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CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 

Cronograma de implantación do título 

Cronograma previo á implantación: 
 

Solicitude de implantación do máster: ata o 30 de novembro de 2007  
Valoración positiva da proposta do máster, se procede: marzo de 2008 
Actividades previas á implantación do máster: 
- abril de 2008: elaboración das guías docentes de todas as materias no seu              
  formato ampliado e reunión do profesorado por módulos 
- maio 2008: elaboración do plan de acción titorial 
- maio 2008: dar publicidade ao máster, edición do folleto divulgativo 
- xuño de 2008: reunión da comisión académica para establecer os criterios de admisión, 
indicando criterios concretos para valorar os méritos dos aspirantes ao máster e os 
procedementos para o recoñecemento e validación de estudos cursados anteriormente polo 
alumnado 

 
Primeira presinscrición e matrícula: 
 

Periodo de preinscripción: xuño e xullo de 2008 
Selección dos preinscritos: xullo de 2008 
Periodo de matrícula: setembro/outubro de 2008 

 
Implantación: curso 2008-09 
 

- Comezo do curso: asignación de titores/as para o alumnado matriculado e xornada de 
acollida. 
Xuntanza da Comisión de calidade para organizar os aspectos claves do seu funcionamento, 
en especial a recollida de evidencias e a creación de procedementos de participación. 
Establecemento de titores e titoras das prácticas externas e contacto cos servizos e 
institucións nos que se realizará o Practicum. 

 

Información sobre a adaptación dos/as estudantes aos estudos existentes ao novo 
plan de estudos: 

A comisión académica valorará cada curso académico si procede ou non a adaptación de 
materias previamente cursadas polos estudantes. 
En todo caso, Os procedementos de adaptación faranse atendendo á normativa de 
transferencia e recoñecemento de créditos da Universidade de Vigo: 
http://webs.uvigo.es/vicprof/images/documentos/normativas/Uvigo/procedemento%20de%20reco%F1ecem
ento%20de%20cr%E9ditos%20en%20m%E1ster%202011_2012.pdf 

Ensinanzas que se extinguen pola implantación do correspondente título proposto: 

Coa implantación deste Mestrado non se extingue ningún título previo.  


