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A Coruña, 27 de maio de 2015 

 

Sr. vicerreitor, 

En relación coa proposta de modificación do Máster en Inv. Química e Química Industrial, a 
Comisión Académica do Máster, na súa reunión celebrada o pasado día 22 de marzo de 2015, 
aprobou a tramitación das incidencias seguintes: 

1. Incidencias contidas no informe final de verificación (Anexo I) 
2. Incidencias motivadas por erros adicionais contidos na Memoria definitiva do Máster 

(Anexo II). 
3. Proposta de novo convenio interuniversitario (Anexo III), formulada aténdose ás 

recomendacións contidas no informe final de verificación. 

O que lle traslado ós efectos oportunos. 

O Coordinador na UDC do Máster 

 

Asdo.: Carlos Jiménez González 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. vicerreitor de Títulos, Calidad y Novas Tecnoloxías da UDC 
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ANEXO I 

1. Incidencias contidas no informe final verificación. 

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

Recomendación 1ª. 

En futuras modificaciones del título se debe corregir a lo largo de toda la memoria la 
denominación del título, incorporando la nueva denominación "Máster universitario en 
Investigación Química y Química Industrial" en los apartados que no figure 
adecuadamente. 

Acordo adoptado pola Comisión Académica. 

Solicitar á universidade coordinadora (a USC), que proceda a efectuar esta 
corrección do xeito procedimentalmente oportuno. 

Recomendación 2ª. 

En futuras modificaciones del título se debe incorporar el nuevo convenio de 
colaboración entre las tres universidades participantes en el título donde se debe 
corregir la denominación del título por la nueva "Máster universitario en Investigación 
Química y Química Industrial" e incorporar los aspectos señalados sobre la normativa 
de permanencia. 

Acordo adoptado pola Comisión Académica. 

Achégase proposta de novo convenio. Contempla, con respecto ó convenio 
vixtente o seguinte: 

 Corríxe a denominación do título pola nova: "Máster universitario en 
Investigación Química y Química Industrial". 

 Añadeuse na Diposición Cuarta un párrafo, no que se fai constar, 
expresamente, por indicación da Comisión Avaliadora da ACSUG, que 
“a normativa de permanencia aplicable aos alumnos do Máster será a 
correspondente á Universidade de Santiago de Compostela 
(coordinadora)”. 

 Modificouse a Disposición Oitava, co obxecto de recoller a 
composición da Comisión Académica do Mestrado, tal como está 
recollida na Memoria definitiva da titulación, verificada 
favorablemente pola ACSUG. 

 Substitueuse a única Disposición Adicional do convenio vixente por 
tres Disposicións Adicionais, sendo especialmente relevantes 

o  A Disposición Adicional Segunda, que indica o procedemento 
a seguir para adaptar a Comisión Académica nomeada en 
virtude do convenio vixente  a composición recogida no 
convenio que agora se formula. 
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o A Disposición Adicional Terceira, formulada dada a 
conveniencia de asinar o convenio de colaboración co Ilustre 
Colexio Oficial de Químicos que se indica. 

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

Recomendación 1ª. 

En futuras modificaciones del título se debe incorporar correctamente a la memoria de 
verificación del título la información presentada en las alegaciones correspondiente al 
solapamiento de contenidos grado/máster 

Acordo adoptado pola Comisión Académica. 

Esta recomendación require abordar unha reforma maior do plano de estudos, 
que conlevará necesariamente reformular o número de materias do Módulo de 
Formación Obligatoria Avanzada e os seus contidos. 

A Comisión acordou aplazar un ano a consideración desta recomendación, á 
espera de que se clarifique a posición das universidades do consorcio do 
Máster canto a asunción do esquema 3+2 para as titulación de Grao e Máster. 

Recomendación 2ª. 

En futuras modificaciones del título se debe formular una distribución homogénea de 
créditos independientemente de la orientación cursada. 

Acordo adoptado pola Comisión Académica. 

Na Memoria inicial da titulación sometida a verificación as materias tiñan a 
consideración de cuatrimestrais, resultando unha distribución asimétrica de 
créditos para a orientación profesionalizante. 

No informe de verificación primeiro (desfavorable), a ACSUG xa indicou que 
debía correxirse esta distribución asimétrica, o que foi aceptado pola Comisión 
Redactora do Máster, que no escrito de alegación trasladou o acordó de que 
tódalas materias pasaran a ter a consideración de anuais, como única solución 
posible para permitir unha distribución asimétrica de créditos. 

Debido a un erro dos servizos adminitrativos da Facultade de Química da USC, 
na formulación da Memoria definitiva sometida a verificación non se 
implementou este cambio de consideración cuatrimestral a anual de tódalas 
materias, que motivou o correspondente erro inducido nos servizos centrais da 
USC, erro non cometido pola Universidade de Vigo, onde as materias foron 
implementadas como materias anuais. 

Este erro motivou que a ACSUG no informe de verificación final (favorable) 
recorda novamente que se debe adoptar a distribución simétricad de créditos 
nos dous cuatrimestres. 
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A vista de todo isto, a Comisión Académica do Máster acordou que se corrixa 
na USC este repetidamente mencionado erro, de xeito que todalas materias 
pasen a ter a consideración de anuais, como xa o teñen na Universidade de 
Vigo. É que, se comunique á Comunidade Autónoma tal incidencia do xeito 
procedimentalmente oportuno. 
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ANEXO II 

2. Incidencias motivadas por erros adicionais contidos na Memoria definitiva do 
Máster. 

No proceso de implantación da titulación detectáronse os erros que se indican a 
continuación, que a Comisión Académica solicita que se subsanen, como se indica a 
continuación:   

 Materia denominada Prácticas Profesionais. 
o Na Momoria da titulación verificada pola ACSUG Figura na ficha de 

programación docente desta materia un tamaño erróneo de 12 ECTS, que 
debe ser substituído polo de 6 ECTS. 

o Nesta mesma ficha, a organización dos créditos en actividades formativas 
(columna 2ª) tamén é errónea. Debe ser substituída pola que figura na 
columna 3ª. 

  
Actividade formativa 

Distribución 
errónea 

Distribución 
correcta 

 Clases presenciais teóricas  6 horas 3 horas 

 Tutorías programadas 6 horas 3 horas 

 Traballos dirixidos 30 horas 15 horas 

 Estudio personal do 
alumno 

30 horas 15 horas 

 Traballo experimental no 
laboratorio 

228 horas 114 horas 
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ANEXO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta de novo convenio interuniversitario que 
formula a Comisión Académica do Máster 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DA CORUÑA, A 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E A UNIVERSIDADE DE 
VIGO, PARA A IMPLANTACIÓN DO TÍTULO DE MESTRADO UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA E QUÍMICA INDUSTRIAL POLA 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA, A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. 

 

REUNIDOS 

Dunha banda, D.  Xosé Luís Armesto Barbeito, Reitor Magnífico da Universidade da 
Coruña (en diante UDC), en representación súa, con poderes suficientes para a 
realización deste acto en uso das atribucións que lle confire o artigo 20 da Lei 
orgánica 6/2001, de universidades, do 21 de decembro (BOE do 24 de decembro), 
modificada po!a Lei orgánica 4/2007, e mais o artigo 36 dos Estatutos da UDC, 
aprobados polo Decreto 101/2004 da Xunta de Galicia, do 13 de maio, modificados 
polo Decreto 194/2007, do 11 de outubro. 

Da outra, D. Juan Manuel Viaño Rey, Reitor Magnífico da Universidade de Santiago de 
Compostela (en diante USC) en representación súa con poderes suficientes para a 
realización deste acto en uso das atribucións que lle confire o artigo 20 da Lei orgánica 
6/2001, de universidades, do 21 de decembro (BOE do 24 de decembro), 
modificada pola Lei orgánica 4/2007, e mais o artigo 87 dos Estatutos da 
Universidade de Santiago de Compostela, aprobados polo Decreto da Xunta de 
Galicia 28/2004, do 22 de xaneiro. 

Da outra, D. Salustiano Mato de la Iglesia, Reitor Magnífico da Universidade de 
Vigo (en diante UVIGO) en representación súa con poderes suficientes para a 
realización deste acto en uso das atribucións que lle confire o artigo 20 da Lei 
orgánica 6/2001, de universidades, do 21 de decembro (BOE do 24 de decembro), 
modificada pola Lei orgánica 4/2007, e mais o artigo 58 dos Estatutos da 
Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto da Xunta de Galicia 7/ 2010, de 14 de 
xaneiro. 

Todas as partes recoñécense mutua capacidade de actuar e 
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EXPOÑEN 

Que o Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a 
ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, considera a posibilidade de 
levar a cabo estudos de mestrados interuniversitarios. 

Que lle corresponde á Xunta de Galicia a concesión da autorización para implantar o 
Mestrado Universitario en Investigación Química e Química Industrial s pola 
Universidade da Coruña, pola Universidade de Santiago de Compostela e pola 
Universidade de Vigo e ao Consello de Universidades verificar que o plan de 
estudos se axusta ás directrices e condicións establecidas polo Goberno. 

Que a Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a 
Universidade de Vigo no exercicio da súa autonomía consideran axeitado aos 
seus fins institucionais o establecemento de relacións interuniversitarias no 
ámbito da xestión e docente para a implantación da referida titulación. 

Considerando, por tanto, o interese compartido na implantación da citada 
titulación, 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 do título de Mestrado en Investigación Química e  Química Industrial pola 
Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a 
Universidade de Vigo cuxa coordinación corresponde á Universidade da Santiago 
de Compostela. 

SEGUNDA- CARACTERÍSTICAS DA TITULACIÓN 

O título de Mestrado Universitario en Investigación Química e  Química Industrial 
pola Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a 
Universidade de Vigo é unha titulación conxunta entre as universidades da 
Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, coordinadas pola segunda. 

As universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo asumen a xestión do 
Mestrado. 
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TERCEIRA- ACCESO Á TITULACIÓN 

Os requisitos específicos e os criterios de acceso e admisión ao Mestrado, que 
serán equivalentes nas tres universidades, faranse en función das normas e 
procedementos que tiveren establecidos cada universidade de acordo co RD 
1393/2007. En calquera caso, deberase respectar a igualdade de criterios 
académicos para o acceso e a admisión de estudantes, independentemente da 
universidade en que o/a estudante solicitase praza. 

Os/as alumnos/as poderán formular a solicitude de ingreso en calquera das 
universidades, en dúas delas, ou nas tres á vez; no caso de seren admitidos/as en 
máis de unha deberán optar por unha delas no momento de formalizaren a 
matrícula. 

CUARTA- MATRÍCULA 

As universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo ofertarán de xeito 
independente o número de prazas da titulación. 

O alumnado matricularase nunha das tres universidades e nela exercerá os seus 
dereitos e responderá dos deberes inherentes á súa condición de estudante desa 
universidade. En particular, o aboamento de prezos da matrícula, a xestión do 
expediente, bolsas, servizos, a representación institucional etc, exerceranse na 
universidade onde se atope matriculado. 

Os procedementos de matrícula e xestión dos expedientes realizaranse conforme 
o que acorde a Comisión de Coordinación, e de acordo coa normativa de cada unha 
das universidades. 

Os alumnos matriculados nunha universidade poderán trasladar o seu expediente á outra 
con carácter anual, sen que tal feito teña a consideración xurídica de traslado, polo que non 
se aboarán prezos por tal concepto. 

Así mesmo, os alumnos da titulación conxunta poderán matricularse de disciplinas que se 
imparten en universidade distinta da que se atopen matriculados. O alumno aboará os 
prezos na universidade na que se atope matriculado e esta comunicará á outra 
universidade esta inscripción, para os efectos da súa inclusión nun expediente específico, 
así como nas actas da disciplina. Para estes efectos, poderán establecerse mecanismos de 
compensación económica entre as universidades. 
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Unha vez que remate o prazo de matrícula, cada universidade, polo procedemento 
que se estableza, remitiralle ás outras unha certificación en que figure o 
alumnado matriculado en cada unha das materias do título. 

A normativa de permanencia aplicable aos alumnos do Máster será a 
correspondente á Universidade de Santiago de Compostela (coordinadora). 

QUINTA- EXPEDICIÓN DO TÍTULO 

O título do Mestrado Universitario en Investigación Química e  Química Industrial 
pola Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a 
Universidade de Vigo será un único título conxunto, mais a xestión da expedición 
do título corresponderalle á universidade onde o/a alumno/a remate os estudos e 
nel farase constar o carácter de titulación conxunta entre a Universidade da 
Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo. 

Para a obtención do título o alumnado deberá superar 60 créditos, segundo as 
condicións que se establecen no plan de estudos, independentemente da 
universidade onde os supere. 

A expedición e o rexistro dos títulos realizarase de acordo coa normativa vixente. 
O modelo de título que se expida  será acordado polas universidades segundo a 
normativa xeral e a normativa que a desenvolva. 

SEXTA- PROFESORADO 

No caso do profesorado dunha das universidades que imparta a docencia na 
outra, a vicerreitoría de Profesorado de cada universidade establecerá o 
procedemento necesario para formalizar esta situación. 

As cuestións derivadas do intercambio de profesores serán aprobadas pola 
Comisión de Coordinación Interuniversitaria, tras o informe das vicerreitorías con 
competencia na materia. 

 

SÉTIMA- COMISIÓN DE COORDINACIÓN INTERUNIVERSITARIA 

Créase unha Comisión de Coordinación Interuniversitaria, da que formará parte o 
coordinador xeral e o coordinador xeral adxunto do mestrado, así como os 
vicerreitores/as da Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de 
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Compostela e a Universidade de Vigo con competencias na materia, ou persoas 
nas que deleguen. Será presidida polo/a vicerreitor/a da Universidade de 
Santiago de Compostela, ou persoa na que delegue, e actuará como secretario o 
coordinador xeral adxunto do mestrado.  

Esta comisión terá as competencias seguintes: 

 O axeitado seguimento, interpretación e execución das accións concretas 
do contido do convenio. 

 Resolver as cuestións relativas ao intercambio de profesorado. 
 A resolución de discrepancias para a execución do convenio. 
 Resolver as lagoas que se detectaren para a execución do pactado, así 

como propor addendas ao convenio. 
 Densenvolvemento dos aspectos da xestión académica que non estean 

contemplados no presente convenio. 

OITAVA- COMISIÓN ACADÉMICA DO MESTRADO 

O órgano responsable da organización, deseño, coordinación e seguimento das actividades 
de formación e investigación do Mestrado en Investigación Química e  Química 
Industrial é a Comisión Académica do Mestrado (en adiante CAMIIQ). 

 Coordinador Xeral do Mestrado, que será un profesor da Universidade de 
Santiago de Compostela. 

 Coordinador Xeral adxunto do Mestrado, que será un profesor da 
Universidade de Vigo. 

 Secretario Xeral do Mestrado, que será un profesor da Universidade da 
Coruña. 

 Coordinador local na Universidade de A Coruña. 
 Coordinador local de Universidade de Santiago de Compostela. 
 Coordinador local na Universidade de Vigo. 
 Coordinador da Orientación de Química Industrial. 
 Coordinadores de módulo.  
 Coordinador de Complementos de formación e de Formación contínua. 
 Reponsable de comunicación, promoción e calidade. 
 Un representante dos/as alumnos/as de cada unha das tres universidades do 

consorcio. 
 Un representante do PAS, pertencente á Universidade Coordinadora. 

 
A CAMIIQ rexerase por un Regulamento de Réxime Interno (RRI), que contará co visto e 
prace das universidades asinantes do presente convenio. 
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Actuará como Presidente da CAMIIQ o Coordinador Xeral do Mestrado, que será sustituído 
polo Coordinador Xeral Adxunto, en caso necesario. O Secretario  Xeral dará fe dos acordos 
adoptados e levantará acta das sesións da CAMIIQ. 

A Comisión poderá ser asesorada por un Consello Consultivo, constituído polos  decanos da 
Facultade de Química de Santiago, a Facultade de Química de Vigo e da Facultade de 
Ciencias da Coruña, o decano-presidente do Ilustre Colexio Oficial de Químicos de Galicia e 
os direitores dos centros de investigación das tres universidades do consorcio relacionados 
no Anexo I deste convenio. Este Consello entenderá específicamente da coordinación das 
instalacións docentes e investigadoras postas a disposición da titulación.   

NOVENA - MODIFICACIÓN E EXTINCIÓN DE PLANS DE ESTUDO 

Cada unha das universidades participantes poderá solicitarlle ás outras partes a 
modificación ou extinción do plan de estudos. A citada solicitude deberase 
comunicar ás outras partes coa antelación suficiente para poder realizar os 
trámites (internos e externos á universidade) necesarios para a aprobación das 
modificacións, de conformidade coa normativa da Comunidade Autónoma; en todo 
caso, esta solicitude deberá enviarse ás outras universidades antes do 1 de xuño 
do ano anterior ao curso de aplicación da modificación ou extinción. 

As universidades comprométense a consensuar a modificación ou extinción do plan 
de estudos, de acordo coas súas normativas e procedementos internos, e 
adaptarse en calquera caso á normativa vixente ditada pola Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e mais polo Ministerio de 
Educación, Cultura e Deporte, a través da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e 
Acreditación (ANECA), e será sempre de acorde ao disposto no artigo 28. 
Modificación dos plans de estudo oficiais xa verificados, do RD 1393/2007, do 29 de 
outubro. 

 

 

DECIMA - ENTRADA EN VIGOR E FIN DO CONVENIO 

O convenio entrará en vigor ao día seguinte da súa sinatura e manterase en vigor 
durante a vixencia do plan, agás acordo expreso das partes noutro sentido. 

DÉCIMO PRIMEIRA- XURISDICIÓN 



 

 
 

  
MMEESSTTRRAADDOO  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO  eenn  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  QQUUÍÍMMIICCAA  EE  

QQUUÍÍMMIICCAA  IINNDDUUSSTTRRIIAALL 

13 

A Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a 
Universidade de Vigo comprométense a resolver de xeito amigable calquera 
desacordo que puider xurdir no desenvolvemento do presente acordo. 

As cuestións litixiosas que puideren xurdir na execución do convenio 
corresponden á xurisdición contencioso-administrativa, en particular á sala do 
contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, dado o 
carácter administrativo do convenio. 

DISPOSCIÓN ADICIONAL PRIMEIRA 

Este convenio ven a substituir ó convenio asinado o 3 de abril de 2014 polos reitores das 
tres universidades do consorcio. Formúlase co obxecto de dar cumprimento ó indicado pola 
Axencia de Calidadade do Sistema Universitario de Galicia no seu informe final favorable 
de verificación deste Mestrado. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA  

Aprobado o presente convenio, a Comisión Académica do Mestrado, nomeada en 
cumprimento do indicado na disposición adicional do convenio vixente, fará unha proposta 
para a adaptación da súa composición ao recollido na disposición oitava deste novo 
convenio. O seu mandato extenderase ata que se produza a primeira renovación da 
acreditación da titulación. 

DISPOSCIÓN ADICIONAL TERCEIRA 

Asinarase un convenio das tres universidades do consorcio co Ilustre Colexio Oficial de 
Químicos de Galicia, no que se establecerán os termos da colaboración desta institución 
profesional co Mestrado e singularmente na impartición da Orientación profesionalizante do 
Mestrado. 

E en proba de conformidade, asinan por triplicado o presente acordo no lugar e data 
que a seguir se indican. 

Santiago de Compostela, xx de xxxxxx de 2015. 

 

Pola Universidade  
da Coruña 

 

Pola Universide de Vigo 
 
 

Pola Universidade de 
Santiago de Compostela 
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Xosé Luís Armesto 
Barbeito 

 
 
 
 
 
 

Salustiano Mato de la 
Iglesia 

 
 
 
 
 
 

Juan Manuel Viaño Rey 

 

 

 

  

 


