición na UVIGO  Facultade CC. Económicas e Empresariais 

Obxectivos do título  Formar especialistas en Economía Circular capaces de 
orientar ás empresas nas estratexias de circularidade, de 
diseñar e validar políticas conducentes a economía circular e 
de potenciar a innovación vía a circularidade.  

Data da xunta de centro na que se aproba a 
proposta  

 

Persoa de contacto no centro  

Nome:  Miguel Rodríguez Méndez 

Email: miguel.r@uvigo.es 

Teléfono: 988368760 

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: 
 
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 
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. Acreditar a súa viabilidade económica, atendendo aos 
recursos dispoñibles. 
 
4. Teranse en conta cuestións de oportunidade, innovación 
docente e investigadora. 
 
5. Incluirá unha descrición dos mecanismos que permitan 
una revisión da titulación. 
 
6. Evita a multiplicidade de títulos. 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
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/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
mailto:miguel.r@uvigo.es


7. Xustifica o encadramento da proposta dentro da oferta 
global galega. 

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. ser interuniversitario (Uvigo, UDC, USC); ter unha 
orientación laboral ou práctica; contar co apoio e 
colaboración de empresas e institucións do ámbito 
socioeconómico; ter garantidas as prácticas do estudantado; 
cubrir a formación superior de persoal en áreas de elevada 
demanda laboral; ter carácter internacional. 
 
2. A conexión entre grao e máster universitario estará 
adecuadamente planificada de maneira que a especialización 
de posgrao teña unha relación directa cos estudos de grao 
completados previamente polo alumno. 

É unha proposta de carácter 
interuniversitario?  

☐ Non 

X Si, no que a Universidade de Vigo actúa como 
coordinadora, e as Universidades de Santiago e Coruña 
como participantes. 

Departamentos que poderían participar na 
docencia (indicar relación)  

Poderían participar todos os departamentos das áreas de 
Economía e Empresa, e outras áreas das Ciencias Sociais, 
dos departamentos de Enxeñería nos seus diferentes 
ámbitos de coñecemento (e.g. química industrial, etc.), e 
mais das Ciencias Ambientais (e.g. química bioloxía, ciencias 
do mar, etc.), de acordo coa memoria xustificativa “Galicia 
2030: Perfís profesionais de futuro e novas titulacións e 
especialidades universitarias” presentada pola Xunta de 
Galicia. Polo tanto, esta declaración de interese esta 
xustificada economicamente. 

Incluír unha proposta de composición da 
comisión redactora da memoria (indicar 
expresamente os membros da comisión) 

Uvigo: Carlos Hervés Veloso, Miguel Rodríguez Méndez 
UDC: Guillermos Iglesias, Jose Manuel Andrade 
USC: Xavier Vence, Almudena Hospido 
Estudante: Lucas López Manuel 

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  

Esta declaración de interese ven motivada polo acordo dos 
Reitores das tres universidades galegas para promover esta 
nova titulación, de acordo coa memoria xustificativa 
“Galicia 2030: Perfís profesionais de futuro e novas 
titulacións e especialidades universitarias” presentada pola 
Xunta de Galicia. 

• A data límite para enviar a declaración de interese sobre novas propostas de Máster que se pretendan 
implantar no curso 2024/2025 é o 25 de novembro de 2022. 

• Enviar a verifica@uvigo.es 


