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Itinerarios Titulacións de acceso directo ao Máster 

CIENCIAS EXPERIMENTAIS 

Bioloxía, xeoloxía, 
Física e Química 

Licenciatura: 

Bioloxía; Bioquímica; Biotecnoloxía; Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos; Ciencias ambientais; 
Ciencias do mar; Farmacia; Medicina; Veterinaria; Xeoloxía; Bioquímica; Biotecnoloxía; Física; 
Química. 

Enxeñaría: 
 
Aeronáutica; Caminos, canles e portos; Industrial; Naval e Oceánica; Química; 
Telecomunicación; Agrónomo; Minas; Montes; Xeolóxica. 
 
Grao en: 

Arquitectura naval; Arquitectura naval e Enxeñaría de sistemas mariños; Arquitectura naval e 
Enxeñaría marítima; Bioquímica; Bioquímica e Bioloxía Molecular; Bioquímica e Ciencias 
Biomédicas; Biotecnoloxía; Ciencias agrarias e bioeconomía; Ciencias e tecnoloxías de 
telecomunicación; Ciencias experimentais; Enxeñaría de tecnoloxías industriais; Enxeñaría en 
Tecnoloxía Industrial; Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais; Física; Mariña; Nanociencia e 
nanotecnoloxía; Náutica e transporte marítimo; Química; Tecnoloxía da Enxeñaría civil; Bioloxía; 
Bioloxía ambiental; Bioloxía humana; Bioloxía sanitaria; Biomedicina; Biomedicina básica e 
experimental; Bioquímica; Bioquímica e bioloxía molecular; Bioquímica e ciencias biomédicas; 
Biotecnoloxía; Ciencia e Tecnoloxía dos alimentos; Ciencias agrarias e bioeconomía;  Ciencias 
ambientais; Ciencias biomédicas; Ciencias do mar; Ciencias Experimentais; Enfermaría;  
Enxeñaría agraria; Enxeñaría agraria e alimentaria; Enxeñaría agraria e do medio rural; Enxeñaría 
agraria e enerxética; Enxeñaría agrícola; Enxeñaría agrícola e agroalimentaria; Enxeñaría agrícola e 
do medio rural; Enxeñaría agroalimentaria; Enxeñaría agroalimentaria e agroambiental; Enxeñaría 
agroalimentaria e de sistemas biolóxicos; Enxeñaría agroalimentaria e do medio rural; Enxeñaría 
agroambiental; Enxeñaría agroambiental e da paisaxe; Enxeñaría agropecuaria e do medio rural; 
Enxeñaría ambiental; Enxeñaría biomédica; Enxeñaría da hortofruticultura e xardinería; 
Enxeñaría da saúde; Enxeñaría da tecnoloxía de minas e enerxía; Enxeñaría da tecnoloxía 
mineira; Enxeñaría das industrias agrarias e alimentarias; Enxeñaría das industrias 
agroalimentarias; Enxeñaría de enerxía e medio ambiente; Enxeñaría de recursos enerxéticos e 
mineiros; Enxeñaría de recursos mineiros e enerxéticos; Enxeñaría de recursos minerais e 
enerxía; Enxeñaría de sistemas biolóxicos; Enxeñaría de tecnoloxía de minas e enerxía; Enxeñaría 
de tecnoloxías mineiras; Enxeñaría do medio natural; Enxeñaría dos recursos mineiros; 
Enxeñaría dos recursos mineiros e enerxéticos; Enxeñaría dos recursos minerais; Enxeñaría e 
ciencia agronómica; Enxeñaría en explotación de minas e recursos enerxéticos; Enxeñaría en 
xeomática e topografía; Enxeñaría en recursos enerxéticos e mineiros; Enxeñaría en tecnoloxía 
mineira; Enxeñaría forestal; Enxeñaría forestal e do medio natural; Enxeñaría forestal: Industrias 
forestais; Enxeñaría xeomática; Enxeñaría xeomática e topografía; Enxeñaría xeomática e 
topográfica; Enxeñaría hortofrutícola e xardinería; Enxeñaría mineira; Enxeñaría mineira e 
enerxética; Enxeñaría xeolóxica; Farmacia; Medicina; Microbioloxía; Nanociencia e 
nanotecnoloxía; Nutrición humana e dietética; Odontoloxía; Tecnoloxía das industrias agrarias e 
alimentarias, Tecnoloxías da información para a saúde; Veterinaria; Xenética; Xeoloxía. 
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Matemáticas, 

Tecnoloxía 

(A 

ESPECIALIDADE 

DE 

MATEMÁTICAS 

NON SE 

IMPARTE NA 

UNIVERSIDADE 

DE VIGO) 

 

Arquitectura: 
Arquitectura 
 
Enxeñaría: 
Enxeñarías, todos os estudos de Enxeñaría superior 
 
Licenciatura: 
Ciencias do Mar; Física; Máquinas navais; Mariña civil; Náutica e transporte marítimo; Química; 
Radioelectrónica naval; Ciencias e técnicas estatísticas; Matemáticas;  
 
Arquitectura técnica: 
Arquitectura técnica 
 
Enxeñaría técnica: 
Todas as titulacións de Enxeñaría técnica 
 
Diplomatura: 
Máquinas navais; Navegación marítima; Radioelectrónica naval  
 
Grao en: 
Arquitectura; Arquitectura naval; Arquitectura naval e Enxeñaría de sistemas mariños; 
Arquitectura naval e Enxeñaría marítima; Arquitectura técnica; Arquitectura técnica e edificación; 
Arte electrónica e dixital; Ciencia e tecnoloxía da edificación; Ciencia e tecnoloxía de edificación; 
Ciencias e tecnoloxías da edificación; Ciencias e tecnoloxías de telecomunicación; Ciencias 
experimentais; Creación e desenvolvemento de videoxogos; Desenvolvemento de videoxogos; 
Deseño de produtos interactivos; Deseño e desenvolvemento de videoxogos; Deseño e produción 
de videoxogos; Edificación; Enxeñaría, todas as titulacións; Estudos da arquitectura; Estudos de 
arquitectura; Estudos en arquitectura; Física; Fundamentos da arquitectura; Fundamentos de 
arquitectura; Fundamentos de arquitectura e Urbanismo; Informática e servizos; Mariña; 
Nanociencia e nanotecnoloxía; Náutica e transporte marítimo; Química; Tecnoloxía da Enxeñaría 
civil; Tecnoloxía das industrias agrarias e alimentarias; Tecnoloxía e xestión alimentaria; 
Tecnoloxías da información para a saúde; Tecnoloxías de telecomunicación; Tecnoloxías e 
servizos de telecomunicación; Tecnoloxías mariñas; Tecnoloxías para a sociedade da 
información; Estatística; Estatística aplicada; Estatística e empresa; Estatística empresarial; 
Matemática computacional; Matemáticas; Matemáticas e estatística; Matemáticas e informática 
 

Educación Física 
Licenciatura: 
Ciencias da actividade física e o deporte; Medicina e estar en posesión do diploma de especialista 
en Medicina deportiva 
 
Grao en: 
Ciencias da actividade física e o deporte; Ciencias da danza; Ciencias do deporte; Xestión 
deportiva 

CIENCIAS SOCIAIS 

Xeografía e 

Historia 

Licenciatura: 

Antropoloxía social e cultural; Historia; Historia da arte; Historia e ciencias da Música; 
Humanidades; Socioloxía; Xeografía  
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Grao en: 

Antropoloxía e evolución humana; Antropoloxía social e cultural; Arqueoloxía;  Ciencias da 
Cultura e Difusión Cultural; Ciencias sociais; Historia; Historia da arte; Historia da arte e 
patrimonio histórico artístico; Historia da arte e xestión do patrimonio artístico; Historia e 
patrimonio; Historia e patrimonio histórico; Historia e xeografía; Humanidades; Humanidades e 
antropoloxía social; Humanidades e estudos culturais; Humanidades e estudos sociais; 
Humanidades e patrimonio; Humanidades: Estudos interculturais; Humanidades: Historia 
cultural; Socioloxía; Xeografía; Xeografía e historia; Xeografía e medio ambiente; Xeografía e 
ordenación do territorio; Xeografía e xestión do territorio; Xeografía, ordenación do territorio e 
xestión do medio ambiente 

 

Humanidades: 

Economía e ADE 

Enxeñaría: 
Enxeñaría en Organización industrial 
 
Licenciatura: 
Administración e dirección de empresas; Ciencias actuariais e financeiras; Ciencias do traballo; 
Ciencias económicas; Ciencias económicas e empresariais; Ciencias empresariais; Ciencias 
políticas e da administración; Dereito; Economía;  Investigación e técnicas do mercado; Xestión e 
administración pública 
 
Diplomatura: 
Ciencias empresariais; Xestión e administración pública 
 
Grao en: 
Administración de empresas; Administración de empresas e xestión da innovación; 
Administración e dirección de empresas; Administración e dirección de empresas tecnolóxicas; 
Administración e xestión pública; Análise de negocios/Business analytics; Análise económica; 
Asistencia de Dirección, Management assistance; Ciencias do traballo e recursos humanos; 
Ciencias do traballo, relacións laborais e recursos humanos; Ciencias económicas;Ciencias 
empresariais; Ciencias empresariais, Management; Ciencias políticas e da administración; 
Ciencias políticas e da administración pública; Ciencias políticas e xestión pública; Ciencias 
xurídicas das administracións públicas; Comercio; Comercio e márketing; Comercio 
internacional; Consultoría e xestión da información; Contabilidade e finanzas; Creación, 
administración e dirección de empresas; Dereito; Dirección comercial e márketing; Dirección de 
empresas; Dirección de empresas (BBA); Dirección de empresas tecnolóxicas; Dirección e 
administración de empresas; Dirección e creación de empresas; Dirección e xestión de empresas 
no ámbito dixital; Dirección e xestión pública; Dirección financeira e contabilidade; Dirección 
hostaleira; Dirección internacional de empresas; Dirección Internacional de empresas de turismo 
e lecer; Economía; Economía e finanzas; Economía e negocios internacionais; Economía e 
xestión; Economía financeira e actuarial; Empresa e tecnoloxía; Empresa internacional; Empresas 
e actividades turísticas; Enxeñaría de organización; Enxeñaría de organización industrial; 
Enxeñaría e xestión empresarial; Enxeñaría en organización industrial; Estatística e empresa; 
Estatística empresarial; Estudos internacionais de economía e empresa/ International business 
economics; Filosofía, política e economía; Finanzas; Finanzas e contabilidade; Finanzas e 
seguros;Finanzas, banca e seguros; Fiscalidade e administración pública; Márketing; Márketing e 
comercialización internacional; Márketing e comunicación; Márketing e comunicación comercial; 
Márketing e comunicación dixital; Márketing e comunicación empresarial; Márketing e 
investigación de mercados; Márketing e investigación de mercados (MIM); Negocios e márketing; 
Negocios e márketing internacionais; Negocios internacionais/International business; Relacións 
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laboráis; Técnicas cuantitativas para a economía e a empresa; Xestión comercial e márketing; 
Xestión de empresas; Xestión de negocios; Xestión de pequenas e medianas empresas; Xestión e 
administración pública; Xestión e márketing empresarial; Xestión económica e financeira; 
Xestión informática empresarial; Liderado emprendedor e innovación. 
 

Filosofía 

(A ESPECIALIDADE 

DE FILOSOFÍA NON 

SE IMPARTE NA 

UNIVERSIDADE DE 

VIGO) 

Licenciatura: 
Filosofía; Filosofía e ciencias da educación, sección filosofía; Filosofía e letras, sección filosofía 
 
Grao en: 
Filosofía; Filosofía, política e economía 
 
 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Especialización 

Docente en Ciclos 

Formativos  e 

Formación 

profesional (cuerpo 

de profesores de 

Secundaria) 

(Sector Servicios) 

LICENCIATURA: 
Administración e dirección de empresas, Antropoloxía social e cultural, Bioloxía, Bioloxía 
humana, Bioloxía sanitaria, Biomedicina, Biomedicina básica e experimental, Bioquímica, 
Biotecnoloxía, Ciencia e tecnoloxía dos alimentos, Ciencias actuariais e financeiras, Ciencias 
ambientais, Ciencias biomédicas, Ciencias do Mar, Ciencias do traballo, Ciencias económicas, 
Ciencias económicas e empresariais, Ciencias empresariais, Ciencias políticas e da administración, 
Comunicación audiovisual, Comunicación audiovisual, Dereito, Economía, Enfermería, 
Enoloxía,  Farmacia, Física, Fisioterapia, Investigación e técnicas de mercado, Medicina, 
Microbiología, Odontoloxía, Pedagoxía, Podoloxía, Psicoloxía, Psicopedagoxía, Publicidade e 
relacións públicas, Socioloxía, Veterinaria, Xestión e administración pública, Xornalismo. 
DIPLOMATURA: 
Ciencias empresariais, Educación social, Empresas e actividades turísticas, Enfermería, Mestre/a 
(R.D. 1440/1991) en calquera das súas especialidades, Mestre/a de Primeiro ensino (Plan de 
estudos de 1967),  Profesorado de Educación Xeral Básica en calquera das súas especialidades, 
Traballo social, Turismo, Xestión e administración pública. 
GRAO EN: 
Administración e dirección de empresas, Antropoloxía social e cultural, Bioloxía, Bioloxía 
humana, Bioloxía sanitaria, Biomedicina, Biomedicina básica e experimental, Bioquímica, 
Biotecnoloxía, Ciencia e tecnoloxía dous alimentos, Ciencias actuariais e financeiras, Ciencias 
ambientais, Ciencias biomédicas, Ciencias do Mar, Ciencias do traballo, Ciencias económicas, 
Ciencias económicas e empresariais, Ciencias empresariais, Ciencias políticas e dá administración, 
Comunicación audiovisual, Comunicación audiovisual, Dereito, Economía, Enfermería, 
Enoloxía,  Farmacia, Física, Fisioterapia, Investigación e técnicas de mercado, Medicina, 
Microbiología, Odontoloxía, Pedagoxía, Podoloxía, Psicoloxía, Psicopedagoxía, Publicidade e 
relacións públicas, Socioloxía, Veterinaria, Xestión e administración pública, Xornalismo. 
DIPLOMATURA: 
Ciencias empresariais, Educación social, Empresas e actividades turísticas, Enfermería, Mestre/a 
(R.D. 1440/1991) en calquera dás súas especialidades, Mestre/a de Primeiro ensino (Plan de 
estudos de 1967),  Profesorado de Educación Xeral Básica en calquera dás súas especialidades, 
Traballo social, Turismo, Xestión e administración pública. 
GRAO EN: 
Administración de empresas, Administración de empresas e xestión da innovación, 
Administración e dirección de empresas, Administración e dirección de empresas tecnolóxicas, 
Administración e xestión pública, Análise de negocios/Business analytics, Análise económica, 
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Animación, Antropoloxía e evolución humana, Antropoloxía social e cultural, Asistencia de 
dirección, Management assistance, Audiovisual e multimedia, Bioloxía ambiental, Bioquímica, 
Bioquímica e bioloxía molecular, Bioquímica e ciencias biomédicas, Biotecnoloxía, Ciencia e 
tecnoloxía de edificación, Ciencia e tecnoloxía dos alimentos, Ciencias ambientais, Ciencias 
culinarias e gastronómicas, Ciencias da alimentación, Ciencias do mar, Ciencias do traballo e 
recursos humanos, Ciencias do traballo, relacións laborais e recursos humanos, Ciencias 
económicas, Ciencias empresariais, Ciencias empresariais, Management, Ciencias experimentais, 
Ciencias gastronómicas, Ciencias políticas e da administración, Ciencias políticas e da 
administración pública, Ciencias políticas e xestión pública, Ciencias xurídicas das administracións 
públicas, Cinema, Cinema e medios audiovisuais, Cinema e televisión, Cinematografía e artes 
audiovisuais, Comercio, Comercio e márketing, Comercio internacional, Comunicación, 
Comunicación audiovisual, Comunicación audiovisual e multimedia, Comunicación cultural, 
Comunicación dixital, Comunicación e industrias culturais, Comunicación e relacións públicas, 
Comunicación e xornalismo audiovisuais, Comunicación publicitaria, Consultoría e xestión da 
información, Contabilidade e finanzas, Creación, administración e dirección de empresas, 
Dereito, Desenvolvemento, Xestión Comercial e Estratexias de Mercado, Deseño, Deseño de 
interiores, Deseño de moda, Deseño de produtos interactivos, Deseño e xestión de moda, 
Deseño integral e xestión da imaxe, Deseño multimedia e gráfico, Deseño visual de contidos 
dixitais, Dirección comercial e márketing, Dirección de empresas, Dirección de empresas (BBA), 
Dirección de empresas tecnolóxicas, Dirección e administración de empresas, Dirección e 
creación de empresas, Dirección e xestión de empresas no ámbito dixital, Dirección e xestión 
pública, Dirección financeira e contabilidade, Dirección hostaleira, Dirección internacional de 
empresas, Dirección Internacional de empresas de turismo e lecer, Economía, Economía e 
finanzas, Economía e negocios internacionais, Economía e xestión, Edificación, Educación 
infantil, Educación primaria, Educación social, Empresa e tecnoloxía, Empresa internacional, 
Empresas e actividades turísticas, Enoloxía, , Estatística e empresa, Estatística empresarial, 
Estatística empresarial, Estudos internacionais de economía e empresa/ International business 
economics, Farmacia, Filosofía, política e economía, Finanzas, Finanzas e contabilidade, Finanzas 
e seguros, Finanzas, banca e seguros, Fiscalidade e administración pública, Física, Fisioterapia, 
Fotografía, Fotografía e creación dixital, Gastronomía, Gastronomía e artes culinarias, 
Humanidades e antropoloxía social, Innovación de procesos e produtos alimentarios Innovación 
e seguridade alimentaria, Logopedia, Loxística e negocios marítimos, Marketing, Marketing e 
comercialización Internacional, Marketing e comunicación, Marketing e comunicación comercial, 
Marketing e comunicación dixital, Marketing e comunicación empresarial, Marketing e 
comunidade dixitais, Marketing e dirección comercial, Marketing e investigación de mercados, 
Marketing e investigación de mercados (MIM), Marketing e xestión comercial, Maxisterio de 
educación infantil, Maxisterio de educación primaria, Maxisterio en educación primaria, 
Medicina, Medios audiovisuais, Mestre de educación infantil, Mestre de educación primaria, 
Mestre educación primaria, Mestre en educación infantil, Mestre en educación primaria, 
Microbiología, Multimediainfantil, Multimedia e artes dixitais, Negocios e márketing, Negocios e 
márketing internacionais, Negocios internacionais/ International business, Nutrición humana e 
dietética, Odontoloxía, Pedagoxía, Psicoloxía, Publicidade, Publicidade e relacións públicas, 
Publicidade, márketing e relacións públicas, Publicidade, Relacións públicas e márketing. 
Química, Relacións laborais, Relacións laborais e recursos humanos, Sistemas audiovisuais e 
multimedia, Sistemas de información, Socioloxía, Socioloxía aplicada, Técnicas cuantitativas para 
a economía e a empresa,  Técnicas cuantitativas para a economía e a empresa, Terapia 
ocupacional, Traballo social, Turismo, Turismo e xestión do lecer, Urbanismo, ordenación 
territorial e sustentabilidade, Veterinaria, Xenética, Xestión comercial e márketing, Xestión de 
empresas, Xestión de negocios, Xestión de pequenas e medianas empresas, Xestión de sistemas 
de información/ Bachelor in management information systems, Xestión e administración pública, 
Xestión e márketing empresarial, Xestión económica e financeira, Xestión hostaleira e turística, 
Xestión industrial da moda, Xestión informática empresarial, Xestión turística e hostaleira, 
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Xornalismo, Xornalismo e comunicación corporativa; Liderazgo emprendedor e innovación. 

Especialización 

Docente en Ciclos 

Formativos e 

Formación 

profesional (cuerpo 

profesorado técnico 

formación 

profesional) 

(Sector primario y 

secundario) 

LICENCIATURA: 
Bioloxía, Bioloxía humana, Bioloxía sanitaria, Biomedicina, Biomedicina básica e experimental, 
Bioquímica, Biotecnoloxía, Ciencia e tecnoloxía dos alimentos, Ciencias ambientais, Ciencias 
biomédicas, Ciencias do Mar, Enoloxía, Enxeñería biomédica, Enxeñería da saúde, Enxeñería de 
sistemas biolóxicos, Física, Informática, Máquinas navais, Medicina, Microbiología, Náutica e 
transporte marítimo, Química, Radioelectrónica naval, Veterinaria, Xeoloxía. 
ARQUITECTURA: 
Arquitectura 
ARQUITECTURA TÉCNICA: 
Arquitectura técnica 
DIPLOMATURA: 
Máquinas navais, Náutica e transporte marítimo, Navegación marítima, Profesorado de 
Educación Xeral Básica en calquera das súas especialidades, Radioelectrónica naval. 
ENXEÑERÍA: 
Aeronáutica, Agrónoma, Automática e electricidade, Automática e electrónica industrial, 
Camiños, canles e portos, Electrónica, Enxeñeiro Xeólogo, Enxeñería química, Industrial, 
Materiais, Minas, Montes, Naval e oceánica, Organización industrial, Química, 
Telecomunicación, Xeodesia e cartografía, Xeolóxica 
ENXEÑERÍA TÉCNICA: 
Aeronáutico, en todas as súas especialidades, Agrícola, en todas as súas especialidades, Deseño 
industrial, Forestal, en todas as súas especialidades, Industrial, en todas as súas especialidades, 
Minas, en todas as súas especialidades, Naval, en todas as súas especialidades, Obras públicas, en 
todas as súas especialidades, Telecomunicación, en todas as súas especialidades, Topografía 
GRAO EN: 
Arquitectura, Arquitectura naval, Arquitectura naval e enxeñería de sistemas mariños, 
Arquitectura naval e enxeñería marítima, Arquitectura técnica, Arquitectura técnica e edificación, 
Bioloxía ambiental, Bioquímica, Bioquímica e bioloxía molecular, Bioquímica e ciencias 
biomédicas, Biotecnoloxía, Ciencia e tecnoloxía de edificación, Ciencia e tecnoloxía dos 
alimentos, Ciencias ambientais, Ciencias do mar, Ciencias e tecnoloxías da edificación, Ciencias e 
tecnoloxías de telecomunicación, Ciencias experimentais, Contidos dixitais interactivos, Creación 
e desenvolvemento de videoxogos, Creación e deseño, Creación e narración de videoxogos, 
Desenvolvemento de videoxogos; Deseño de produtos interactivos, Deseño dixital, Deseño e 
desenvolvemento de videoxogos, Deseño e produción de videoxogos, Deseño e tecnoloxías 
creativas, Deseño e xestión de moda, Deseño integral e xestión da imaxe, Deseño multimedia e 
gráfico, Deseño visual de contidos dixitais, Enerxía, Enoloxía, Enxeñería aeroespacial, Enxeñería 
aeroespacial en aeronavegación, Enxeñería aeroespacial en vehículos aeroespaciais, Enxeñería 
agraria, Enxeñería agraria e alimentaria, Enxeñería agraria e enerxética, Enxeñería agrícola, 
Enxeñería Agrícola e Agroalimentaria, Enxeñería Agrícola e do Medio Rural, Enxeñería 
agroalimentaria, Enxeñería agroalimentaria e agroambiental, Enxeñería agroalimentaria e de 
sistemas biolóxicos, Enxeñería agroambiental, Enxeñería agroambiental e da paisaxe, Enxeñería 
agropecuaria e do medio rural, Enxeñería alimentaria, Enxeñería ambiental, Enxeñería civil, 
Enxeñería civil e territorial, Enxeñería civil en construcións civís, Enxeñería civil en hidrología, 
Enxeñería civil en transportes e servizos urbanos, Enxeñería civil, Construcións civís, Enxeñería 
civil, Hidrología, Enxeñería civil, Transportes e servizos urbanos, Enxeñería da edificación, 
Enxeñería da enerxía, Enxeñería da saúde, Enxeñería da tecnoloxía de minas e enerxía, 
Enxeñería da tecnoloxía mineira, Enxeñería das explotacións agropecuarias, Enxeñería das 
industrias agrarias e alimentarias, Enxeñería das industrias agroalimentarias, Enxeñería das 
tecnoloxías de telecomunicación, Enxeñería de aeronavegación, Enxeñería de aeroportos, 
Enxeñería de computadores, Enxeñería de deseño e tecnoloxía téxtil, Enxeñería de deseño 
industrial, Enxeñería de deseño industrial e desenvolvemento de produtos, Enxeñería de deseño 
industrial e desenvolvemento do produto, Enxeñería de edificación, Enxeñería de enerxía e 
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medio ambiente, Enxeñería de materiais, Enxeñería de obras públicas, Enxeñería de obras 
públicas en construcións civís, Enxeñería de obras públicas en transportes e servizos urbanos, 
Enxeñería de organización, Enxeñería de organización industrial, Enxeñería de procesos 
químicos industriais, Enxeñería de recursos enerxéticos, Enxeñería de recursos enerxéticos e 
mineiros, Enxeñería de recursos mineiros e enerxéticos, Enxeñería de recursos minerais e 
enerxía, Enxeñería de sistemas aeroespaciais, Enxeñería de sistemas audiovisuais, Enxeñería de 
sistemas audiovisuais de telecomunicación, Enxeñería de sistemas biolóxicos, Enxeñería de 
sistemas de comunicacións, Enxeñería de sistemas de información, Enxeñería de sistemas de 
telecomunicación, Enxeñería de sistemas electrónicos, Enxeñería de sistemas TIC, Enxeñería de 
son e imaxe en telecomunicación, Enxeñería de tecnoloxía de minas e enerxía, Enxeñería de 
tecnoloxía e deseño téxtil, Enxeñería de tecnoloxías de camiños, Enxeñería de tecnoloxías de 
telecomunicación, Enxeñería de tecnoloxías e servizos de telecomunicación, Enxeñería de 
tecnoloxías específicas de telecomunicación, Enxeñería de tecnoloxías industriais, Enxeñería de 
tecnoloxías mineiras, Enxeñería do automóbil, Enxeñería dos recursos enerxéticos, Enxeñería dos 
recursos enerxéticos, combustibles e explosivos, Enxeñería dos recursos mineiros, Enxeñería dos 
recursos mineiros e enerxéticos, Enxeñería dos recursos minerais, Enxeñería e ciencia 
agronómica, Enxeñería e xestión empresarial, Enxeñería eléctrica, Enxeñería electromecánica, 
Enxeñería electrónica, Enxeñería electrónica de comunicacións, Enxeñería electrónica de 
telecomunicación, Enxeñería electrónica e automática (rama Industrial), Enxeñería electrónica e 
automática industrial, Enxeñería electrónica industrial, Enxeñería electrónica industrial e 
automática, Enxeñería electrónica, robótica e mecatrónica, Enxeñería en desenvolvemento de 
contidos dixitais, Enxeñería en deseño de moda, Enxeñería en deseño industrial, Enxeñería en 
deseño industrial e desenvolvemento de produto, Enxeñería en deseño industrial e 
desenvolvemento de produtos, Enxeñería en deseño mecánico, Enxeñería en ecotecnologías en 
procesos industriais, Enxeñería en electrónica e automática industrial, Enxeñería en electrónica 
industrial, Enxeñería en electrónica industrial e automática, Enxeñería en explotación de minas e 
recursos enerxéticos, Enxeñería en geomática  e topografía, Enxeñería en informática, Enxeñería 
en informática de sistemas, Enxeñería en organización das tecnoloxías da información e da 
comunicación, Enxeñería en organización industrial, Enxeñería en propulsión e servizos do 
buque, Enxeñería en química industrial, Enxeñería en recursos enerxéticos e mineiros, Enxeñería 
en sistemas aeroespaciais, Enxeñería en sistemas audiovisuais, Enxeñería en sistemas audiovisuais 
e multimedia, Enxeñería en sistemas de información, Enxeñería en sistemas de telecomunicación, 
Enxeñería en sistemas e tecnoloxía naval, Enxeñería en sistemas industriais, Enxeñería en son e 
imaxe en telecomunicación, Enxeñería en tecnoloxía de telecomunicación, Enxeñería en 
tecnoloxía industrial, Enxeñería en tecnoloxía mineira, Enxeñería en tecnoloxía naval, Enxeñería 
en tecnoloxías aeroespaciais, Enxeñería en tecnoloxías ambientais, Enxeñería en tecnoloxías da 
información, Enxeñería en tecnoloxías da telecomunicación, Enxeñería en tecnoloxías e servizos 
de telecomunicación, Enxeñería en tecnoloxías industriais, Enxeñería en vehículos aeroespaciais, 
Enxeñería física, Enxeñería forestal, Enxeñería forestal e do medio natural, Enxeñería forestal: 
Industrias forestais, Enxeñería geomática, Enxeñería geomática e topográfica, Enxeñería 
informática, Enxeñería informática de servizos e aplicacións, Enxeñería informática de xestión e 
sistemas de información, Enxeñería informática do software, Enxeñería informática en 
computación, Enxeñería informática en enxeñería de computadores, Enxeñería informática en 
enxeñería do software, Enxeñería informática en sistemas de información, Enxeñería informática 
en tecnoloxías da Información, Enxeñería informática, Enxeñería de computadores, Enxeñería 
informática, Enxeñería do software, Enxeñería informática, Tecnoloxías informáticas, Enxeñería 
mariña, Enxeñería marítima, Enxeñería Mecánica, Enxeñería mecánica (rama industrial), 
Enxeñería mecatrónica, Enxeñería mineira, Enxeñería mineira e enerxética, Enxeñería 
multimedia, Enxeñería náutica e transporte marítimo, Enxeñería naval e oceánica, Enxeñería 
química, Enxeñería química industrial, Enxeñería radioelectrónica, Enxeñería radioelectrónica 
naval, Enxeñería robótica, Enxeñería técnica industrial, Enxeñería telemática, Estudos da 
arquitectura, Estudos de arquitectura, Estudos en arquitectura, Física, Fundamentos da 
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arquitectura, Fundamentos de arquitectura e urbanismo, Informática e servizos, Enxeñería dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos, Enxeñería en Organización Industrial, Enxeñería en Propulsión 
dos Servizos do Buque, Enxeñería en tecnoloxías Industriais, Loxística e negocios marítimos, 
Mariña, Marketing, Nanociencia e nanotecnoloxía, Náutica, Náutica e transporte marítimo, 
Química, Sistemas de información, Tecnoloxía da enxeñería civil, Tecnoloxía das industrias 
agrarias e alimentarias, Tecnoloxía e innovación alimentaria, Tecnoloxía e xestión alimentaria, 
Tecnoloxías de telecomunicación Tecnoloxías e servizos de telecomunicación, Tecnoloxías 
mariñas, Tecnoloxías para a sociedade da información, Urbanismo, ordenación territorial e 
sustentabilidade, Veterinaria, Xenética. 

Formación e 

Orientación 

Laboral 

F.O.L 

 
Licenciatura: 
Administración e dirección de empresas; Ciencias actuariais e financeiras; Ciencias do traballo; 
Ciencias políticas e da administración; Dereito; Economía; Psicoloxía; Socioloxía 
 
Enxeñaría: 
Organización Industrial 
 
Diplomatura: 
Ciencias empresariais; Educación social; Graduado social; Relacións laboráis; Traballo social; 
Xestión e administración pública 
 
Grao en: 
Administración de empresas; Administración de empresas e xestión da innovación; 
Administración e dirección de empresas; Administración e dirección de empresas tecnolóxicas; 
Administración e xestión pública; Análise de negocios/Business analytics; Análise económica; 
Asistencia de dirección, Management assistance; Ciencias do traballo e recursos humanos; 
Ciencias do traballo, relacións laborais e recursos humanos; Ciencias económicas; Ciencias 
empresariais; Ciencias empresariais, Management; Ciencias políticas e da administración; 
Ciencias políticas e da administración pública; Ciencias políticas e xestión pública; Ciencias 
xurídicas das administracións públicas; Comercio; Comercio e márketing; Comercio 
internacional; Consultoría e xestión da información; Contabilidade e finanzas; Creación, 
administración e dirección de empresas; Dereito; Dirección comercial e márketing; Dirección de 
empresas; Dirección de empresas (BBA); Dirección de empresas tecnolóxicas; Dirección e 
administración de empresas; Dirección e creación de empresas; Dirección e xestión de empresas 
no ámbito dixital; Dirección e xestión pública; Dirección financeira e contabilidade; Dirección 
hostaleira; Dirección internacional de empresas; Dirección Internacional de empresas de turismo 
e lecer; Economía; Economía e finanzas; Economía e negocios internacionais; Economía e 
xestión; Educación social; Empresa e tecnoloxía; ; Empresa internacional; Empresas e actividades 
turísticas; Enxeñaría de organización; Enxeñaría de organización industrial; Enxeñaría e xestión 
empresarial; Enxeñaría en organización industrial; Estatística e empresa; Estatística empresarial; 
Estudos internacionais de economía e empresa/ International business economics; Filosofía, 
política e economía; Finanzas; Finanzas e contabilidade; Finanzas e seguros; Finanzas, banca e 
seguros; Fiscalidade e administración pública; Liderado Emprendedor e Innovación;  Negocios e 
márketing; Negocios e márketing internacionais; Negocios internacionais/International business; 
Relacións laboráis; Relacións laborais e desenvolvemento de recursos humanos; Relacións 
laborais e emprego; Relacións laborais e ocupación; Relacións laborais e recursos humanos; 
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Técnicas cuantitativas para a economía e a empresa; Traballo social; Xestión de empresas; 
Xestión de negocios; Xestión de pequenas e medianas empresas; Xestión e administración 
pública; Xestión e márketing empresarial; Xestión económica e financeira; Xestión informática 
empresarial 

LINGUAS  

Linguas e 

Literaturas 

Estranxeiras 

Licenciatura: 
Filoloxía da lingua estranxeira correspondente; Filoloxía francesa; Lingüística, sempre que cursase 
francés como primeira lingua estranxeira; Lingüística, sempre que cursase inglés como primeira 
lingua estranxeira; Tradución e Interpretación (Primeiro idioma: Alemán); Tradución e 
Interpretación (Primeiro idioma: Francés); Tradución e Interpretación (Primeiro idioma: Inglés) 
 
Grao en: 
Estudos alemán; Estudos de francés e catalán; Estudos de francés e de clásicas; Estudos de francés 
e español; Estudos de inglés e catalán; Estudos de inglés e de clásicas; Estudos de inglés e español; 
Estudos de inglés e francés; Estudos franceses; Estudos francófonos aplicados; Estudos hispano-
alemáns; Estudos ingleses; Estudos ingleses. Lingua, literatura e cultura; Filoloxía moderna. 
Inglés; Inglés; Inglés: Estudos lingüísticos e literarios; Lingua e Literatura alemás; Lingua e 
literatura inglesas; Linguas aplicadas á comunicación e ao márketing; Linguas e literaturas 
modernas, especialidade alemán; Linguas e literaturas modernas, inglés; Linguas e literaturas 
modernas,francés; Linguas estranxeiras; Linguas modernas e as súas literaturas; Linguas modernas 
e tradución; Linguas modernas e xestión; Linguas modernas, cultura e comunicación; Linguas 
románicas e as súas literaturas; Tradución; Tradución e comunicación intercultural; Tradución e 
interpretación; Tradución e mediación interlingüística;  

Linguas e 

Literaturas Oficiais 

 
Licenciatura: 
Filoloxía Galega; Filoloxía clásica; Filoloxía Románica; Filoloxía hispánica; Filoloxía hispánica, 
subsección de Galego-Portugués; Filoloxía románica; Filosofía e letras (sección filoloxía hispánica 
ou románica); Filosofía e letras (sección filoloxía hispánica, subsección galego-portugués); 
Lingüística e cursar Lingua española e Literatura española; Teoría da literatura e literatura 
comparada e cursar Lingua española e Literatura española, Filoloxía Clásica. 
 
Grao en: 
Ciencias da linguaxe e estudos literarios; Ciencias da linguaxe e estudos literarios (galego e 
español); Español: Estudos lingüísticos e literarios; Español: Lingua e literatura; Español: Lingua e 
literaturas; Estudos de catalán e español; Estudos de español e de clásicas; Estudos de francés e 
español; Estudos de galego e español; Estudos de galego e español; Estudos de inglés e español; 
Estudos hispánicos; Estudos hispánicos: Lingua e literatura; Estudos hispánicos: Lingua española 
e as súas literaturas; Estudos hispano alemán; Filoloxía hispánica; Filoloxía románica; Galego e 
Portugués: Estudos lingüísticos e literarios; Lingua e literatura española; Lingua e literatura 
españolas; Lingua e Literatura Galegas; Lingua e literatura hispánica; Lingua e literatura 
hispánicas; Lingua española e a súa literatura; Lingua española e as súas literaturas; Lingua 
española e literaturas hispánicas; Linguas románicas e as súas literaturas; Linguas, literaturas e 
culturas románicas; Literaturas comparadas 

ARTES 

Música 

(NON SE 

Licenciatura: 
Historia e ciencias da música 
Grao en: 
Composición de músicas contemporáneas; Composición musical; Creación musical; Historia e 
ciencias da música; Historia e ciencias da música e tecnoloxía musical; Interpretación de música 
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IMPARTE NA 

UNIVERSIDADE 

DE VIGO) 

moderna; Interpretación musical; Música; Musicología 
 
Título superior, Lei Orgánica 1/1990: 
Título superior de Música, en calquera especialidade, expedido ao amparo do Real Decreto 
617/1995, do 21 de abril 
 
Título superior, Lei Orgánica 2/2006: 
Título superior de Música, en calquera especialidade, expedido ao amparo do Real 
Decreto631/2010, do 14 de maio 
 
Profesor/a superior: 
Profesor/a superior conforme ao Decreto 2618/1966, do 10 de setembro 

Debuxo  
Arquitectura: 
Arquitectura 
 
Enxeñaría: 
Aeronáutica; Agrónoma; Camiños, canles e portos; Industrial; Naval e oceánica, Minas 
 
Licenciatura: 
Belas artes 
 
Grao en: 
Arquitectura; Arquitectura naval; Arquitectura naval e Enxeñaría de sistemas mariños; 
Arquitectura naval e Enxeñaría marítima; Arquitectura técnica; Arquitectura técnica e edificación; 
Belas artes; Ciencia e tecnoloxía da edificación; Ciencia e tecnoloxía de edificación; Ciencias e 
tecnoloxías da edificación; Conservación e restauración de bens culturais; Conservación e 
restauración de bens culturais; Conservación e restauración do patrimonio cultural; Creación e 
deseño; Deseño; Edificación; Enxeñaría agrícola e agroalimentaria; Enxeñaría agrícola e do medio 
rural; Enxeñaría biomédica;  Enxeñaría civil; Enxeñaría civil e territorial; Enxeñaría civil en 
construcións civís; Enxeñaría civil en hidrología; Enxeñaría civil en transportes e servizos urbanos; 
Enxeñaría civil, Construcións civís; Enxeñaría civil, Hidrología; Enxeñaría civil, transportes e 
servizos urbanos; Enxeñaría da edificación; Enxeñaría da tecnoloxía de minas e enerxía; 
Enxeñaría da tecnoloxía mineira; Enxeñaría das Industrias agroalimentarias; Enxeñaría de deseño 
industrial; Enxeñaría de deseño industrial e desenvolvemento de productos; Enxeñaría de deseño 
industrial e desenvolvemento do produto; Enxeñaría de edificación; Enxeñaría Eléctrica; 
Enxeñaría de organización industrial; Enxeñaría de recursos enerxéticos e mineiros; Enxeñaría de 
tecnoloxía de minas e enerxía; Enxeñaría de tecnoloxías mineiras; Enxeñaría dos recursos 
mineiros; Enxeñaría dos recursos mineiros e enerxéticos; Enxeñaría dos recursos minerais; 
Enxeñaría electrónica e automática (rama Industrial); Enxeñaría electrónica e automática 
industrial; Enxeñaría electrónica industrial; Enxeñaría electrónica industrial e automática; 
Enxeñaría en deseño industrial; Enxeñaría en deseño industrial e desenvolvemento de produto; 
Enxeñaría en deseño industrial e desenvolvemento de productos; Enxeñaría en deseño industrial 
e desenvolvemento do produto; Enxeñaría en deseño mecánico; Enxeñaría en ecotecnologías en 
procesos industriais; Enxeñaría en electrónica e automática industrial; Enxeñaría en electrónica 
industrial; Enxeñaría en electrónica industrial e automática; Enxeñaría en recursos enerxéticos e 
mineiros; Enxeñaría en sistemas e tecnoloxía naval; Enxeñaría en tecnoloxía industrial; Enxeñaría 
en tecnoloxía mineira; Enxeñaría en tecnoloxía naval; Enxeñaría en tecnoloxías industriais; 
Enxeñaría forestal; Enxeñaría Forestal e do medio natural; Enxeñaría forestal, industrias forestais; 
Enxeñaría mariña; Enxeñaría marítima; Enxeñaría mecánica; Enxeñaría mineira; Enxeñaría 
mineira e enerxética; Enxeñaría náutica e transporte marítimo; Enxeñaría naval e oceánica;  
Enxeñaría química; Enxeñaría química industrial; Enxeñaría técnica industrial; Estudos da 
arquitectura; Estudos de arquitectura; Estudos en arquitectura; Fundamentos da arquitectura; 
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Fundamentos de arquitectura; Fundamentos de arquitectura e urbanismo; Mariña; Náutica e 
transporte marítimo; Tecnoloxía da Enxeñaría civil 
 
Título superior, Lei Orgánica 2/2006: 
Artes plásticas, segundo Real Decreto 634/2010, do 14 de maio. 
Conservación e restauraciónde bens culturais, segundo Real Decreto 635/2010, do 14 de maio.  
Deseño, segundo Real Decreto 633/2010, do 14 de maio. 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

Orientación 

 

Licenciatura: 
Pedagoxía; Psicoloxía; Psicopedagoxía;  
Grao en: 
Pedagoxía; Psicoloxía 
 

 

En caso de non ter a titulación de acceso ao Master: A norma reguladora explicitada na Orde 
ECI 3858/ 2007 establece que as condicións de acceso ao master son: Para o ingreso no Máster 
(SEN A TITULACION DE ACCESO CORRESPONDENTE), establécese como requisito de 
acceso a acreditación do dominio das competencias relativas á especialización que se desexe 
cursar, mediante a realizacion dunha proba para o efecto 
A Comisión Académica deste Master, aproba con data 4 de xuño de 2014:  
A Comisión Académica acorda que a proba de acceso para o alumnado que pretenda cursar 
algún itinerario ao que non tivese acceso directo pola súa titulación, deberase rexer polas 
seguintes directrices: 

• O alumnado interesado só poderá preinscribirse durante o primeiro prazo de 
prescrición. 

• No momento da prescrición, farán constar cal é o itinerario do seu interese (ex. Ciencias 
Experimentais: Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química), así como cal é a titulación que 
pretenden validar, e que deberá ser algunha das que dan acceso directo ao itinerario 
elixido (ex. Graduado en Bioloxía).  

• Se pechado o primeiro prazo de matrícula, non houbese prazas vacantes no itinerario do 
seu interese, comunicaráselle ao alumno que a proba NON terá lugar. Os alumnos 
preinscritos SÓ PODERÁN FACER A PROBA SE HOUBESE PRAZAS VACANTES 
tras o peche do segundo prazo de matrícula (setembro).  

• Durante a primeira semana de setembro, seralle comunicado aos solicitantes os contidos 
e o tipo de exame, que serán propostos por un Tribunal específico para cada itinerario. 
Cada Tribunal, estará composto por tres docentes do itinerario, presidido polo 
Coordinador/a de o Itinerario ou a persoa na que o ou ela delegue.  

• Ao finalizar o segundo prazo de matrícula, comunicaráselle aos solicitantes se hai prazas 
vacantes ou non, e por conseguinte se se celebra o exame de acceso. A partir dese 
momento poden ser convocados polo Tribunal cando este o considere oportuno, antes 
do inicio do curso.  


