
Declaración de interese para MODIFICACIÓNS de 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 
Mestrado Interuniversitario en Estudos Ingleses Avanzados e 
a Suas Aplicacións.  

Centro de impartición na UVIGO  Facultade de Filoloxía e Tradución – FFT 

Data da xunta de centro na que se aproba a 
proposta de modificación 

24 de novembro de 2022 

Persoa de contacto no centro  

Nome:  Martin Urdiales Shaw 

Email: urdiales@uvigo.es 

Teléfono: 986 812 366 

É a proposta de modificación dun título de 
Máster ligado a competencias profesionais 
reguladas? 

X Non 

☐ Si, indicar profesión regulada: 

As modificacións propostas derivan 
directamente do informe de acreditación? 

X Non 

☐ Si 
Indicar cales: 

Proponse o cambio na denominación do título? 
(*) 

X Non 

☐ Si. 

Proponse o cambio no nivel do título? (*) 
X Non 

☐ Si. 

Proponse o cambio da rama de coñecemento de 
adscrición do título? (*)  
 

X Non 

☐ Si. 

Proponse o cambio dos criterios de habilitación 
profesional? (*) 
 

X Non 

☐ Si. 

Proponse o cambio da Universidade que 
coordina o título ou das universidades 
participantes? (*) 
 

X Non 

☐ Si. 

Propóñense cambios significativos nas 
competencias do título? (*) 

X Non 

☐ Si. 

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

Comisión Académica Interuniversitaria de MEIA, Presidente: 
Jorge Sacido Romero (USC), Secretario: José Manuel Estévez 
Saá (UDC), Vogais: Martín Urdiales Shaw (UVigo), Jorge 
Figueroa Dorrego (UVigo), Constante González Groba (USC), 
María Jesús Lorenzo Modia (UDC), Isabel Moskowich-Spiegel 



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

 

Fandiño (UDC), Ignacio Palacios Martínez (USC), Rosalía 
Rodríguez Vázquez (UVigo) 
 
 
 

 Resumo do alcance das modificacións 
propostas: 

Adecuación da memoria do máster aos requisitos establecidos 
no RD 822/2021 en relación á adscrición a un ámbito de 
coñecemento e revisión dos requisitos establecidos no Real 
Decreto en relación ás titulacións impartidas en modalidade 
híbrida (semipresencial) 

 

• (*) De acordo co Procedemento para a solicitude de modificacións nos títulos verificados de grao e 
máster da ACSUG, estes cambios na memoria levan á REVERIFICACIÓN do título e non á súa 
modificación. 

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

• Enviar a verifica@uvigo.es 


