
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORME SOBRE AS POSIBILIDADES DE MÁSTERS 

UNIVERSITARIOS CONXUNTOS ENTRE UNIVERSIDADES 

DA EURORREXIÓN GALICIA-NORTE DE PORTUGAL 

 

Luis Domínguez Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INDICE 

 

 

 

 

INTRODUCIÓN 

O PROGRAMA ERASMUS MUNDUS: UN ESTÍMULO E UNHA META 

O MARCO NORMATIVO EN GALICIA E NO NORTE DE PORTUGAL 

Punto de contacto: os másters conxuntos están previstos e regulados 

Punto de contacto: necesidade común de verificación 

Punto de disenso: a duración dos estudos de máster 

Punto de disenso: os requisitos de acceso 

Punto de disenso: criterios de seguimento e modificación dos títulos de máster 

A importancia do convenio de colaboración 

MÁSTERS OFICIAIS COMPLEMENTARIOS QUE PODEN CONVERTERSE EN CONXUNTOS 

Interuniversitarios entre as tres universidades galegas 

Interuniversitarios entre dúas universidades galegas 

Interuniversitarios entre universidades galegas e doutras comunidades autónomas 

CONCLUSIÓNS 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INTRODUCIÓN 

A posibilidade de establecer titulacións conxuntas entre as universidades da Eurorrexión 

Galicia-Norte de Portugal é unha peza básica no aproveitamento das oportunidades que 

o Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), popularmente coñecido como 

proceso de Boloña, ten aberto sen excesivo éxito polo de agora.  

En principio, son seis as universidades públicas afectadas na eurorrexión, boa parte 

delas cunhas características parellas en canto a tamaño e antigüidade. En efecto, A 

Universidade de Santiago de Compostela, a máis veterana, nace en 1495 e conta na 

actualidade con 30.000 estudantes, 2.000 docentes e investigadores e 1.000 

traballadores de administración e servizos; oferta 43 graos, 81 másters e 75 programas 

de doutoramento. A Universidade de Porto, oficialmente creada en 1911, ten 30.000 

estudantes, 2.300 docentes e investigadores e 1.700 traballadores de administración 

servizos; na actualidade oferta 35 graos, 18 másters integrados, 159 másters e 85 

programas de doutoramento. A Universidade de Minho foi fundada no ano 1973 e 

comezou as súas actividades no curso 1975-76, conta con 16.000 estudantes, 1.200 

docentes e investigadores e 600 traballadores de administración e servizos; oferta 39 

grados, 13 másters integrados, 132 másters e 36 programas de doutoramento. A 

Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro, creada en 1986, ten 38 grados, 1 máster 

inrtegrado, 75 másters e 13 programas de doutorado. 

É preciso recoñeñecer que, ata o día de hoxe, as experiencias de traballo en común para 

a posta en marcha deste tipo de másters conxuntos, no ámbito da Eurorrexión Galicia-

Norte de Portugal, son contadas. En efecto, a día de hoxe só contamos con dous másters 

destas características, ámbolos dous coa Universidade de Vigo como socio común: 

 * Máster en Políticas Comunitarias e Cooperación Territorial polas 

Universidades de Vigo e Minho, desde o curso 2008-2009. 

 * Máster en Integración Económica Rexional e Políticas Comunitarias polas 

Universidades de Vigo e Católica Portuguesa, desde o curso 2010-2011. 



Hai un terceiro máster no que tamén están envolvidas universidades da Eurorrexión, de 

novo a Universidade de Vigo, pero tamén doutras comunidades e países, trátase do: 

* Máster en Química Teórica e Modelización Computacional polas 

Universidades de Porto, Lisboa, Vigo, Autónoma de Madrid, Cantabria, Extremadura, 

Islas Baleares, Jaume I de Castellón, Murcia, Oviedo, Valencia, Bordeaux 1, Paul 

Sabatier Toulouse III, Claude Bernard Lyon 1, Evry-Val-d’Essonne, Denis-Diderot, 

Paris 7, Henri Poincaré, Nancy 1, Joseph Fourier Grenoble I, Louis Pasteur–Strasbourg 

I, Marne la Vallée, Montpellier 2, Paris-Sud 11, Pau et Pays de l’Adour, Paul Cézanne, 

Aix-Marseille 3, Pierre et Marie Curie, Paris 6, Provence (Aix-Marseille I), Rennes 1, 

Ecole Nat. Sup. de Chimie de Paris, Ecole Normale Supérieure de Lyon, Perugia, Pisa, 

Calabria, Trieste, Örebro, Katholieke Universiteit Leuven, Warszawski e Groningen, 

desde o curso 2007-2008. 

 

O PROGRAMA ERASMUS MUNDUS: UN ESTÍMULO E UNHA META 

A actual crise financeira e económica obriga a facer unha seria reflexión sobre as 

avantaxes e os inconvenientes que as titulacións conxuntas, no nivel dos másters poden 

ofrecer. Desde logo, o EEES ten como obxectivo claro o fomento das titulacións 

conxuntos e, no ámbito dos estudos de máster, conta cun instrumento acaído a través do 

programa Erasmus Mundus que se crea en 2003 para conseguir que as universidades e 

institucións de Educación Superior creen redes e consorcios para impartir programas 

conxuntos de máster conducentes a títulos conxuntos ou no seu defecto a títulos dobres 

ou múltiples, financiando bolsas para estudantes e docentes de terceiros países e 

financiando tamén as propias titulacións conxuntas. España, con 54 másters recoñecidos 

polo programa, é despois de Francia o país máis activo do Erasmus Mundus. Na 

segunda convocatoria, 2009-2013, inclúense como novidade os programas de 

doutoramento e dáselle prioridade aos programas conducentes a expedición dun título 

único conxunto. Os requisitos esixidos na última convocatoria, en 2011, para ter esta 

condición eran: 

• Criterios conxuntos de admisión e avaliación. 

• Duración de entre un ou dous anos, é dicir, entre 60 e 120 ECTS. 

• Consorcio ou grupo de universidades elixible mínimo debe integrar a centros de 

ensinanza superior de tres países europeos diferentes, sendo un deles país 

membro da UE. 



• Estar plenamente desenvolvido no momento da solicitude e poder funcionar 

durante un mínimo de cinco edicións consecutivas a partir do ano académico seguinte 

ao ano de solicitude. 

• Contar coa participación de estudantes europeos e de terceiros países e reservar todos os 

anos un certo número de prazas para beneficiarios dunha beca Erasmus Mundus. 

• Obrigatoriedade de cursar o programa en, aló menos, dúas das institucións do 

grupo de universidades por parte dos estudantes. 

• Prezos públicos do programa definidos conxuntamente entre as institucións 

participantes. 

• Recoñecemento mutuo dos créditos cursados nas institucións do grupo. 

• Culminación do programa nunha titulación conxunta expedida polas institucións 

participantes ou non seu defecto por titulacións dobres ou múltiples. 

Como se ve, os másters conxuntos da eurorrexión poden e deben ser un primeiro banzo 

para proseguir no camiño da internacionalización dos estudos universitarios, 

incorporando a universidades doutros países para poder beneficiarse, así, das axudas 

comunitarias para a posta en marcha destes programas. Ademais, o recoñecemento dun 

máster dentro do programa Erasmus Mundus, significa un plus de calidade e excelencia 

valorado polas axencias e autoridades nacionais. En efecto, serva como exemplo o RD 

861/2010 español que contempla na súa disposición adicional duodécima que: 

Las titulaciones conjuntas creadas mediante consorcios internacionales en las que 

participen instituciones de Educación Superior españolas y extranjeras y que hayan sido 

evaluadas y seleccionadas por la Comisión Europea en convocatorias competitivas como 

programas de excelencia con el sello Erasmus Mundus, se entenderá que cuentan con el 

informe favorable de verificación a que se refiere el artículo 24 del presente real decreto. 

A estos efectos la universidad solicitante enviará al Ministerio de Educación la propuesta 

del plan de estudios aprobada por la Comisión Europea junto con el Convenio 

correspondiente del consorcio y la carta de notificación de haber obtenido el sello 

Erasmus Mundus al que se refiere el párrafo anterior, así como un formulario adaptado 

que proporcione los datos necesarios para la inscripción del correspondiente título en el 

RUCT. 

 

Por outra parte, facilítase a expedición das titulacións conxuntas desde as propias 

normativas nacionais. Así, o DL 67/2005 portugués, modificado polo DL 107/2008, 

indica, no seu artigo 6 que: 

Os estabelecimentos de ensino superior portugueses parceiros na organização e 
ministração de um curso de mestrado ‘Erasmus Mundus’ podem emitir diplomas 



conjuntos com os restantes estabelecimentos parceiros, nos termos fixados pelo artigo 43.º 
do Decreto–Lei n.º 74/2006, de 24 de Março. 

 

Nestes momentos, todas as universidades da Eurorrexión son socias, e mesmo unha 

coordinadora, de másters que contan co label Erasmus Mundus e con financiamento 

para bolsas de mobilidade estudantil de terceiros países. Ofrecemos un cadro resumo de 

todos eles: 

MÁSTER UNIVERSIDADE SOCIA 

Master International Vintage, Vine, Wine and 

Terroir Management 

UTAD 

Mediterranean Forestry and Natural Resources 

Management 

Universidade Católica Portuguesa-

Porto 

Crossways in Cultural Narratives Santiago de Compostela 

Master Conjoint Erasmus Mundus en Etude du 

Spectacle Vivant 

A Coruña 

Euromaster on Theoretical Chemistry and 

Computational Modelling 

Porto e Vigo 

International Master in Quaternary and 

Prehistory 

UTAD 

European Masters in Engineering Rheology Minho 

Advanced Masters in Structural Analysis of 
Monuments and Historical 
Constructions 

Minho (Coordinadora) 

 
 

 
O MARCO NORMATIVO EN GALICIA E NO NORTE DE PORTUGAL 

O Proceso de Boloña pretende homoxeneizar os estudios superiores en Europa pero, 

como queira que as educativas son competencias exclusivas dos Estados, permite que 

cada país adapte o modelo ás súas peculiaridades e singularidades. España e Portugal, 

en uso da súa soberanía teñen optado por transposicións diferentes dos principios do 

EEES. Así, mentres que en Portugal se ten adoptado unha duración dos grados de 180 

ECTS, como na gran maioría dos países europeos, en España a norma indica que teñen 

que ter unha duración de 240 ECTS. Esta disfunción arrastra unha nova asimetría nos 

másters. En efecto, mentres que en Portugal teñen que ter un mínimo de 90 ECTS 



podendo chegar ata os 120 ECTS, que acostuma ser a norma, en España permítense 

másters de 60, 90 e 120 ECTS, sendo o ordinario que sexan de 60 ECTS.  

Por outra parte, en España, que é un Estado de estrutura complexa, segundo os 

constitucionalistas, as comunidades autónomas teñen amplas competencias en materia 

de ordenación universitaria, sendo as responsables da autorización para implantar novas 

titulacións. Parece, pois, necesario comezar por facer unha pequena análise da 

normativa aplicable aos másters conxuntos na Eurorrexión, para ver os puntos de 

contacto e de disenso e, neste último caso, apuntar camiños que poden solucionalos. 

 

Punto de contacto: os másters conxuntos están previstos e regulados 

Entre os puntos de contacto, cómpre destacar que a opción polos másters conxuntos non 

só e posibilitada pola respectiva lexislación nacional se non que mesmo é incentivada 

pola autonómica. En efecto, en España, os títulos de máster veñen regulados polo RD 

1393/2007, modificado polo RD 861/2010. Precisamente, no punto un do artigo único 

deste último RD indicase que:  

Se modifica el apartado 4 del artículo 3, que queda redactado del siguiente modo: «Las 

universidades podrán, mediante convenio con otras universidades nacionales o 

extranjeras, organizar enseñanzas conjuntas conducentes a la obtención de un único título 

oficial de Graduado o Graduada, Máster Universitario o Doctor o Doctora. A tal fin, el 

plan de estudios deberá acompañarse del correspondiente convenio en el que se 

especificará, al menos, qué Universidad será responsable de la custodia de los expedientes 

de los estudiantes y de la expedición y registro del título así como el procedimiento de 

modificación o extinción de planes de estudios. En el supuesto de convenios con 

universidades extranjeras, se deberá acompañar al mismo certificación expedida por la 

autoridad competente o, en su caso, por la entidad acreditadora, del carácter oficial o 

acreditado de la universidad o universidades extranjeras de que se trate. En todo caso, la 

universidad española custodiará los expedientes de los títulos que expida. 

A efectos de lo anterior se entiende por título conjunto el correspondiente a un único plan 

de estudios oficial diseñado por dos o más universidades, españolas o extranjeras, que han 

suscrito el correspondiente convenio de colaboración y que han presentado una única 

solicitud de verificación, a efectos del procedimiento establecido en el artículo 25 de este 

real decreto. Dicha solicitud deberá estar suscrita por todas las universidades participantes 

que, asimismo, deberán designar a cuál de ellas corresponderá la representación en el 

citado procedimiento.» 

 

Quedan así establecidas as regras de xogo.  Nos másters conxuntos ten que haber un 

único plan de estudos e unha única solicitude − enténdese que en España −. 



Pola súa banda, a lexislación portuguesa de aplicación é o Decreto Lei (DL) 74/2006, 

modificado polo DL 107/2008,  que no seu artigo 41 establece que: 

Os estabelecimentos de ensino superior podem associar-se com outros estabelecimentos 

de ensino superior, nacionais ou estrangeiros, para a realização dos ciclos de estudos 

conducentes aos graus e diplomas a que se referem os capítulos anteriores. 

Como se ve, trátase dunha normativa moito máis laxa que deixa moita marxe. Na 

mesma liña, o artigo seguinte, o 42, relativo a expedición do título é igual de xeneroso, 

ao dicir que: 

Quando os estabelecimentos de ensino asociados sejam igualmente competentes para a 

atribuição de grau ou diploma na área em causa nos termos do presente decreto-lei, o grau 

ou diploma pode ser atribuído: 

 

a) Apenas por um dos estabelecimentos; 

b) Por cada um dos estabelecimentos, separadamente; 

c) Por todos os estabelecimentos em conjunto. 

Como queira que se debe seguir a lexislación máis restrictiva en todo o posible, parece 

claro que a española ten que ser o guía do proceso. 

Finalmente, a legislación autonómica de aplicación concrétase, básicamente, no Decreto 

222/2011. No seu artigo 11 recolle integramente os condicionantes do RD 861/2010 e 

engade cuestións moi interesantes no seu artigo 5.2 que establece que: 

Os másters universitarios deberán cumprir tres das seguintes condicións: ser interuni-

versitarios; outorgar competencias profesionais; ter unha orientación laboral ou práctica; 

xustificar o apoio e colaboración de empresas e institucións do ámbito socioeconómico; 

ter garantidas as prácticas do estudantado, no caso de estar establecidas na memoria da 

titulación; cubrir a formación superior de persoal en áreas de elevada demanda laboral; ter 

carácter internacional.  

Como se indicaba, ao comezo deste punto, o carácter internacional e interuniversitario 

son dúas das sete condicións das que é necesario ter tres para que a Comunidade 

Autónoma autorice esa titulación conxunta. Por si fora pouco esta obriga específica, o 

artigo 6.2 establece que: 

Nas ensinanzas universitarias oficiais de máster universitario, demostrarase que a 

titulación proposta terá un número anual de estudantes de novo ingreso non inferior a 

20…para estes efectos, os másters universitarios e programas de doutoramento 

interuniversitarios computarán conxuntamente o número de alumnos/as matriculados/as. 

Resulta evidente que se está a facer unha aposta clara, desde a Xunta de Galicia, por 

fomentar os másters interuniversitarios e internacionais. Unha vez máis, a lexislación 

española é máis restrictiva. En Portugal e cada centro universitario, dentro de cada 



universidade, quen decide se pon mínimo de alumnado para autorizar uns estudos. Por 

exemplo, a Universidade de Minho está a decidir se establecer 15 alumnos ou alumnas 

para permitir unha edición de máster. En todo caso, para evitar problemas ulteriores 

convén que o pertinente convenio para a posta en marcha dunha titulación conxunta de 

máster faga expresa mención destas limitacións para garantir os dereitos do alumnado 

que se poida ver afectado pola non autorización de implantación das ensinanzas nun 

curso académico determinado. 

 

Punto de contacto: necesidade común de verificación 

Seguindo as estipulacións contempladas no EEES, tanto en España como en Portugal é 

necesario conseguir a verificación do título por unha axencia de acreditación externa, 

recoñecida e rexida polos principios da ENQUA. Para o caso galego esa axencia é a 

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario Galego (ACSUG) que ten esa 

función delegada polo RD 861/2010. Non obstante, en Portugal o procedemento é 

menos complexo − as memorias de verificación acostuman ter uns 30-40 folios de 

media, fronte aos 70-80 aquí −. A axencia portuguesa de acreditación denomínase 

A3ES. 

 

Punto de disenso: a duración dos estudos de máster 

Os puntos de disenso, máis abundantes, teñen que ver, en primeiro lugar, coa duración 

dos estudos de máster. Así, como xa se indicou, en España o RD 861/2010 indica no 

punto 8 do seu artigo único que: 

Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Máster Universitario 

tendrán entre 60 y 120 créditos, que contendrá toda la formación teórica y práctica que el 

estudiante deba adquirir: materias obligatorias, materias optativas, seminarios, prácticas 

externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de Máster, actividades de evaluación, y otras 

que resulten necesarias según las características propias de cada título. 

En teoría, a única limitación que se contempla, dentro dese abano de ECTS, é a de que o 

traballo fin de máster debe ter unha carga lectiva de entre 6 e 30 ECTS. 

Pola súa banda, o DL 74/2006 portugués, modificado polo DL 10772008,  indica, no 

seu artigo 18.1, que: 

O ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre tem 90 a 120 créditos e uma duração 

normal compreendida entre três e quatro semestres curriculares de trabalho dos alunos. 

Así mesmo, o artigo 29 indica que como mínimo o 50% do conxunto dos estudos debe 

estar integrado por materias de especialización e que como mínimo o 35% debe 



destinarse á defensa dun traballo de investigación ou ao informe dunha estadía 

profesional. Noutras palabras, o traballo fin de máster obrigatorio en España non o é en 

Portugal onde pode ser substituído por unha estadía profesional co seu correspondente 

informe, iso si, baixo a supervisión e orientación dun doutor ou doutora. 

Aquí o problema radica en establecer o mínimo de ECTS do título. Temos dous  

modelos nos másters actuais que só inclúen a universidades galegas e portuguesas. No 

máster en Políticas Comunitarias a ANECA verificou un título que en España ten 60 

ECTS e en Portugal ten 90. No máster en Integración Económica Rexional a ANECA 

verificou un título que ten 90 ECTS nos dous países pero cunha carga para o Traballo 

fin de Máster de 28 ECTS en España e 32 en Portugal. 

Conforme ao espírito  do EEES non parece que se poidan por reparos insuperables ao 

feito de que un título do mesmo nivel no Marco Europeo de Cualificacións teña 

diferente carga de ECTS. Non obstante, parece máis sensato unificar a carga seguindo o 

criterio acreditado de escoller a mínima máis alta, é dicir 90 ECTS. Non é unha solución 

definitiva se pensamos en futuros programas de doutoramento. Aquí a lexislación 

española establece como condición ter superados 300 ECTS, dos que ao 60 deben 

corresponder a un máster. Un alumno portugués con 180 ECTS superados nun grado e 

90 nun máster non cumpriría aínda esa condición. 

 

Punto de disenso: os requisitos de acceso 

Un segundo punto de disenso ten que ver cos requisitos de acceso aos estudos de 

máster. En España, o RD 861/2010, indica no punto 9 do seu artigo único que: 

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un 

título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación 

superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación 

Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. 

Aquí a lexislación española ten un maior grado de flexibilidade ao permitir o acceso de 

alumnado con calquera título universitario, sexa de primeiro ou segundo ciclo da etapa 

anterior ao EEES. 

En Portugal, o DL 74/2006, modificado polo DL 107/2008, no  seu artigo 17, establece 

que: 

Podem candidatar-se ao acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre: 

a) Titulares do grau de licenciado ou equivalentelegal; 



b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1.o 

ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um 

Estado aderente a este Processo; 

c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como 

satisfazendo os objectivos do grau de licenciado pelo órgão científico estatutariamente 

competente do estabelecimento de ensino superior onde pretendem ser admitidos; 

d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido 

como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico 

estatutariamente competente do estabelecimento de ensino superior onde pretendem ser 

admitidos. 

A grande novidade é que en Portugal se pode acceder aos estudos de máster sen ter 

ningún título universitario. En consecuencia, nun título conxunto unha universidade 

galega estaría avalando esta situación de partida. Isto non ten porque resultar un 

problema grave dado que, unha vez máis, o EEES permite singularidades nacionais a 

títulos que son recoñecidos no conxunto de países integrados no proceso de Boloña. 

 

Punto de disenso: criterios de seguimento e modificación dos títulos de máster 

En terceiro lugar, tampouco son coincidentes plenamente os criterios de seguimento 

posterior á verificación dun título de máster. En efecto, en España, o punto 11 do artigo 

único do RD 861/2010 indica que: 

Asimismo, los títulos de Máster deberán someterse al indicado procedimiento [renovación 

da acreditación inicial] antes del transcurso de cuatro años. 

Este procedemento, acompañado de autoevaluacións e informes de seguimento anuais 

avaliados pola ACSUG − no caso galego −, implica necesariamente a visita de 

avaliadores externos. Non se fan disticións entre os títulos dunha única universidade, 

interuniversitarios nacionais ou internacionais. Xa que logo, calquera título conxunto 

con Portugal estaría suxeito a esta renovación cada catro anos, dado que a normativa 

española é, neste caso, moito máis concreta e restrictiva. 

En efecto, en Portugal, o artigo 59 do DL 74/2006, modificado polo DL 10772008, 

establece que: 

A acreditação é conferida por um prazo determinado, a fixar, findo o qual o ciclo de 

estudos é objecto de reapreciação.  

Como pode colexirse, no caso portugués non hai un período de tempo previamente 

fixado polo DL. Isto pode crear eventuais disfuncións nas titulacións conxuntas para o 

caso de non conseguir a renovación da acreditación sen proceder a modificacións 

significativas que supoñan unha alteración da memoria inicial de verificación. 



Vinculado con este procedemento de renovación da acreditación está a posibilidade de 

modificar o plan de estudos ou calquera outra das características dun título de máster, 

sexa conxunto ou non. 

Para estes supostos, en Galicia o artigo 15.2 do Decreto 222/2011 reza que: 

Con carácter previo a súa notificación ao Consello de Universidades, as modificacións 

propostas serán remitidas ao departamento competente en materia de universidades para 

que este emita o informe recollido no artigo 8 do presente decreto, respectando a 

autonomía universitaria. 

Por outra parte, a artigo 15.4. indica que: 

As modificacións aceptadas que afecten o número 5.1 da memoria para a solicitude de 

verificación de títulos oficiais contida no anexo I do Real decreto 1393/2007, do 29 de 

outubro, e no anexo I do Real decreto 99/2011, do 10 de febreiro, darán lugar a unha nova 

publicación do plan de estudos. 

En Portugal, pola súa banda, as cousas semellan máis simples. Así, o Título VI do DL 

74/2006, modificado polo DL 10772008, está integramente dedicado as modificacións 

dunha titulación, indicándose, entre outras cousas, que: 

A alteração de planos de estudos e de outros elementos caracterizadores de um ciclo de 

estudos que não modifiquem os seus objectivos fica sujeita ao regime fixado pelo presente 

título…. 

A aprovação das alterações a que se refere o artigo anterior cabe aos órgãos legal e 

estatutariamente competentes dos estabelecimentos de ensino superior…. 

O início de funcionamento das alterações está sujeito a comunicação prévia à 

Direcção-Geral do Ensino Superior e a publicação na 2.ª série do Diário da 

República. 

Non parece que teña que actuar de novo a axencia de acreditación cando se trata de 

modificacións que non alteran os obxectivos do título en cuestión. En España a 

aceptación dunha modificación da memoria do título que teña que ser publicada no 

DOG ou no BOE implica a acreditación do mesmo, comezando un novo período de 

catro anos ata a posterior renovación. 

 

A importancia do convenio de colaboración 

Nas páxinas anteriores xa apuntamos a importancia que ten o convenio de colaboración 

entre as universidades implicadas nun título de máster á hora de solventar algúns dos 

problemas detectados. O Decreto 222/2011, no seu artigo 11.3 e 4 obriga a presentar un 

convenio:  



3. Ademais da documentación complementaria, exixida no artigo 9.3, a solicitude de 

informe deberá ir acompañada do convenio de colaboración entre as universidades partici-

pantes, no cal se deberá facer referencia, como mínimo, aos seguintes extremos:  

– Universidade responsable da custodia dos expedientes, expedición e rexistro do título.  

– Universidade competente para a tramitación do procedemento de modificación ou 

extinción do plan de estudos.  

4. No suposto de convenios con universidades estranxeiras deberase xuntar certificación, 

expedida pola autoridade competente ou, se é o caso, pola entidade acreditadora do 

carácter oficial ou acreditado da universidade de que se trate. En calquera caso os ditos 

convenios deberán subscribirse con anterioridade á autorización das ensinanzas. A univer-

sidade correspondente do SUG custodiará os expedientes dos títulos que expida. 

A normativa portuguesa non o contempla explícitamente. Amén das cuestións que o 

Decreto obriga a contemplar débese aproveitar a redacción do convenio para incluír 

aspectos clave para a futura marcha do título como: 

a) Universidade que actuará como coordinadora en cada curso académico. 

b) Modalidade da educación do máster, distribución das materias en módulos e número 

de ECTS correspondente, número total de ECTS do título. 

c) Referencia os sistemas de garantía de calidade aplicables ao título no marco do 

EEES. 

d) Oferta de prazas en cada universidade sistemas de acceso. 

e) Dereitos e deberes do alumnado na universidade na que se matriculen e na 

universidade asociada na que cursen algunha materia. 

f) Comisión de seguimento 

Para unha mellor comprensión é a título informativo, transcrébese o convenio asinado 

entre as Universidade de Vigo e Católica Portuguesa no máster en Integración 

Económica Rexional e Políticas Comunitarias. 

 

                        

                                                                                                   

            

                                                                         

 



 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE CATÓLICA 

PORTUGUESA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A APROBACIÓN DO 

PLAN DE ESTUDOS DE POSGRAO INTERUNIVERSITARIO INTEGRACIÓN 

REXIONAL E POLÍTICAS COMUNITARIAS 

 

 

REUNIDOS 

 

 

Dunha parte, 

O Exc. Sr. D. Manuel Braga da Cruz, Reitor Magnífico da Universidade Católica 

Portuguesa , no nome e representación da mesma, 

 

 

Doutra parte,  

O Exc. Sr. D. Alberto Gago Rodríguez, Reitor Magnífico da Universidade de Vigo, no  

nome e representación da mesma, 

 

As dúas partes recoñécense mutua capacidade de obrar 

 

 

EXPOÑEN 

 

 

Que o Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se regulan os estudos 

universitarios oficiais de Posgrao en España, así como Decreto-Lei nº 74/2006 de 24 de 

Marzo, republicado no Decreto-Lei nº 107/2008, de 20 de Xuño, polo que se regulan os 

estudos universitarios de Posgrao en Portugal, consideran a posibilidade de levar a cabo 

estudos de Máster e Doutoramento interuniversitarios. 

 

Que á Xunta de Galicia a ao Consello de Universidades correspóndelles a aprobación da 

autorización e a posta en marcha de títulos do Posgrao en Galicia, e ao Ministério de 

Ciencia, Tecnologia y Ensino Superior en Portugal. 



 

Que a Universidade Católica Portuguesa e a Universidade de Vigo, en exercicio da súa 

autonomía, consideran axeitado aos seus fins institucionais o establecemento de 

relacións interuniversitarias no ámbito de xestión e docencia para a implantación dos 

referidos títulos. 

 

Considerando, polo tanto, o interese compartido na implantación das titulacións de 

posgrao, as partes subscriben o presente Convenio de colaboración con suxeición ás 

seguintes 

        

 

 

 

 

 

CLÁUSULAS 

 

 

PRIMEIRA – OBXECTO 

 

O presente Convenio ten por obxecto a regulación das bases de actuación para a xestión 

das titulacións compartidas do título de Mestrado Interuniversitario de Integración 

Económica Rexional e Políticas Comunitarias.  

 

A Universidade coordinadora será a de Vigo durante o curso académico 2010-2011. 

Nos cursos sucesivos a coordinación irá rotando, de forma paritaria, entre as dúas 

Universidades signatarias.  

 

 

SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DAS TITULACIÓNS 



 

O Mestrado Interuniversitario “Integración Económica Rexional e Políticas 

Comunitarias”  é unha titulación conxunta entre a Universidade Católica Portuguesa e a 

Universidade de Vigo. 

 

A Universidade Católica Portuguesa e a Universidade de Vigo asumen a xestión do 

presente Mestrado. Así mesmo, ambas Universidades asumen para este mestrado, as 

obrigas de garantía de calidade derivadas do Espazo Europeo de Educación Superior a  

través dos Sistemas Internos de Garantía de Calidade da Facultade de Economía e 

Xestión (Sede de Porto) e da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais (Vigo), 

conforme aos seus respectivos ordenamentos xurídicos nacionais. 

 

Este Mestrado impartirase na modalidade de educación a distancia. Constará de 90 

ECTS, que se distribúen en 58 ECTS teóricos e 32 ECTS prácticos nos que se inclúe o 

Traballo Fin de Carreira. Os 58 ECTS teóricos serán impartidos en materias únicas 

dispensadas nunha das dúas universidades para todo o alumnado. O reparto destas 

materias únicas entre as dúas institucións será obxecto de acordo anual. 

 

 

 

TERCEIRA – ACCESO Á TITULACIÓN 

 

A Universidade Católica Portuguesa e a Universidade Vigo ofertarán de xeito 

independente o número de prazas da titulación. Para o primeiro ano a Universidade de 

Vigo ofrecerá un máximo de 15 prazas e a Universidade Católica Portuguesa un 

máximode25prazas. A implantación efectiva da titulación requerirá contar con un 

mínimo de 15 alumnos/as, cunha distribución mínima tamén de 5 prazas na 

Universidade de Vigo e 10 na Universidade Católica Portuguesa. En anos sucesivos 

poderán modificarse estes límites. 

 

O acceso ao programa oficial de posgrao farase en función das normas e procedementos 

que teña establecido cada Universidade.  

 

 



        

             

   

 

 

CUARTA – MATRÍCULA 

 

Os/as alumnos/as matricularanse nunha das dúas Universidades e nela exercerán os seus 

dereitos e responderán dos deberes inherentes á súa condición de estudantes desa 

Universidade. 

 

En particular, o abono de prezos da matrícula, xestión do expediente, bolsas, servizos, 

representación institucional, entre outros, exerceranse na universidade onde se atope  

matriculado. 

 

 

O/A alumno/a aboará os prezos na universidade na que se atope matriculado e esta 

comunicará á outra universidade esta inscrición para os efectos da súa inclusión nun 

expediente específico así como nas actas das disciplinas correspondentes; é dicir, cada 

universidade deberá abrir un expediente específico para cada un dos alumnos deste 

mestrado matriculados na outra universidade no que consten os resultados académicos 

obtidos.  

 

O proceso de matrícula en cada unha das universidades incluirá as materias únicas, que 

o alumnado debe cursar obrigatoriamente, dispensadas pola outra universidade. 

 

 

QUINTA – TITULACIÓN 

 



O título de mestrado “ Integración Económica Rexional e Políticas Comunitarias” será 

único e correspóndelle a xestión da expedición á universidade onde o alumno estea 

matriculado, facéndose constar no mesmo o carácter de titulación conxunta entre a 

Universidade Católica Portuguesa e Universidade de Vigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

SEXTA – COMISIÓN DE SEGUIMENTO 

 

Para levar ao efecto o establecido no presente Convenio, crearase unha Comisión de 

Seguimento que terá as seguintes competencias: 

 

• O adecuado seguimento, interpretación e execución das accións concretas do 

contido do Convenio. 

• Resolver as cuestións relativas ao profesorado. 

• A resolución de discrepancias en orde á execución do convenio. 

• Solventar as lagoas que se detecten para a execución do  pactado así como 

propoñer anexo ó Convenio. 



• Resolver as cuestións relativas á admisión e ingreso de estudantes. 

 

Integran a Comisión de Seguimento, por parte da Universidade de Vigo D. Luis 

Domínguez Castro e D. José Manuel García Vázquez.   

 

 

 

 

SÉTIMA – ENTRADA EN VIGOR E FIN DO CONVENIO 

 

O convenio entrará en vigor ó día seguinte da súa sinatura e manterase en vigor durante 

a vixencia do plan de estudos, salvo acordo expreso das partes noutro sentido. 

 

A extinción deste mestrado será acordada polas partes, garantindo, de conformidade coa 

lexislación vixente, o adecuado desenvolvemento efectivo das ensinanzas que houberan 

iniciado os seus estudantes antes ata a súa finalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 



         

 

 

 

 

 

OITAVA – XURISDICIÒN  

 

 

A Universidade Católica Portuguesa e a Universidade de Vigo comprométense a 

resolver de maneira amigable calquera desacordo que poida xurdir no desenvolvemento 

do presente Convenio. 

As cuestións litixiosas que puideran xurdir na execución do Convenio corresponden á 

Xurisdición Contenciosa-Administrativa.  

 

 

E en proba de conformidade de canto antecede, asinan por cuadriplicado o presente 

acordo. 

 

 

 

 

5 Marzo de 2010 

 

 

 

 

 

 

POLA UNIVERSIDADE CATÓLICA  PORTUGUESA       POLA UNIVERSIDADE DE VIGO 



 

 

 

 

 

                                                               

MANUEL BRAGA DA CRUZ                                         ALBERTO GAGO 

RODRÍGUEZ 

 
 
 
 
MÁSTERS OFICIAIS COMPLEMENTARIOS QUE PODEN CONVERTERSE EN CONXUNTOS 

 

Por último, imos presentar un listado de másters oficiais que se imparten actualmente 

nalgunha, ou en varias, das universidades da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal é 

que poden ser susceptibles de formar parte da oferta de másters conxuntos. O listado, 

obviamente, non ten ánimo de exhaustividade. 

 

Interuniversitarios entre as tres universidades galegas 

- UDC /USC/UVIGO — Máster Universitario en Técnicas 

Estatísticas (60/90 ECTS).  

� U. MINHO — Mestrado em Estatística 

� U. MINHO — Mestrado em Estatística de Sistemas 

 

- UDC /USC/UVIGO — Máster Universitario en Enxeñaría 

Matemática (90 ECTS).  

� U. PORTO — Mestrado Engenharia Matemática FCUP 

� U. MINHO — Mestrado em Matemática 

� U. MINHO — Mestrado em Matemática Aplicada 

� U. MINHO — Mestrado em Matemática e Computação 

 



- USC/ UDC/ UVIGO/ Instituto Español de Oceanografía/  CSIC -Instituto 

de Investigaciones Marinas de Vigo — Máster Universitario en 

Acuicultura (120 ECTS).  

� U. PORTO. — Mestrado em Ciências do Mar - Recursos 

Marinhos ICBAS. Especialización: Especialização em 

Aquacultura e Pescas 

- USC/ UDC/ UVIGO — Máster Universitario en Dirección e 

Planificación do Turismo (120 ECTS).  

� U. PORTO. — Mestrado em Turismo FLUP 

� U. MINHO. — Mestrado em Património e Turismo 

Cultural  

 

Interuniversitarios entre dúas universidades galegas 

- UDC / UVIGO — Máster Universitario en Física Aplicada (60 

ECTS).  

� U. PORTO — Mestrado em Física FCUP 

 

- UDC/ U. VIGO — Mestrado Universitario en Lingüística e as súas 

Aplicacións (60 ECTS).  

� USC. — Estudos Lingüísticos (60 ECTS) 

� U. PORTO. — Mestrado em Linguística FLUP 

� U. MINHO — Mestrado em Linguística Portuguesa e 

Comparada 

 

Interuniversitarios entre universidades galegas e doutras comunidades autónomas 

- UDC e outras universidades:  U. de Cantabria; U. de Oviedo; U.del País 

Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea; U. de Zaragoza — Máster 

Universitario en Tecnoloxías da Información e Comunicacións en Redes 

Móbiles (60 ECTS).  



� U. MINHO— Mestrado em Engenharia de Redes e Serviços de 

Comunicações 

 
CONCLUSIÓNS 
 
Se realmente se quere apostar pola Eurorrexión como o mellor marco xeográfico para 
acadar en Galicia os retos e desafíos da Axenda Europa 2020, o EEES ten que ser unha 
ferramenta esencial. En efecto, o aproveitamento en escala dos recursos científicos e 
pedagóxicos que ofrecen as universidades, nomeadamente as seis de carácter público, 
pode axudar a potenciar un crecemento intelixente, integrador e sostible. Do presente 
informe poden tirarse algunhas conclusións interesantes 
 

• Non hai cultura de cooperación en materia de titulacións conxuntas na 
Eurorrexión, talvez como consecuencia da diferentes adaptación ao EEES de 
España e Portugal. 

• Os datos de titulacións de máster e programas de doutoramento presentes nas 
seis universidades públicas, que se inclúen neste informe, apuntan cara unha 
certa inflación da oferta. 

• A esixencia dun número mínimo de 20 alumnos e alumnas de novo ingreso cada 
ano para autorizar cada edición dun máster, recollida no Decreto 222/2011 da 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de 
Galicia, vai favorecer o intercambio de experiencias e ofertas de titulacións 
conxuntas de posgrao na Eurorrexión. 

• Aplicando o principio de escolla da lexislación máis restrictiva, deberíase ir cara 
másters conxuntos de 90 ECTS para harmonizar mellor a estrutura dos plans de 
estudos. 

• Os convenios de colaboración, que se teñen que subscribir entre os centros de 
ensinanza superior que van compartir a titulación, deberían respectar os sistemas 
de acceso, os prezos públicos de aplicación e as normas específicas de cada país. 
Deste xeito é o alumnado quen escolle en que universidade se quere matricular 
sen menoscabo dos seus dereitos comúns no marco do máster en cuestión. 

• A mobilidade do profesorado do máster entre as diferentes universidades 
implicadas debería ser obrigatoria. A mobilidade do alumnado debe ser unha 
opción viabilizada a través da concorrencia a bolsas competitivas dos 
respectivos Ministerios e da UE. 

• No camiño do impulso a internacionalización das nosas universidades, os 
másters conxuntos deben ir cara a súa inclusión nos programas Erasmus 
Mundus. 

• Con pleno respecto a autonomía universitaria, a Xunta de Galicia e o Governo 
de Portugal a través da CCDR-N, deberían acordar unha serie de liñas 
estratéxicas para a Eurorrexión nas que é necesaria existencia destes másters 
conxuntos, primando a súa creación con algún tipo de estímulo que ten que se 
validar coa excelencia dos resultados acadados. 

• Os másters conxuntos deben  aspirar a integrarse en programas de doutoramento 
tamén conxuntos que reduzan o número dos existentes e axuden a alcanzar 
niveis de excelencia internacional axeitados. Neste sentido, o programa de 
doctorado Do Mar, presentado a verificación, polas universidades e centros de 



investigación superior presentes no Campus de Excelencia Internacional-
Campus do Mar, é un exemplo acaído. 

• A Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais (FCEER) participada polas seis 
universidades  públicas e pola Xunta de Galicia − a Comunidade de Traballo 
Galicia-Norte de Portugal estivo ao comezo pero a súa falta de personalidade 
xurídica impediulle ser un socio de pleno dereito − pode ser un foro magnífico 
para a planificación conxunta da oferta de estudos de posgrao conxuntos e para a 
seguimento do proceso, achegando reflexións e alternativas para que as 
autoridades competentes poidan implementalas.  


