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—  Expresión de interés: 15 de setembro de 2008. 

— Elaboración da memoria do plan de estudos pola Comisión de Implantación do Mestrado 
Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos. 

— Envío ao Decanato da Facultade de Ciencias da Educación da memoria do plan de estudos e 
exposición pública no centro: 23 de outubro. 

—  Aprobación da memoria do plan de estudos pola Xunta de Centro: 30 de outubro de 2008. 

— Presentación da proposta aprobada en Xunta de Centro ante o Vicerreitorado de Titulacións e 
Converxencia Europea da Universidade de Vigo: 31 de outubro de 2008. 

— Exposición pública ante a Comunidade Universitaria e apertura dun prazo de alegacións á proposta: 
24 de novembro de 2008. 

— Emisión do informe preliminar por parte da Área de Posgrao ao respeto da proposta: 24 de 
novembro de 2008. 

—  Modificación da proposta en función das instruccións e alegacións presentadas: 3 de novembro de 
2008. 

—  Presentación da proposta para a súa aprobación na Comisión de Estudos de Posgrao. 

— Aprobación da proposta en Comisión de Estudos de Posgrao. 

— Aprobación da proposta en Consello de Goberno da Universidade de Vigo: 18 de decembro de 
2008. 

— Aprobación da proposta no Consello Social da Universidade de Vigo: 19 de decembro de 2008. 

— Evaluación da solicitude por parte da ANECA: 13 de maio de 2009. 

—  Envío da modificación da proposta en función da evaluación da ANECA. 

— Informe de Evaluación Final do título por parte da ANECA: 25 de xuño de 2009. 

 

Mais información na Web do Mestrado: http://webs.uvigo.es/masteraprendizaje/justificacion.htm 

 

O Mestrado implantouse por vez primeira no curso 2009-2010. 

 

Comezo das clases do Mestrado: inauguración, sesión de acollida, mércores 7 de outubro ás 17:00 
horas na aula 3.3 do Edificio de Facultades.   

Consultar histórico na Web do Mestrado/ novedades/cursos anteriores:  
http://webs.uvigo.es/masteraprendizaje/20092010.htm 

 

Xornada de Inauguración Oficial: 13 de novembro de 2009. Salón de Grados do Edificio de 
Facultades 

 

 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

Cronograma de implantación do título. 
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Calendario de matrícula:  
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/EEES/Master/Master_09_10/anexo_ii_def.pdf 

 

Máis información en: 

Memoria Mestrado, pax. 129:  
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/MEMORIAS_DEF_POSGRAO/Master_dificultades_de_aprendizaxe.pdf 

 

 

 
 
 
 
Os procedementos de adaptación faranse atendendo á normativa e procedemento de transferencia e 
recoñecemento de créditos da Universidade de Vigo:  
Normativa: http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.html 

 

Procedemento de transferencia e recoñecemento de créditos:  
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Campus/TRANSFERENCIA.pdf 

 

En cada curso académico, a Comisión Académica valorará se procede ou non a adaptación de materias 
previamente cursadas por os estudantes segundo a normativa vixente. 

 
 
 
 
 
 

O Título de Mestrado proposto substitúe ao Programa de Doutoramento Dificultades de Aprendizaxe e 
Procesos Cognitivos. 
 
 
Máis información en Memoria Mestrado, pax 130: 
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/MEMORIAS_DEF_POSGRAO/Master_dificultades_de_aprendizaxe.pdf 

 
 
 
 
 
 

O Plan de Mellora Global non recolle ningún apartado de mellora para este criterio. 
 
Dito Plan pode consultarse na seguinte dirección web:  
http://seguimientotitulos.ziblec.com/app/webroot/pdf/50a44e1778dfd.pdf 
 

Información sobre a adaptación dos/as estudantes dos estudios 
existentes ao novo plan de estudios. 
 

Ensinanzas que se extinguen pola implantación do correspondente ao 
título proposto. 
 

Plan de mellora 


