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ESTUDOS PROPIOS DE POSGRAO E TERCEIRO CICLO NAS UNIVERSIDADES DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

A importancia que o Espazo Europeo de Educación
Superior lle concede ás ensinanzas de Posgrao e Terceiro Ciclo,
levou a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de
Galicia (ACSUG) en colaboración coas Universidades do Sistema
Universitario de Galicia (SUG) a traballar nun proxecto común
co obxectivo de facer público un documento informativo sobre
a situación actual destes estudos de Educación Superior. 

A implicación e adicación das tres Universidades Galegas,
destacando as Unidades responsables dos estudos de Posgrao e
Terceiro Ciclo de cada unha delas, en cooperación coa ACSUG,
permiteu que este proxecto culminara no documento
informativo que agora presentamos.

Finalmente, quixera expresar aquí a miña satisfación polo
resultado final deste estudo e o recoñecemento polo esforzo de
recompilación, dedicación e coordinación realizado por tódolos
compoñentes do grupo de traballo. 

Manuel Cecilio Díaz y Díaz
Presidente do Consello de Dirección da ACSUG

Presentación
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O documento que se presenta a continuación nace co
propósito de recoller algunha da infomación máis relevante
sobre a situación actual dos Estudos Propios de Posgrao e
Terceiro Ciclo nas Universidades do SUG.

A continuación encontraredes un percorrido pola historia
dos cursos de posgrao do SUG, o seu nacemento, a súa
evolución ó longo do tempo, a normativa á que están suxeitos
e a metodoloxía de avaliación que empregan. Fíxose tamén un
intento de selección das publicacións máis significativas e
divulgativas, pasando por catálogos de cursos, estudos sobre o
tema, artigos, informes, teses de doutoramento, etc.

A publicación está caracterizada ademáis, polos
continuos enlaces a outros puntos de información, que
permiten ao lector saírse do propio documento e facer un
seguimento máis amplo da materia.

Este traballo pretende, por tanto, ser informativo e servir
ao lector de punto de partida para o coñecemento da realidade
actual dos Estudos Propios de Posgrao e Terceiro Ciclo das nosas
Universidades, sobre todo ante a inminente implantación dos
Estudos Oficiais de Posgrao que cambiará radicalmente este
prantexamento. 

Julio Ernesto Abalde Alonso
Director da ACSUG

Presentación



1 A normativa nos cursos de Posgrao





Neste convenio establécense os títulos de:

a) Magister universitario ou Máster universitario que será o título de maior
duración, comprenderá, polo menos, 50 créditos e durará, como mínimo, un ano
académico, aínda que o criterio de referencia será dunha duración de dous cursos
académicos. Requirirán unha titulación universitaria previa de segundo ciclo, pero
excepcionalmente segundo a súa especificidade poderá concederse a titulados de
primeiro ciclo.
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1.1. Normativa estatal

A anterior Lei Orgánica 11/1983, do 25 de agosto, de Reforma Universitaria
(LRU) (http://www.mec.es/univ/html/normativa/profesorado/retribuciones/leyo11-
83.pdf) no seu artigo 28.3 e a actual Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de
Universidades (LOU) (http://www.mec.es/univ/html/normativa/alumnos/precios_
publicos/leyo6-01.pdf) no artigo 34.3 recoñécenlle ás universidades, no uso da súa
autonomía, a posibilidade de ofrecer ensino conducente á obtención de diplomas ou
títulos propios e de ensino de formación. A obtención e expedición destes títulos
aparece regulado nos artigos 17 e 18 do Real Decreto 778/1998, do 30 de abril
(http://portal.uat.edu.mx/NR/rdonlyres/e7ebjso4aonm4wjtr7shs7npdiolu7vkdot6oe
fmvy24r7tctkmnzdzvnhyisdzygembgathrbdfrjn6yeik3iabcqe/real_decreto.pdf), polo
que se regula o terceiro ciclo de estudos universitarios, a obtención do título de doutor
e outros estudos de posgrao que desenvolve o artigo 28.3 da LRU. 

Este tipo de estudos constitúen un mecanismo áxil e eficaz para a
actualización dos coñecementos impartidos nas titulacións oficiais, así como para a
ampliación de contidos e especialización posteriores a esta. O ensino de posgrao e
de especialización requiren dunha adecuación específica e rapidez de resposta ás
necesidades e ás demandas do seu contorno social, características que deben ser
asumibles por cada universidade respecto ao seu contorno concreto. Esta adecuación
específica ao contorno aconsella adoptar criterios de homoxeneidade respecto aos
tipos e ás condicións dos títulos propios para asegurar e defender conxuntamente a
especificidade universitaria e a calidade do ensino que tales títulos acreditan. Este
foi o motivo da sinatura no 1991 do “Convenio Interuniversitario sobre Estudos de
Posgrao conducente a Títulos Propios das Universidades” que pretende velar pola
calidade dos estudos de posgrao e homoxeneizar os tipos e as condicións destes
títulos propios. A partir deste convenio interuniversitario e respectándoo como base,
cada universidade elabora o seu regulamento propio. (http://www.udc.es/uepp/gl/
infGeneral/Normativa/convenio.htm)



1.2. Normativas do Sistema Universitario de Galicia

Existe un alto grao de similitude entre as normativas reguladoras dos estudos
propios de posgrao das tres universidades da nosa comunidade. Alén da existencia
de preceptos reguladores xerais, esta similitude ten a súa orixe no feito de que as
tres universidades se adheriron, por decisión dos seus respectivos consellos de
goberno, ao Convenio Interuniversitario sobre Estudos de Posgrao conducentes a
títulos propios.

Con este marco común de partida, cada unha das tres universidades elaborou
o seu regulamento. A comparativa que vén a continuación profunda nas diferenzas
e semellanzas das actuais versións destas normativas:

Universidade da Coruña (UDC) – Regulamento de Estudos de Posgrao (aprobado
na Xunta de Goberno do 21 de decembro de 2000) http://www.udc.es/uepp/gl/
infGeneral/Normativa/Reglamento

A NORMATIVA NOS CURSOS DE POSGRAO
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b) Outros títulos propios coa denominación non vinculante de Especialista
Universitario ou Experto Universitario. Estes títulos requirirán dunha titulación
universitaria previa, aínda que poderán admitirse profesionais directamente
relacionados coa especialidade que deberán acreditar a superación do COU ou da
Formación Profesional de Segundo Grao ou deberán acceder pola vía de persoas
maiores de 25 anos. Estes títulos deben ter unha extensión non inferior a 20
créditos.

O convenio tamén regula o acceso de titulados estranxeiros a este tipo de cursos
sen necesidade de homologación previa, por se considerar suficiente a simple
autorización do reitor. Para a obtención do título, que será expedido polo propio
reitor, non será suficiente a simple asistencia aos cursos senón que se requirirá a
superación dalgún tipo de proba.

No convenio interuniversitario tamén se prevé o desenvolvemento dunha política
xeral común de títulos propios coa posibilidade de configurar un mesmo título
común a varias universidades.



Universidade de Santiago de Compostela (USC) – Regulamento dos Estudos de
Posgrao e de Formación Continua da Universidade de Santiago de Compostela
(aprobado na Xunta de Goberno do 22 de decembro de 1999) http://www.ti.usc.es/
lexis/doc/nor3ciclo/REPFC/REPFC.htm

Universidade de Vigo (UVI) - Regulamento de Títulos Propios de Posgrao e outros
cursos (aprobado no Consello de Goberno do 22 de xullo de 2003) http://www.uvigo.
es/informacion/normativas/normativas_univ/titulos_propios/completo.gl.htm

Natureza dos diferentes estudos propios de posgrao no SUG

A normativa da UDC regula exclusivamente os estudos propios de posgrao
(conduzan ou non á titulación universitaria propia), mentres que os regulamentos
da USC e a UVI estenden o ámbito de aplicación das súas normativas a outros
estudos de menor duración, orientados á formación continua e a contribuír á
especialización, á actualización e á mellora da cualificación profesional. A táboa 1
describe a tipoloxía de cursos incluída nos regulamentos de cada universidade,
enumerando para cada un deles a denominación, o modo de acreditación (mediante
título, diploma ou certificación académica), os requisitos de acceso, a carga lectiva
e a duración.

ESTUDOS PROPIOS DE POSGRAO E TERCEIRO CICLO NAS UNIVERSIDADES DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA
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CURSOS MÁSTER

CURSOS DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO 
Título Propio Especialista Universitario en ...
Requirimentos (i) Titulados universitarios de 1º ou 2º ciclo.  
de acceso (ii) Alumnos/as dunha licenciatura ou equivalente cos tres primeiros cursos superados.

(iii) Profesionais sen titulación universitaria mais que cumpran os requisitos legais
para poderen cursar estudos universitarios e que acrediten un mínimo de 3 anos de
experiencia profesional.

Carga lectiva Mínimo de 20 créditos.
Duración Como mínimo un curso académico.
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Cursos conducentes a Títulos Propios de Posgrao
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Título Propio Máster Universitario en ...
Requirimentos (i)  Titulados universitarios de 2º ciclo. 
de acceso (ii) Titulados universitarios de 1º ciclo se existir conexión directa entre os estudos da

titulación e a temática do máster.
(iii) Titulados de 1º ciclo se acreditaren experiencia profesional ou unha formación
universitaria de posgrao equivalente a 20 créditos na temática do máster. 

Carga lectiva Mínimo de 50 créditos.
Duración En xeral dous cursos académicos.
CURSOS DE POSGRAO
Título Propio Experto ou Especialista Universitario en ...
Requirimentos (i)  Titulados universitarios de 1º ou 2º ciclo.  
de acceso (ii) Cando a especificidade do curso o xustificar, profesionais sen titulación universita-

ria mais que cumpran os requisitos legais para poderen cursar estudos universitarios. 
Carga lectiva Mínimo de 20 créditos.
Duración En xeral un curso académico.
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CURSOS MÁSTER
Título Propio Máster Universitario en ...
Requirimentos (i) Titulados universitarios de 2º ciclo. 
de acceso (ii) Titulados universitarios de 1º ciclo se existir conexión directa entre os estudos da

titulación e a temática do máster.
Carga lectiva Mínimo de 50 créditos.
Duración Como mínimo un curso académico.

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 
Título Propio Especialista Universitario en ...
Requirimentos (i) Titulados universitarios de 1º ou 2º ciclo.  
de acceso (ii) Cando a especificidade do curso o xustificar, profesionais sen titulación universita-

ria mais que cumpran os requisitos legais para poderen cursar estudos universitarios. 
Carga lectiva Mínimo de 20 créditos.
Duración Como mínimo un curso académico.

:: ACSUG

Título Propio Máster Universitario en ...
Requirimentos (i) Titulados universitarios.
de acceso
Carga lectiva Mínimo de 50 créditos.
Duración Como mínimo un curso académico.
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CURSOS DE FORMACIÓN

CURSOS COMPLEMENTARIOS 
Diploma Certificado de Asistencia a ...
Requirimentos (i) Membros da comunidade universitaria. 
de acceso (ii) Persoas alleas a esta que acrediten uns estudos mínimos equivalentes a segundo

de bacharelato. 
Carga lectiva Entre 1 e 10 créditos.
Duración Inferior a un curso académico.

Cursos non conducentes a Títulos Propios de Posgrao

U
N

IV
ER

SI
DA

D
E

DA
CO

RU
Ñ

A CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
Diploma Diploma de Especialización en ...
Requirimentos (i) Titulados universitarios de 1º ou de 2º ciclo. 
de acceso (ii) Cando a especificidade do curso o xustificar, profesionais sen titulación

universitaria mais que cumpran os requisitos legais para poderen cursar estudos
universitarios.. 

Carga lectiva Mínimo de 5 créditos 
Duración Inferior a un curso académico
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ESTUDOS DE FORMACIÓN CONTINUA 
Cursos de menor duración, orientados á formación continua ou a temas de especialización moi
específicos. Conducen a un diploma de participación ou de aproveitamento (se se superaren as probas
de avaliación). Articúlanse en tres tipos de cursos caracterizados, esencialmente, pola súa maior ou
menor carga lectiva:

Cursos básicos
Carga lectiva Inferior a 3 créditos.

Cursos de perfeccionamento
Carga lectiva Entre 3 e 10 créditos.

Cursos de experto
Carga lectiva Superior a 10 créditos.

Diploma Diploma Universitario en ...
Requirimentos (i) Titulados universitarios de 1º e 2º ciclo. 
de acceso (ii) Alumnos/as da universidade.

(iii) Profesionais relacionados coa especialidade que cumpran os requisitos legais
para poderen cursar estudos universitarios.
(iv) Excepcionalmente e co tope do 50% do total dos/as alumnos/as do curso,
profesionais relacionados/as coa especialidade que non cumpran os requisitos
legais para poderen cursar estudos universitarios. 

Carga lectiva Entre 3 e 20 créditos.
Duración Inferior a un curso académico.

Táboa 1: Descrición xeral das tipoloxías de cursos cubertos polos regulamentos de posgrao das tres universidades.



1.3. Os Estudos Oficiais de Posgrao

O panorama dos estudos de posgrao está nun momento de cambios debido á
conformación do Espazo Europeo de Educación Superior que pretende que no ano
2010 o sistema educativo europeo sexa unha referencia de calidade mundial. Esta
integración comporta unha profunda transformación de todos os aspectos que
atinxen a estrutura universitaria española, ao mesmo tempo que supón un fito de
importancia histórica tanto na súa propia xénese como na súa concepción
metodolóxica e nos seus obxectivos, que transcende os propósitos inspiradores en
cada momento das sucesivas reformas realizadas no sistema universitario español ao
longo do tempo e ofrece unha oportunidade de renovación. Esta reforma acométese
no Real Decreto 56/2005, do 21 de xaneiro, polo que se regulan os estudos
Universitarios Oficiais de Posgrao (http://www.boe.es/boe/dias/2005/01/25/pdfs/
A02846-02851.pdf), comprensivos dos ensinos de segundo e terceiro ciclo,
conducentes á obtención dos correspondentes títulos oficiais de mestrado e doutor.
A comunicación da Conferencia de Berlín (http://universidades.universia.es/
fuentes-info/documentos/bolonia.htm), realizada polos ministros europeos
responsables da educación superior o día 19 de setembro de 2003, veu reafirmar a
importancia de todo este proceso converxente. Nela destácase a importancia dos
estudos europeos de posgrao como un dos principais elementos para reforzar o
atractivo da educación superior europea no contexto internacional.

Este Real Decreto ten como obxecto ofrecer o marco xurídico que lles faga
posible ás universidades españolas estruturaren, con flexibilidade e autonomía, o
ensino de posgrao de carácter oficial, para lograren harmonizalas coas que se
establezan no ámbito non só europeo, senón mundial. Introdúcese, en
consecuencia, no sistema universitario español, xunto ao título de doutor, de longa
tradición na nosa estrutura educativa, o título oficial de mestrado e regúlanse os
estudos conducentes á obtención dos dous. A diversidade das universidades
españolas e, dentro delas, dos distintos ámbitos de coñecemento aconsellan dotar
os estudos de posgrao da maior flexibilidade para que as universidades, no ámbito
da súa autonomía, definan e desenvolvan nas súas estratexias a organización da
formación especializada e investigadora. Por iso, a responsabilidade de organizar
estes programas correspóndelles ás universidades, que determinarán tanto a
composición e as normas de funcionamento da comisión de estudos de posgrao como
os centros universitarios encargados do seu desenvolvemento. Establécense, así
mesmo, os procedementos que garanten que a oferta deste ensino e os títulos
oficiais respondan a criterios de calidade e a unha planificación axeitada que atenda
os requirimentos científicos e profesionais da sociedade.

A NORMATIVA NOS CURSOS DE POSGRAO
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Os estudos oficiais de posgrao teñen como finalidade a especialización do
estudantado na súa formación académica, profesional ou investigadora e articúlanse
en programas integrados polo ensino conducente á obtención dos títulos de
mestrado ou doutor. Para o acceso a estes estudos será necesario estar en posesión
do título de grao ou doutro expresamente declarado equivalente, aínda que
excepcionalmente se poderán admitir alumnas/os que acrediten ter superado polo
menos 180 créditos correspondentes ao ensino de primeiro ciclo, sempre e cando
entre estes estea comprendida a totalidade dos contidos formativos comúns dun
título de grao.

Os maiores cambios produciranse no campo dos Cursos de Mestrado. Os estudos
universitarios de segundo ciclo conducentes á obtención do título oficial de
mestrado terán unha extensión mínima de 60 créditos e máxima de 120, e estarán
dedicados á formación avanzada, de carácter especializado ou multidisciplinar,
dirixida a unha especialización académica ou profesional, ou ben a promover a
iniciación en tarefas investigadoras. O órgano responsable do desenvolvemento do
programa fixará o número mínimo de créditos, así como as materias do programa que
debe cursar cada estudante, en función da formación previa acreditada por este. En
todo caso, para a obtención do título de mestrado será preciso cursar, dentro do
programa, un mínimo de 60 créditos.

Os programas de posgrao serán propostos por unha comisión de estudos de
posgrao designada pola universidade e serán aprobados polo consello de goberno da
universidade, sen que poidan aprobarse dous ou máis Programas Oficiais de Posgrao
(POP) con obxectivos e contidos que coincidan substancialmente nunha mesma
universidade. A implantación dos POP será acordada pola comunidade autónoma
correspondente e requirirán a homologación previa do Consello de Coordinación
Universitaria que deberá ter, antes do 15 de febreiro de cada ano, a relación dos
programas de nova implantación. Coa implantación progresiva dos programas de
posgrao previstos neste Real Decreto, iniciarase a extinción dos programas de
doutoramento que estivesen en vigor na universidade de que se trate dentro do
mesmo ámbito de coñecemento.

ESTUDOS PROPIOS DE POSGRAO E TERCEIRO CICLO NAS UNIVERSIDADES DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA
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2 Historia dos cursos de Posgrao nos SUG
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2. Historia dos cursos de Posgrao nos SUG

Os cursos de posgrao xorden na universidade galega a finais da década dos
oitenta como unha iniciativa dun profesor ou dun grupo de profesores que, á vista
do que acontecía nas universidades tradicionais de referencia e nalgunhas
institucións situadas en España e foráneas, puxeron en funcionamento un conxunto
(pequeno) de cursos fundamentalmente no ámbito das ciencias xurídico-sociais coa
intención de serviren como unha preparación especializada para aproximar os novos
titulados ao mercado de traballo.

Naqueles anos as expectativas laborais eran incertas para a xuventude en xeral
e non mellores para os licenciados universitarios, e é neste escenario onde xorden
os primeiros programas de posgrao cunha dupla finalidade:

a) tratar de adecuar a oferta formativa á demanda social e económica, e

b) proporcionar ao alumnado unhas prácticas en empresas e en institucións
que o iniciase na inserción ao mundo laboral.

Estes dous fins mantivéronse ata a actualidade, mais incorporáronse unha
variedade de propostas que superan con moito os dous postulados iniciais. Parece
obvio indicar que moitas destas empresas pioneiras fracasaron tanto pola falta de
alumnado que se sentise atraído polos correspondentes programas, como pola falta
de experiencia dos propios organizadores, que nestes primeiros tempos tiñan que
bastarse por si mesmos para levaren a iniciativa adiante co seu esforzo e entusiasmo,
contando moitas veces cunha certa desconfianza da comunidade universitaria.

Curiosamente, foron unha serie de institucións tanto políticas como financeiras
as que apostaron por este tipo de formación, colaborando nela con subvencións,
convenios etc., e as que permitiron, a pesar da desconfianza dos primeiros alumnos
potenciais, impulsar o despegue desta formación, abaratando os custos e, como
consecuencia, acollendo un grupo xa importante de licenciados.

En calquera caso, o procedemento tanto de confección de programas, selección
de propostas etc., continuaba a ser un tanto “artesanal” e as universidades, que cada
curso que pasaba ofertaban máis formación de posgrao, comezaron timidamente a
regular estes títulos propios mediante normativas e regulamentos, para ordenaren e
homoxeneizaren unha variedade de programas de maior ou menor duración coa
participación de profesorado propio e alleo e coa presenza ou non de alumnos nas
aulas (cursos virtuais).



Co fin de canalizar toda a problemática dos Títulos Propios, a Universidade de
Santiago de Compostela crea en 1998 o Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación
Continua. Este centro, que resultou ser unha novidade no panorama universitario
galego, tería como fin que toda a docencia de posgrao (de maior ou menor duración)
fose guiada por un regulamento común (que foi aprobado en decembro de 1999, e
despois modificado de forma puntual) para ir recollendo consellos xurdidos desde os
propios cursos, desde o colectivo de alumnos e desde o persoal de administración e
de servizos, para acadar unha estrutura homoxénea de requisitos, fundamentalmente
académicos, para todos eles, mantendo unha estrutura flexible e adaptable a
distintas e moi diversas áreas da ciencia. Neste momento os cursos de posgrao están
regulados nas tres universidades galegas con regulamentos distintos de acordo coas
peculiaridades de cada institución mais cun núcleo central común.

En todo caso, a propia natureza desta formación fará que no futuro estas
normativas teñan que sufrir cambios ao se recolleren, na epígrafe de posgrao, cada
vez unha maior variedade e tipoloxía de cursos.

HISTORIA DOS CURSOS DE POSGRAO NOS SUG

20 :: ACSUG



3 Publicacións
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3.1. Publicacións informativas e divulgativas: directorios,
catálogos e guías

3.1.1. Información internacional

O Catálogo general de cursos de Postgrado (Universidad Iberoamericana de
Postgrado, 1989) inclúe unha oferta selecta de todos os programas de posgrao
postos a disposición da comunidade académica internacional polas institucións
asociadas á Universidad Iberoamericana, e constitúe un importante instrumento de
información e divulgación coa que conta a UIP para o logro e a consolidación dos
seus obxectivos de cooperación e de integración universitaria iberoamericana. Este
catálogo representa unha oferta integrada de posgraos que dá conta da capacidade
de convocatoria e de cooperación entre nacións asentadas en afinidade de linguas e
culturas. Ofrece, en primeiro lugar, a listaxe completa das institucións asociadas; en
segundo lugar, preséntase o Consejo Superior Universitario; na sección terceira,
ofrécese unha síntese da UIP, pensada como sistema interuniversitario orientado ao
fomento da cooperación, ao intercambio e á mellora da calidade dos posgraos. O
corpo central do catálogo refírese á descrición dos cursos. 

Os Directorios Internacionais de Programas de Posgrao DICES (DICES:
International Guide Postgraduate Programmes), de carácter anual, intentan garantir
a elección dos mellores centros e programas de posgrao do panorama educativo
internacional. Trátase dunha obra de referencia que reúne os mellores centros de
formación en cada unha das súas especialidades, para ofrecer, a aquelas persoas
interesadas en estudaren un programa de posgrao, unha información contrastada e
de calidade, que lles permita elixir o programa máis axeitado ás súas necesidades.
Unha vez que o estudante decidiu que programa de posgrao desexa cursar, o seguinte
paso consiste en valorar os centros de formación que mellor se adaptaren aos
intereses persoais, académicos e profesionais. Presenta, en definitiva, os programas
de posgrao dos centros de excelencia internacionais.

A Universidad Iberoamericana de Postgrado (UIP) constitúese como un sistema
que agrupa un bo número de institucións de ensino superior, que presentan unha
oferta común de alta calidade e que se compromete no perfeccionamento progresivo
a través do fomento do intercambio, do establecemento de criterios de calidade, da
promoción de actividades en común etc. A publicación Universidad Iberoamericana
de Postgrado: Un sistema interuniversitario de la OEI., presenta 311 cursos de
posgrao de alto nivel académico, seleccionados polas propias institucións en
colaboración coa OEI, de entre os 2000 posgraos que estas institucións ofrecen
actualmente nos seus programas regulares.



No ano 1993 a Fundació Catalana per a la Recerca edita a Guía cursos de
postgrau i masters: selecció de beques: 1993, que tiña o obxectivo de servir de
asesoramento a aquelas persoas interesadas en coñeceren as posibilidades de cursos
de posgrao e másteres que se ofrecían nese ano. Baseábase nunha selección de
estudos de posgrao e cursos de especialización en determinados países: España,
Alemaña, Bélxica, Canadá, EEUU, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido e Suíza.
Informaba do título do curso, da entidade organizadora, do tema, da titulación
académica requirida, da duración, do custo etc.

3.1.2. Información nacional

O Círculo de Progreso é o responsable das guías DICES que pasan revista a todo
o panorama educativo español, desde a educación infantil á formación de posgrao.

En cada unha das guías DICES non só se analizan os mellores centros do nivel
educativo correspondente, senón que se asiste a todas as persoas interesadas en
cada paso do proceso que vai desde a elección do centro ou do programa ata a
formalización da matrícula. Toda a información sobre os centros que aparecen nestes
volumes tamén pode ser consultada en www.infoformacion.com, o escaparate de
formación máis completo de España e Latinoamérica. 

A Guía de Máster y Cursos de Postgrado. DICES é un directorio que constitúe
unha valiosa obra para aquelas persoas que precisen dunha información rigorosa e
completa sobre a oferta formativa de posgrao. Así, a guía recolle os datos máis
interesantes acerca dos centros onde se imparten estes programas, o contido destes
e as súas peculiaridades. Tamén inclúe capítulos complementarios de grande
utilidade sobre as alternativas de posgrao, a formación online, os criterios de
elección dun curso ou dun centro, os requirimentos de admisión ou o sistema de
financiamento.

Os centros aparecen clasificados en oito seccións xerais, segundo a área de
coñecemento onde se inclúan os programas que imparten. Estas áreas son as
seguintes: MBA, Arte e Humanidades, Ciencias Experimentais e Saúde, Ciencias
Sociais e Dereito, Formación online e a distancia, Enxeñaría, Arquitectura e
Tecnoloxía, Economía, Negocios e Finanzas, e Recursos Humanos. 

Círculo de Progreso tamén elabora e edita Dices: Directorio de formación en
España: Formación de Postgrado; Formación Superior; e, Directorio de Colegios en
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España (por curso) que é outro dos directorios que se converteu nun referente
internacional nos ámbitos académico e laboral. Comprende dous volumes: Centros de
Formación Superior, e Centros de Posgrao en España. Nos dous directorios pódese
achar unha información de utilidade sobre os centros que ofertan diversas
titulacións e estudos de posgrao: requisitos de admisión, metodoloxía, profesorado,
servizos dispoñibles etc. 

En Guía de las salidas universitarias: carreras y especialidades, estudios en el
extranjero, oposiciones, instituciones de estudios, empresariales, becas, otros estudios,
trabajo trátase un amplo espectro de temas en relación coas posibilidades de
formación a nivel superior e a situación do mercado laboral. Abrangue sete
importantes bloques informativos entre os que está o referente a Cursos de posgrao.
No mesmo sentido, a Guía de orientación profesional -que comprende 10 volumes-
dedica o quinto aos principais cursos de posgrao. 

Unha das tarefas que ten encomendadas o Consejo de Universidades é a difusión
de información correspondente aos programas de doutoramento que ofrece a
universidade española. Estudios de postgrado: títulos propios de la universidad
publícase por primeira vez no ano 1990 e comprende os estudos de posgrao de 300
universidades; o número de cursos que se citan achéganse aos mil. O contido está
dividido en tres partes: 1º) cursos de posgrao por universidades; 2º) cursos de
posgrao por áreas de coñecemento; 3º) cursos de posgrao por campos da ciencia e
da tecnoloxía (empregando a nomenclatura da UNESCO). A publicación segue
axustándose ao mesmo esquema, ao mesmo formato e aos mesmos índices
correspondentes aos programas de doutoramento, de acordo coas directrices que
para estes se fixaron. 

Coa Guía de estudios y titulaciones de máster en España o Banco Bilbao Vizcaya,
BBV, pretende prestar un servizo á sociedade. É de sobra coñecido que, en xeral, o
ensino en España acada moi altos niveis no académico mais cómpre tender pontes
sólidas no mundo da actividade profesional; neste contexto, o papel que corresponde
aos másteres é de grande importancia. Este completo repertorio de programas de
ensino está pensado como unha ferramenta útil para a comunidade educativa:
docentes, estudantes, familias etc. Nela recóllese información referida a un total de
trescentas dezaoito titulacións diferentes de másteres; a información preséntase
atendendo a seis epígrafes que son: 1) obxectivos do máster, 2) contido académico,
3) estrutura docente, 4) acreditación académica, 5) requirimentos para a admisión
e matriculación, 6) información complementaria do alumnado e do centro. 
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Por primeira vez, no 2004, EL MUNDO realiza unha análise sobre os 150
mellores másteres que se ofertan no noso país para persoas que veñen de se licenciar
e elabora unha clasificación xeral das universidades, escolas de negocios e entidades
que os imparten; Para encontrar un trabajo mejor: 150 Master: curso 2004-2005. Para
levalo a cabo realizaron unha comparativa a partir de 26 criterios que fan referencia
á demanda do máster, aos recursos humanos, ao plano de estudos, aos resultados e
medios materiais, tendo en conta a opinión de expertos de diversos ámbitos tanto
empresariais como académicos. 

A base de datos UNIVESP, Base de datos de las Universidades españolas, contén
o conxunto de variables descritivas e relevantes das universidades españolas que
estas subministraron voluntariamente. A Universidade de Barcelona encárgase
unicamente de recoller e organizar esta información e de tratala informaticamente
para permitir o acceso e o uso áxil desta. A documentación preséntase en dous
bloques: no primeiro aparece a información subministrada por cada universidade en
forma de “ficha”; no segundo móstranse series de variables para o conxunto de todas
as universidades en forma de “informes”. Entre as variables que se recompilan están
os diferentes programas de doutoramento e posgrao.

Para rematar, hai que facer referencia a dúas obras concretas: Directorio de
becarios de postgrado en el extranjero 1990-199 / Fundación Pedro Barrié de la Maza,
Asociación de Becarios. (A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de
Fenosa, 1997) e Estudios de postgrado en el extranjero (Muñoz, M. e outros, 1996).

3.1.3. Información das diferentes universidades

Canto ás publicacións de cada universidade, en particular sobre a súa oferta de
estudos propios, pódense apreciar dúas variantes. Por unha banda, aquelas
universidades que publican conxuntamente estudos de posgrao e programas de
doutoramento (Universidade de Zaragoza, Universidade de Salamanca, Universidade
de Castela - A Mancha, Universidade do País Vasco, Universidade de Alacante,
Universidade de Lleida…) ou aquelas como a de Santiago de Compostela, a da
Coruña, a de Deusto, a de Navarra, a de Cantabria, a de Málaga, a de Barcelona etc.,
que dedican cadansúa publicación segundo se tratar de programas de doutoramento
ou de estudos de posgrao.

Nas publicacións da oferta de estudos de posgrao das diferentes universidades
soe ofrecerse a seguinte información de cada máster ou curso de especialización: o
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número de créditos, o número máximo e mínimo de alumnos, a data de inicio e fin,
o prezo, o período de preinscrición e de matrícula, o departamento organizador, o
director, a sede e o enderezo, a información, a presentación, os requisitos de acceso,
o sistema de selección, e o programa. Antes da relación de posgraos ofertados é
frecuente atopar un apartado dedicado á lexislación (normativa estatal que afecta a
títulos propios e normativa da propia universidade relativa a estudos de posgrao).

A oferta de programas de doutoramento correspondentes aos estudos de
terceiro ciclo preséntase clasificada por áreas de coñecemento; de cada programa de
doutoramento acostúmase proporcionar a seguinte información: o título do
programa, o código, os créditos, o departamento responsable académico, o número
máximo de alumnos, os co-responsables científicos, o coordinador xeral do
programa, as áreas de coñecemento implicadas, os obxectivos xerais do programa,
os criterios de admisión de estudantes etc. No caso da USC, a partir do curso 2003-
04 contén, ademais, un folleto dos programas de doutoramento con mención de
calidade. 

Facemos alusión aquí ao Consejo Superior de Investigaciones Científicas que tivo
sempre, como un dos seus obxectivos primordiais, o empeño de contribuír á
formación de investigadores en materias que cobren a case totalidade do saber
científico e tecnolóxico. Este labor organízase coa creación da Escuela de Post-Grado
y Especialización, encargada de canalizar e de centralizar os labores de formación e
especialización de titulados. Dividido en doce grandes apartados por áreas de
coñecemento científico-técnico, o CSIC, cos catálogos Cursos para Post-graduados,
quere facer chegar aos titulados interesados o abano das súas posibilidades en
materia de formación especializada e de terceiro ciclo. Indícase de cada un dos
cursos o código da UNESCO, o director do curso, a sede, as horas lectivas, os
requirimentos de admisión, o número de créditos, o resumo do contido etc. Dentro
de cada unha das áreas de coñecemento que considera distingue os cursos de alta
especialización, os de especialización e os de doutoramento. 
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3.2. Artigos, estudos, informes...

a) Artigos

No Volume 4 do Boletín de Información Universitaria publícanse os relatorios
presentados no marco das actuacións do Consejo de Universidades, relativas ao
terceiro ciclo, presentadas nas xornadas realizadas na Universidade Politécnica de
Valencia, en Novembro de 1989:

“La enseñanza postgrado: marco legal y conceptual”
Estrutúrase en catro partes: a) masificación, entropía, rixidez; b) relacións
universidade-sociedade; c) a oferta de posgrao da universidade española; d)
financiamento e posibilidades. 

“Experiencias nacionales y extranjeras: el modelo francés”
Estrutúrase en nove partes: a) presentación; b) introdución; c) a formación de
posgrao en Francia; d) o DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies); e) a Thèse de
Doctorat; f) o DESS (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées); g) os
Mastères; h) resumo sobre a formación de posgrao francesa e comparación coa
española; i) un caso concreto de posgrao: a Fundación Gómez Pardo. 

”Estudios de postgrado en las Universidades españolas”
Neste traballo faise unha pequena recensión histórica acerca da regulación
normativa dos estudos de posgrao en España desde a Lei de ordenación
universitaria de 1943. A continuación, recolle a experiencia nas universidades
españolas, mostrando a principal oferta de posgrao das universidades, a
tipoloxía de estudos, e os títulos dos cursos de posgrao nalgunhas
universidades, incluíndo na información o centro que os imparte e o número
de créditos. 

“La enseñanza de postgrado en la Universidad pública: funciones,
posibilidades y financiación”
Céntrase nos seguintes catro puntos: a) masificación, entropía e rixidez (sobre
a problemática actual da universidade española); b) relacións universidade-
sociedade; c) a oferta de posgrao da universidade española: programas de alta
especialización, programas de reconversión, programas de substitución e
programas de formalización teórica; d) financiamento e posibilidades. 
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“Demanda de formación de postgrado, el sector exterior”
Expón a política de cooperación española no ámbito da formación de posgrao
e particularmente a dirixida a América Latina, área xeográfica de competencia
da ICI (Agencia Española de Cooperación Internacional). Céntrase nos
seguintes catro puntos: a) antecedentes; b) política de formación; c) política
de bolsas; d) perspectivas de futuro. 

“Enseñanza de postgrado en la Universidad española: el papel del CSIC”
Trata sobre o papel do Consejo Superior de Investigaciones Científicas en
relación cos estudos de posgrao. O CSIC é un organismo multisectorial de
investigación de titularidade pública e de implantación en todo o Estado; ten
un importante papel como colaborador coas universidades no ensino de
posgrao dentro do esforzo modernizador que está a realizar España seguindo
os obxectivos propostos polo Plano Nacional de Investigación Científica e
Desenvolvemento Tecnolóxico. Esta colaboración pode levarse a cabo
fundamentalmente en dous aspectos: a formación de persoal investigador e a
realización de cursos de posgrao especializados. 

“Enseñanza de Postgrado en Estados Unidos”
O sistema de ensino superior en Estados Unidos caracterízase pola ampla gama
de posibilidades que ofrece ao estudante que opta por emprender estudos de
posgrao; isto débese ao elevado número de centros onde pode cursarse este
tipo de ensino, á variedade de programas que ofrecen e á flexibilidade que
encerran estes programas. Dentro desta grande diversidade, cabe salientar,
porén, unha serie de trazos diferenciais con respecto a outros países, entre eles
España. Bosquéxanse algunhas das características da organización dos estudos
de posgrao na universidade norteamericana: a) organización xeral e estrutura
do ensino; b) normas docentes e requirimentos académicos. 

A avaliación dos programas de posgrao universitarios é un campo de
investigación recente a nivel mundial, se ben existen notables diferenzas en función
do contexto económico e político en que estes procesos teñen lugar. Mentres que en
países como EEUU existe unha consolidada cultura avaliativa dos seus títulos máster
e os procesos de avaliación se converteron nunha actividade consubstancial ás súas
accións formativas, en España ou América Latina as circunstancias son diferentes, e
atopamos así unha grande ausencia de estudos dirixidos a avaliar a calidade deste
nivel educativo, á vez que importantes deficiencias:
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“La evaluación de los estudios de postgrado” (2003)
(Revista Española de Pedagogía)

Avaliación de calidade das accións universitarias, cursos de posgrao (1999)
(Adaxe. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio
Científico, Universidade de Santiago de Compostela)

Entre os artigos que abordan o tema da oferta e demanda de cursos de posgrao
destacamos:

“Los estudios de postgrado en España: Consideraciones acerca de la oferta
de master en el curso 1993-94” (1995)
Despois de sinalar os principais obxectivos dos cursos de posgrao, o artigo
explica as características da oferta e da demanda deste tipo de cursos en
España; as características institucionais da oferta, a tipoloxía académica da
demanda de posgrao; a distribución por comunidades autónomas dos alumnos
que os cursaron no ano 1993-94; a distribución, tamén por comunidades
autónomas, da oferta docente de máster; a estrutura e a evolución da oferta
segundo titulacións etc. (Boletín Informativo del Consejo de Universidades)

“La demanda de Másters y Cursos de especialización: Análisis económico
a través de un modelo Logit Binomial” (2001)
O obxectivo deste artigo é analizar a demanda de másteres e cursos de
especialización por parte dos licenciados en Administración e Dirección de
Empresas da Universidade de Santiago. Neste estudo utilízase un modelo logit
binomial que permite achar cales son as variables que inflúen na decisión de
ampliar a formación en educación superior, prestando especial atención a
aquelas que a “teoría do capital humano” sinala como importantes á hora de
investir en educación (Jornadas de la Asociación de Economía de la Educación).

A Demanda de cursos de posgrao dos universitarios galegos : unha análise
dende a perspectiva do márketing e das finanzas (2003)
(Análise Empresarial)

A continuación preséntanse outros artigos sobre diferentes temáticas:

“Convenio interuniversitario sobre estudios de Postgrado conducente a
títulos propios de las Universidades” (1991)
A información sobre o convenio interuniversitario forma parte dun artigo: “Los
estudios de postgrado en España”, de que é autor Pedro Noguerol. A ampla
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experiencia adquirida polas universidades españolas na implantación e no
desenvolvemento do ensino de posgrao e de especialización conducentes a
títulos propios de cada universidade aconsellan adoptar criterios de
homoxeneidade respecto aos tipos e ás condicións de tales títulos propios. Por
isto, elabórase o Convenio Interuniversitario, ao que se adhiren as
universidades signatarias del, asumíndoo como parte da súa normativa propia.
As universidades asinantes do convenio manifestan a súa decisión de velaren
pola calidade dos estudos de posgrao ou de especialización conducentes a
títulos propios. A continuación figuran as 14 cláusulas que regulan este
convenio interuniversitario (Boletín de Información Universitaria). 

“Percepción de los estudios master y de doctorado en las áreas de
Administración de Empresas y Márketing antes de la convergencia europea
de enseñanza superior” (2003)
A Declaración da Sorbona no 1998 e a Declaración de Boloña no 1999 abriron
as portas para a construción do Espazo Europeo de Educación Superior, que
dará lugar a cambios importantes no ensino superior en España. Un destes
cambios é a creación dun título oficial de máster como continuación dos
estudos de grao, que poderá enlazar cos estudos de doutoramento. Ante esta
perspectiva, o estudo realizado presenta e analiza a percepción actual dos
estudos de posgrao, as titulacións máster e de doutoramento, relacionada
fundamentalmente coas áreas de administración de empresas e de
mercadotecnia, de cuxa percepción poden tirarse importantes consecuencias
para o deseño e a organización dos futuros estudos de posgrao (VI Fórum
Internacional sobre las Ciencias, las Técnicas y el Arte Aplicadas al Marketing:
Academia y Profesión: ponencias académicas=best papers proceedings).

“Efectos de red en la creación de programas de postgrado” (2003)
Este traballo considera o problema dunha universidade que ten que elixir como
implementar un novo programa de posgrao. Existen dúas posibilidades canto á
organización do programa, xa que a universidade pode adaptar a estrutura
existente mediante a adecuación da carga docente do profesorado existente ou
crear un programa de doutoramento que require a creación dun centro de
investigación e a atracción de profesores con certo prestixio e renome no
mundo da investigación. O custo de contratar un profesor destas características
é decrecente no número de profesores do seu tipo que a universidade é capaz
de contratar. Á súa vez, isto depende do número de alumnos que consegue
matricular, xa que a universidade só será capaz de reter un número suficiente
de profesores da calidade necesaria se o tamaño do programa for
suficientemente grande. Todo isto queda recollido nun modelo utilizado para
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analizar as decisións óptimas de cada unha das universidades así como para o
benestar global (Actas de las Jornadas de la Asociación de la Economía de la
Educación AEDE).

“Estudios de postgrado y perspectivas salariales: una aplicación de la
teoría del capital humano” (1999)
Este artigo expón un contraste empírico da teoría do capital humano. Neste
caso analízase o nivel situado ao final da traxectoria educativa: os estudos de
posgrao. Nas últimas décadas, este tipo de ensino experimentou unha
expansión notable. O traballo de Sara de la Rica e Marta San Martín céntrase
na análise dos estudos de máster que se realizan en España para un colectivo
de economistas. Estímase unha versión do modelo de capital humano de Willis
e Rosen, ampliado para incluír as expectativas de desemprego. A hipótese
central que hai que contrastar é que os rendementos laborais da educación son
un determinante principal dos investimentos educativos dos individuos. Os
resultados confirman un efecto significativo das expectativas salariais sobre a
demanda de posgrao. Tamén se identifica unha relación positiva entre o paro
agregado e a decisión de continuar estudando. O comportamento observado
pode considerarse compatible coas implicacións do modelo de capital humano
(Ekonomiaz: Revista Vasca de Economía).

b) Estudos, informes e outros documentos

“The future of postgraduate education in Europe” (1996. Firenze)
Na Europa de hoxe a formación de posgrao representa o nivel máximo no
sistema de educación superior, baseado no principio de formación a través da
investigación. Por iso, o Europen University Institute, en colaboración coa DG
XII, da Comisión Europea, organizou unha conferencia titulada o futuro da
educación de posgrao en Europa; esta conferencia tivo lugar en Florencia en
xuño de 1996. O obxectivo desta conferencia foi tratar sobre a evolución da
formación de posgrao en Europa e as perspectivas que ofrece; nesta obra
recóllense os relatorios que se presentaron. 

“Survey on Master Degrees and Joint Degrees in Europe: September 2002”
Este documento mostra de modo sintético a situación dos estudos de posgrao
e as titulacións conxuntas (“joint degrees”) nos distintos países europeos. A
exposición destes datos ten como fin servir de documento preparatorio para os
distintos seminarios que, dentro do marco do proceso de Boloña, se convocan
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para aclarar as directrices que se deben seguir de cara á harmonización das
titulacións en Europa. 
Estrutúrase en dúas partes: 1ª) másteres na área da educación superior
europea: tipos de máster na tradición anglosaxona, nos países Nórdicos, no Sur
e Oeste de Europa, nos países de Europa Central e Oriental; da orientación
académica á profesional; vellos e novos Cursos de Mestrado; o sistema ECTS de
créditos; 2ª) titulacións conxuntas en Europa, cun importante problema aínda
de cooperación internacional e sobre todo de recoñecemento de estudos e
títulos, que tenderá a resolverse no chamado Espazo Europeo de educación
Superior. 

“Los estudios de postgrado en el espacio europeo de educación superior”
(2003. O Escorial)
No marco dos cursos de verán que se realizaron no Escorial durante o mes de
xullo de 2003, o Ministerio de Educación, Cultura y Deporte presentou un
documento que contén a seguinte información: a) “A integración do sistema
universitario español no Espazo Europeo de Educación Superior: Documento
Marco” (MECD. Febreiro 2003); b) “Proxecto de Real Decreto polo que se
establece a estrutura do ensino universitario e se regulan os estudos
universitarios de grao” (MECD. Abril 2003); c) “Proxecto de Real decreto polo
que se regulan os estudos universitarios oficiais de posgrao e a obtención e a
expedición dos títulos oficiais de Máster e Doutor” (MECD. abril de 2003); d)
“Conclusións e recomendacións sobre a estrutura de titulacións en Europa.
Seminario de grupo de seguimento do proceso de Boloña” (Copenhaguen.
marzo de 2003); e) “Conclusións e recomendacións sobre os estudos de máster
en Europa. Seminario de grupo de seguimento do proceso de Boloña”
(Helsinqui. marzo de 2003); f) “Conclusións e recomendacións sobre os estudos
de grao en Europa. Seminario de grupo de seguimento do proceso de Boloña”
(Helsinqui. marzo de 2001); g) Referencias útiles. 

“Diseño y medición de los indicadores de desarrollo de la vinculación
Universidad entorno en España: el caso de la formación postgrado y
educación continua universitaria”
Este estudo enmárcase dentro do Programa de Estudos e Análises da Secretaría
de Estado de Educación e Universidades. Os estudos de posgrao e formación
continua universitaria adquiriron grande importancia en España; por outra
banda, a oferta deste tipo de formación é, na actualidade, dispar nas distintas
universidades. Non existen, en xeral, indicadores globais que definan o sector
e que permitan coñecer o seu estado e evolución; existen algúns indicadores
básicos (número de alumnos, de cursos, de ingresos) que se recollen de xeito
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conxunto aos indicadores correspondentes á formación regrada, mais
establécense con base na tipoloxía dos cursos e cobren case exclusivamente o
ámbito da formación de posgrao de longa duración. O obxectivo fundamental
deste traballo é desenvolver e validar un sistema de indicadores que permita
describir as características principais das unidades da xestión de posgrao con
base nunha clasificación segundo o método EFQM. Definiuse unha enquisa de
98 preguntas, clasificadas nos apartados: identificación, resultados globais,
liderado, política e estratexia, persoas, alianzas e recursos e procesos, que se
repartiu entre as unidades responsables da xestión dos estudos de posgrao. Os
resultados obtidos permitiron identificar 3 modelos básicos de xestión e
tipificar os seus procesos característicos; todo isto permite obter unha
información relevante para o sector mediante novos indicadores non utilizados
ata o momento. 

“Informe sobre los estudios de postgrado en España”
Os estudos de posgrao conforman un paso máis no proceso de formación da
persoa que tradicionalmente se consideraba concluído unha vez alcanzada a
correspondente titulación universitaria. Na actualidade existe unha demanda
importante desta modalidade de ensino. Os cursos de especialización
estendéronse e xeneralizáronse no ámbito das sociedades avanzadas, ata o
extremo de que para o desempeño de determinadas actividades profesionais é
condición, case indispensable, dispoñer da correspondente acreditación
académica que garanta ter cursado este tipo de ensino. 

“Manual de procedimiento para la emisión del informe conducente a la
obtención de la mención de calidad en los programas de doctorado”
Este documento da Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación (ANECA)
establece unha metodoloxía regulatoria dos procesos administrativos
necesarios para a mención de calidade nos programas de doutoramento. Para
tal fin detállanse as normas de procedemento e de tramitación de solicitudes,
en función de se a mención de calidade desexada para o curso de doutoramento
foi obtida en anos anteriores ou non. Os cinco anexos presentes no documento
atenden ao seguinte: 1) Distribución de áreas de coñecemento en comités; 2)
Estrutura do programa de mención de calidade; 3) Modelos normalizados para
o proceso de avaliación e selección dos programas de doutoramento; 4)
Modelos normalizados de comunicación externa; 5) Ficha resumo de datos; 6)
Ficha de auditoría; 7) Informe de auditoría; 8) Equipo de auditores; 9)
Lexislación pertinente (Orde Ministerial 3505/2003 e Real Decreto 778/1998). 
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“La oferta de títulos propios de las Universidades: postgrado,
especialización y formación continua: el punto de vista de la empresa”.
Recopilación de intervenciones en los Encuentros Universidad-Sociedad
(1999. Bilbao)
Nestes Encuentros Universidad Sociedad, realizados en Bilbao, dous relatores
invitados desenvolveron cada un o seu relatorio e despois tivo lugar unha
discusión sobre a proposta. Cada un deles representa os puntos de vista desta
dialéctica oferta-demanda, é dicir, quen deseña e oferta este tipo de títulos á
sociedade son aqueles que despois empregan as persoas que pasan por estes
títulos. 

“Normativa de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se regulan
los estudios de postgrado”
A Universidade Politécnica de Madrid edita en 1988 a normativa pola que se
regulaban os estudos de posgrao, co fin de facilitar unha formación específica
a titulados universitarios. Contén, ademais, 3 anexos referidos ao seguinte:
anexo 1: modelos de certificados e títulos; anexo 2: memoria-proposta
referente a estudos de posgrao, e anexo 3: memoria anual referente aos estudos
de posgrao impartidos. 

Panorámica y calidad de los estudios de postgrado en el mundo (2004)

La Oferta de títulos propios de las universidades: postgrado,
especialización y formación continua: el punto de vista de la empresa
(2000)

La reforma del doctorado[ [Archivo de ordenador]: los estudios de
postgrado en el Espacio Europeo de Educación Superior (2003)

Gestión de la calidad del postgrado en Iberoamérica: experiencias
nacionales / comisión editorial (2002)

Guía de autoevaluación: Evaluación de programas de postgrado

ESTUDOS PROPIOS DE POSGRAO E TERCEIRO CICLO NAS UNIVERSIDADES DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

35ACSUG ::



36 :: ACSUG

3.3. Teses de doutoramento

Canto a teses de doutoramento lidas nas universidades españolas achamos
catro directamente relacionadas coa avaliación. Dúas delas avalían os programas de
posgrao de dúas universidades (Universidade de Valencia e Universidade de Sevilla),
outras dúas son investigacións avaliativas de dous programas de posgrao concretos
(“Programa de posgrao en docencia superior” e “Programa de formación a distancia
e semipresencial Experto e Máster en Educación Social e Animación sociocultural”). 

“Metodología de la evaluacion de programas. Evaluación de programas de
postgrado en la Universitat de Valencia (1997)”
Tese de doutoramento que xorde como resposta a unha demanda da Vicerreitoría
de Estudos da Universidade de Valencia para poñer en marcha un sistema de
avaliación proposto. Son estudos que teñen en conta as diversas orientacións que
emanan da normativa dos posgraos da Universidade, da política universitaria
respecto a estes e das opinións das persoas implicadas na Avaliación. No primeiro
estudo preténdese, fundamentalmente, posibilitar a revisión técnica do Sistema
proposto así como a súa funcionalidade e utilidade, ao mesmo tempo que prover
á UVEG dunha información que permita demostrar de forma práctica as
características xerais do Sistema de Avaliación ao que aspiraba. A esta experiencia
engadiuse unha segunda centrándose en estudos base para a determinación de
estándares e a identificación de desenvolvemento dos programas.

“La evaluación de los estudios de postgrado de la Universidad de Sevilla
(2001)”
Céntrase na avaliación dos títulos propios da Universidade de Sevilla, coa
finalidade de identificar os aspectos que inflúen na calidade destes e realizar
propostas para a súa mellora. Na primeira parte realízase un amplo percorrido
polos sistemas de posgrao e os procedementos que se empregan para avalialos en
diferentes lugares do mundo. O proxecto avaliado lévase a cabo en dúas fases
distintas: unha primeira, de carácter extensiva, cuxa finalidade é seleccionar a
mostra de títulos obxecto de avaliación, e unha segunda, de carácter intensiva,
co obxectivo de afondar nas características das titulacións seleccionadas. A
valoración destes cursos realízase seguindo o modelo avaliativo de Stake,
mediante o que se recolle información a través de cinco procedementos de
diferente natureza. A última parte dedícase a ofrecer unha serie de
recomendacións para a mellora destes títulos propios, entre as que se inclúe a
proposta dun modelo de avaliación para futuras edicións.

“La evaluación de programas: estudio de caso (2002)”
Esta investigación é avaliativa e centrada nun estudo de caso: O programa de
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formación a distancia e semipresencial Experto e Máster en Educación Social e
Animación sociocultural da Universidade de Sevilla, desde 1998 ao 2001. 
Concentrouse a avaliación dunha serie de momentos ou segmentos para analizar
a experiencia dunha forma sistemática: 
* Avaliación de contexto, Avaliación de deseño, Avaliación de proceso para a mellora,
Avaliación de resultados, Avaliación de impactos e efectos e Avaliación global. 

“El programa de postgrado en docencia superior de la Universidad de
Panamá. Evaluación crítica. (1986)”
Esta tese, lida na Universidade Complutense da Madrid propón un estudo e unha
avaliación crítica do programa de posgrao en docencia superior da Universidade
de Panamá. Para isto faise a descrición xeral pertinente cunha exposición do
problema, do marco teórico e da metodoloxía que hai que seguir. Faise unha
exposición descritiva da situación do programa na súa situación académica e
administrativa así como unha análise crítica deste.

“Ofertas docentes de programas de postgrado en universidades públicas de
Venezuela (2004)”
Esta investigación, defendida na Universidade Autónoma de Barcelona, dirixiuse
a establecer a vinculación das ofertas docentes de posgraos en universidades
públicas e autónomas de Venezuela coas necesidades sociais e individuais en
competencias profesionais dos titulados universitarios. Problematizouse o rol
desempeñado pola universidade no exercicio da súa autonomía a través das
convocatorias de posgrao: se estas responden a esixencias sociais, ou a satisfacer
os intereses académicos de quen os dirixe, pola alta rendibilidade que hoxe en
día xeran, sen reflexionar de que maneira responden ás necesidades reais do
contorno. O estudo abrangueu o período 1999-2000. A indagación considerou as
seguintes partes: unha descrición xeral sobre os posgraos estudados:
caracterización da mostra; expectativas de formación; acción pedagóxica;
impacto-resultados e, relación da universidade cos diversos axentes sociais.
Desenvolveuse un marco teórico, cuxos temas ofreceron información relevante
para a investigación. Venezuela permite reflexionar criticamente a necesaria
transformación académica e administrativa da educación superior en Venezuela,
tanto o pregrao, pola súa inminente vinculación ao posgrao, e este, á súa vez,
polos partes que está obrigado a facer ao preparado, e os dous, a dar resposta ás
necesidades do contorno, con proxección nacional e internacional. Da análise da
situación académica-administrativa actual do posgrao, preséntase como proposta
de solución a conformación de Subsistemas Rexionais de Posgrao, distribuídos no
país por rexións xeográficas, como unha vía para xerar investigación significativa
pertinente ás demandas sociais, desde unha xestión autonómica e apoiada na
xerencia estratéxica.



4 Sistemas de avaliación dos cursos de posgrao
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Un dos puntos máis importantes á hora de tratar do posgrao é a avaliación dos
cursos. Para adentrármonos na avaliación dos cursos comezaremos presentando o
que se fixo ata o de agora no SUG sobre esta temática e a continuación veremos
algunhas propostas sobre a avaliación.

4.1. A avaliación no SUG ata agora

A avaliación dos cursos de posgrao que se fixo ata o de agora no SUG é unha
avaliación principalmente a priori. Ata agora o sistema de avaliación dos cursos era
decidido por cada universidade e recollido nas normativas propias destas. Así, para
a aprobación dos cursos de posgrao debe presentarse unha memoria xustificativa que
debe incluír unha serie de información sobre os datos de carácter xeral do curso, a
información académico-administrativa (principalmente sobre a dirección do curso e
o profesorado) e a información económica (xa que os cursos deben ser
autofinanciados). A avaliación a posteriori baséase nunha memoria final dos cursos
e nunha avaliación polas unidades correspondentes. A pesar disto, unha vez que un
curso está posto en funcionamento case unicamente motivos intrínsecos (falta de
alumnos, non renovación de convenios,...) poden facer que non sexa prorrogado. Nas
normativas das universidades poden examinarse os contidos que deben ter as
propostas e memorias, sendo a da UDC a máis extensa e concreta e a da USC a máis
aberta.

A nivel español, se ben a primeira experiencia avaliativa da educación superior
se remonta a finais dos 80, como resposta á denominada “cultura avaliativa” xerada
no noso país, haberá que esperar ao II Plano de Calidade establecido no Real Decreto
408/2001 do 20 de abril de 2001 (http://www.mec.es/univ/html/normativa/
centros/rd408-01.pdf) para que se inclúa a formación de posgrao e programas de
doutoramento.

Neste II Plano establécese un novo obxectivo con respecto ao anterior
establecido no Real Decreto do 1 de decembro de 1995 (http://qualitas.usal.es/
PDF/RD1947-95.htm): “establecer un sistema de acreditación de programas
formativos, graos académicos e institucións que permita garantir a calidade en
conformidade con estándares internacionais abranguendo tamén programas de
doutoramento e formación de posgrao”.



4.2. Propostas de avaliación para o futuro

A estrutura de avaliación dos cursos de posgrao vai cambiar bastante nos
próximos anos coa introdución dos posgraos oficiais. Nos cumios de ministros da
Unión Europea que intentan elaborar o Espazo Europeo de Educación Superior vaise
consolidando non só unha nova estrutura de ciclos, senón tamén un novo sistema
de avaliación. En concreto na xuntanza de Berlín de 2003 os ministros elaboraron
un marco de cualificacións para o Espazo Europeo de Educación Superior tanto a
nivel de licenciatura como de posgrao e de doutoramento. Neste marco describíanse
as cualificacións que debe acadar cada titulado en termos de carga de traballo, nivel,
competencia, habilidades... O conxunto completo de cualificacións reciben o nome
de “descritores de Dublín” e para o segundo ciclo, que recollería os novos posgraos
oficiais que ocuparían o lugar dos Cursos de Mestrado actuais, esixirían:

• demostrar coñecementos que prolonguen e/ou incrementen os asociados
tipicamente co nivel Licenciado, e que proporcionen unha base para o
desenvolvemento ou a aplicación de novas ideas orixinais, frecuentemente
dentro dun contexto de investigación;

• poder aplicar os seus coñecementos e habilidades na solución de problemas
en situacións novas dentro de contextos amplos ou multidisciplinais
relacionados co seu campo de estudo;

• ter a habilidade para integrar e manexar coñecementos e formular xuízos con
información limitada ou incompleta, mais que inclúan conexións á aplicación
dos seus coñecementos reflectindo responsabilidades sociais ou éticas;

• poder comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e a racionalidade
subxacente a estas, a audiencias tanto especializadas como non
especializadas, con clareza e eludindo ambigüidades;

• ter as habilidades de aprendizaxe que lle permitan continuar estudos dun
xeito autónomo ou autodirixido.
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5 Os cursos de posgrao do SUG
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Antes de comezar a analizar os cursos de posgrao do Sistema Universitario de
Galicia debemos facernos unha idea do seu tamaño. Para iso debemos comezar
analizando o tamaño das titulacións de 1º e 2º ciclo. No gráfico 5.1 amósanse as
titulacións de 1º e 2º ciclo de cada unha das universidades do SUG. En total ofrece
167 titulacións. O 38,32% delas corresponden á área Xurídico-Social, o 26,95% á de
Ensinos Técnicos, o 16,17% á de Humanidades, o 10,18% á de Ciencias da Saúde e,
por último, o 8,38% á de Ciencias Experimentais.

A Universidade de Santiago de Compostela aglutina o 38,92% de titulacións,
concentrando máis da metade da súa oferta nas áreas Xurídico-Social e de
Humanidades (60%). O 31,14% das titulacións existentes no SUG corresponden á
Universidade de Vigo, neste caso -aínda que a área maioritaria continúa a ser a
Xurídico-Social (42,31%)- o 26,92% pertencen a Ensinos Técnicos. A universidade
que ten unha maior oferta neste grupo é a da Coruña (36%), único caso que iguala
a oferta ás titulacións do ámbito Xurídico-Social.
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Gráfico 5.1: TITULACIÓNS EXISTENTES NO SUG (2004-2005)



Se nos centrarmos na distinción entre 1º e 2º ciclo, como amosa a táboa 5.1,
no global do SUG o 48,50% son titulacións de 1º Ciclo, o 7,19% de 2º ciclo e o
44,31% de 1º e 2º ciclo. Con todo, existen diferenzas entre as universidades xa que
as Universidades da Coruña e de Vigo presentan unha maior intensidade en
titulacións de 1º ciclo (56% e 53,85%, respectivamente), mentres que a
Universidade de Santiago de Compostela é máis intensiva en titulacións de ciclo
longo xa que o 55,38% corresponde a este tipo de titulacións. 

Polo que respecta ao 3º ciclo as universidades do Sistema Universitario de
Galicia ofrecen no bienio 2005/2007 182 cursos de doutoramento como pode
observarse na táboa 5.2. Hai que subliñar o crecemento nos últimos anos do número
de cursos, un 23% entre o ano 2003 e o 2005, especialmente nas áreas Tecnolóxica
e de Humanidades. Este crecemento foi máis acusado nas Universidades da Coruña
e, especialmente, na de Vigo, posiblemente porque Santiago de Compostela é xa
unha universidade máis madura que A Coruña ou Vigo e son estas as que, por seren
máis novas, deben incorporar o terceiro ciclo á súa oferta formativa. O feito de que
a área de Ciencias destaque tanto sobre as outras é debido a que inclúe a área
Experimental e a área de Ciencias da Saúde. Tamén hai que salientar que este
crecemento dos cursos de doutoramento veu acompañado dun incremento da súa
calidade como indica o feito de que os programas de doutoramento con mención de
calidade por parte da ANECA se multiplicaren case por tres, pasando de 6 no ano
2003 a 23 no ano 2005.
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Táboa 5.1: TITULACIÓNS EXISTENTES NO SUG POR CICLOS

UDC USC UVIGO

1º Ciclo 28 25 28

2º Ciclo 4 4 4

1º e 2º ciclo 18 36 20

TOTAL 50 65 52



Centrándose na oferta de cursos de posgrao e como se pode observar no
seguinte gráfico 5.2 a oferta de cursos de posgrao distribúese de forma similar ás
titulacións de grao, coa diferenza de que no caso dos cursos de posgrao o ámbito
de Ciencias da Saúde pasa a ser o segundo de maior oferta (18,25%) e os Ensinos
Técnicos (10,53%) pasan a ocupar o cuarto lugar (á inversa que no caso das
titulacións de grao).
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Táboa 5.2: EVOLUCIÓN DOS CURSOS DE DOUTORAMENTO

UDC USC UVIGO SUG

Ciencias 13 33 18 64

Humanidades 7 14 6 27

2003/2005 Tecnolóxico 9 2 11 22

Xurídico-Social 6 18 10 34

TOTAL 35 (0) 67 (6) 45 (0) 147 (6)

Ciencias 13 30 15 58

Humanidades 8 15 8 31

2004/2006 Tecnolóxico 10 4 14 28

Xurídico-Social 5 18 14 37

TOTAL 36 (1) 67 (12) 51 (1) 154 (14)

Ciencias 16 36 17 69

Humanidades 11 18 8 37

2005/2007 Tecnolóxico 13 5 19 37

Xurídico-Social 7 16 16 39

TOTAL 47 (4) 75 (16) 60 (3) 182 (23)

NOTA: as parénteses nos totais reflicten o número de programas de doutoramento de cada universidade con
mención de calidade.



O 54,74% dos cursos de posgrao concéntranse no ámbito Xurídico-Social. Como
mostran as táboas 5.3 e 5.4, a UDC é a única universidade que non aglutina neste
ámbito máis da metade dos cursos ofertados (46,51%).
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Gráfico 5.2: CURSOS POR ÁMBITO CIENTÍFICO
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Táboa 5.3: CURSOS DE POSGRAO POR UNIVERSIDADE E ÁMBITO CIENTÍFICO

CC.Saúde Experimental Humanidades Tecnolóxico Xurídico-Social Total

Máster 2 1 4 6 17 30

UDC C.E. 9 1 11 12 23 56

Total 11 2 15 18 40 86

Máster 20 - 5 3 45 73

USC C.E. 21 1 12 5 51 90

Total 41 1 17 8 96 163

Máster - 3 1 1 16 21

UVI C.E. - 7 1 3 4 15

Total - 10 2 4 20 36

Máster 22 4 10 10 78 124

Total C.E. 30 9 24 20 78 161

Total 52 13 34 30 156 285



O segundo ámbito científico de maior oferta de Cursos de Mestrado e Cursos de
Especialización é o Tecnolóxico no caso da UDC, de Ciencias da Saúde na USC e o
Experimental na UVI (véxanse as táboas 5.3 e 5.4).

A distribución por ámbito científico segundo o tipo de curso é similar á xeral
aínda que se pode apreciar unha pequena diferenza no peso do ámbito Xurídico-
Social que no caso dos Cursos de Especialización se reduce a favor do ámbito das
Humanidades e o Tecnolóxico, sobre todo.
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Táboa 5.4: CURSOS DE POSGRAO POR UNIVERSIDADE E ÁMBITO CIENTÍFICO EN %

CC.Saúde Experimental Humanidades Tecnolóxico Xurídico-Social

Máster 6,67% 3,33% 13,33% 20,00% 56,67%

UDC C.E. 16,07% 1,79% 19,64% 21,43% 41,07%

Total 12,79% 2,33% 17,44% 20,93% 46,51%

Máster 27,40% - 6,85% 4,11% 61,64%

USC C.E. 23,33% 1,11% 13,33% 5,56% 56,67%

Total 25,15% 0,61% 10,43% 4,91% 58,90%

Máster - 14,29% 4,76% 4,76% 76,19%

UVI C.E. - 46,67% 6,67% 20,00% 26,67%

Total - 27,78% 5,56% 11,11% 55,56%

Máster 17,74% 3,23% 8,06% 8,06% 62,90%

Total C.E. 18,63% 5,59% 14,91% 12,42% 48,45%

Total 18,25% 4,56% 11,93% 10,53% 54,74%



A respecto do custo dos cursos de posgrao, a Universidade da Coruña é a que
ten un maior custo medio por crédito aínda que o diferencial coa Universidade de
Santiago de Compostela se reduciu ata desaparecer practicamente. Sorprende a
evolución da Universidade de Vigo pois, ademais de ter os cursos máis baratos,
relativamente é a única que mostrou no último ano unha tendencia á baixa no custo
medio por crédito. (Táboa 5.6 e gráficos 5.4, 5.5 e 5.6)
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Gráfico 5.3a: MÁSTER POR ÁMBITO
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Se temos en conta a distribución por tipo do custo medio por crédito podemos
observar que a converxencia entre a Universidade da Coruña e a de Santiago de
Compostela se deu sobre todo nos Cursos de Especialización máis que nos Másteres;
e que a evolución á baixa do custo dos posgraos na Universidade de Vigo foi máis

Táboa 5.5: EVOLUCIÓN DO CUSTO MEDIO POR CRÉDITO DOS CURSOS 
DE POSGRAO POR UNIVERSIDADE

UDC USC UVIGO

98/99 50,75 42,95 -

99/00 54,10 43,00 -

00/01 53,38 48,72 -

01/02 60,62 52,44 -

02/03 59,72 52,67 40,90

03/04 60,12 57,54 49,04

04/05 60,42 60,20 41,08

Gráfico 5.4: CUSTO MEDIO POR CRÉDITO
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acentuado nos Cursos de Especialización, onde eran os máis caros do SUG no curso
2002/2003, mentres que no 2004/2005 foron os máis baratos.
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Gráfico 5.5: CUSTO MEDIO POR CRÉDITO (MÁSTER)
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Gráfico 5.6: CUSTO MEDIO POR CRÉDITO (C.E.)
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Para rematar con esta análise dos cursos de posgrao do Sistema Universitario
de Galicia debemos botar unha ollada do número de titulados dos cursos de posgrao
no gráfico 5.7 e na táboa 5.6, aínda que antes de continuar debemos advertir que
os datos están incompletos para o curso 2004/2005 nas tres universidades e, para a
totalidade do período, na Universidade de Vigo.

Como podemos observar, nos últimos anos produciuse un incremento
considerable no número total de alumnos que conseguiron títulos de posgrao ao
pasarse dos 1405 do curso 1998/1999 aos 2667 do curso 2003/2004, un feito que
supón un incremento do 90% nos últimos 6 anos. Este incremento foi semellante
segundo a tipoloxía dos cursos xa que se pasou de 793 titulados en Másteres e 612
en Cursos de Especialización no curso 1998/1999 a 1306 e 1361, respectivamente
no curso 2003/2004. Isto supón un incremento dos titulados do 71% nos Cursos de
Mestrado e do 122% nos Cursos de Especialización. Tamén cabe subliñar que na
actualidade son máis os titulados nos Cursos de Especialización que nos Másteres,
situación que se deu principalmente na Universidade da Coruña.
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Gráfico 5.7: TITULADOS POR TIPO DE CURSO
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Unha vez que coñecemos a situación do posgrao no Sistema Universitario de
Galicia pasaremos a presentar os cursos que se ofreceron nos últimos anos.
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Táboa 5.6: EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE TITULADOS DOS CURSOS 
DE POSGRAO POR UNIVERSIDADE E TIPO

98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05

Máster 295 379 436 409 551 631 248

UDC C.E. 181 432 672 563 538 730 362

Total 476 811 1108 972 1089 1361 610

Máster 498 338 558 481 445 638 554

USC C.E. 431 602 682 429 481 603 398

Total 929 940 1240 910 926 1241 952

Máster 141 137 198 87 197 191 84

UVI C.E. 31 33 214 145 163 195 73

Total 172 170 412 232 360 368 157

Máster 793 717 994 890 1.022 1.306 709

Total C.E. 612 1.034 1.354 992 1.045 1.361 398

Total 1.405 1.751 2.348 1.882 2.067 2.667 1.107

Número titulados
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Para obter información máis detallada sobre os Posgraos propios das
universidades do Sistema Universitario de Galicia pode visitar as
seguintes páxinas:

Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua
http://www.usc.es/cptf/

Unidade de Estudos Propios de Posgrao da UDC
http://www.udc.es/uep/

Vicerreitorado de Titulacións, Posgrao e Formación Permanente
http://www.uvigo.es/posgrao/index.gl.htm
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