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PROGRAMAS UNIVERSITARIOS 

PARA MAIORES  

 Ofrecer um espazo adecuado para o intercambio de coñecementos 

 Estimular a participación activa dos maiores na sociedade actual, así como a 
súa formación continua 

 Facilitar o acesso Á FORMACIÓN E ÁS VIVENCIAS UNIVERSITARIAS 

 Potenciar a FORMACIÓN CON RIGOR CIENTÍFICO 

 Incentivar o INTERCAMBIO INTERXENERACIONAL 
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Santiago 

1970-1980: Colexios 

Universitarios 

Ferrol 

Lugo 

A Coruña 

Pontevedra 

Vigo 

Ourense 

1990: Universidades 

Sistema Univ Galego 

UNIVERSIDADE DE VIGO 

UNIVERSIDADE DE SANTIADO DE COMPOSTELA 
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Comisións Delegadas 

VICERREITORES/AS 
ECONOMÍA  ESTUDANTES  CALIDADE 
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CENTROS 
(Directores/as, 

Decanos/as) 

Lexislación 

España e Galicia 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

VICERREITORES/AS 
ECONOMÍA  ESTUDANTES  CALIDADE 

PROFESORADO INVESTIGACIÓN 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, etc. 
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REITOR 

ÁREAS de COÑECEMENTO (PDI, materias) 

DEPARTAMENTOS (PDI e docencia)  



TITULACIÓNS 
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TITULOs  ESTATAIS TITULOs PROPIOs 

Lexislación 

España e Galicia 

P.U.M. 

 TÍTULO PROPIO, definido e 

aprobado pola universidade 

 non ten porque formar 
profesionais 

GRAOS, MÁSTER, DOUTORAMENTO 

 forma profesionais 

 acreditados ACSUG / ANECA 



P.U.M. UVIGO  
(2002-2003) 

(1990-1991) 

PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
MAIORES 

2015-2018 

Knowledge Is Power, Age ain’t Matter 

«o coñecemento é poder, a idade non importa» 

KIPAM 

Asoc. Esp. P.U.M. 

Asoc. Gal. P.U.M. 
E.E.E.S. 

Espacio Europeo 

de Educación 

Superior 



COORDENADOR/A 

FUNCIONAMENTO P.U.M. 

presupostos 

aprobados no 

CG 

Comisión Delegada  

do C.G. 

MATERIAS e DOCENTES 
(alumnos/as p.p.) 

+ 

Consello de Goberno 



COORDENADOR/A 

FUNCIONAMENTO P.U.M. 

MATERIAS e DOCENTES 
(alumnos/as p.p.) 

+ SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

propios do PUM 

(Carmen Veleiro) 

CORPO DOCENTE CORPO DISCENTE 



CORPO DISCENTE 

acto de graduación 
DIPLOMAS OFICIAIS 

2017-18 =  

610 alumnos/as 



            alumnos P.U.M. vs. alumnos MASTER / GRAO 

acceso sen titulación previa selectividade / proba especial > 25 anos 

máximo 18 créditos / ano máximo 60 créditos / ano 

aulas práticas 

P.U.M. vs. MÁSTER 

saídas de estudo aulas teóricas 

permanencia indefinida nos 2 ciclos até alcanzar titulación (máximo 4 cursos) 

pode repetir matrícula sempre non pode repetir despois de superada 

repetir materia = 6 - 8 € / crédito 

 

 

2ª matrícula = 13,62 - 19,30 € / crédito 

3ª matrícula = 22,04 - 31,21 € / crédito 

4ª matrícula = 28,06 - 39,79 € / crédito 

matrícula 6,9 € / crédito matrícula 9,85 - 13,93 €/ano (1ª vez) 



P.U.M. vs. MÁSTER 

aulas práticas 

saídas de estudo aulas teóricas 

saídas de estudo segundo o criterio 

do profesor 

saídas de estudo (ou prácticas) 

obrigatorias por acreditación título 

laboratorio segundo o criterio do 

profesor 

obrigatorio por acreditación título 

 



 

só unha por facultade (por lei) 

 

unha ou varias por campus (leis de 

asociacionismo) 

representan a totalidade dos 

alumnos 

representan aos socios 

 

ASOCIACIÓN  

DE  

ALUMNOS 

REPRESENTATIVIDADE 

TODOS os alumnos matriculados na 

titulación son membros por dereito 

propio 

son membros os socios que 

libremente se inscriban 

 

sen cota pagan (ou non) cotas 

subvención de actividades en 

concurso público pola universidade 

dentro dos presupostos anuais 

subvención de actividades pola 

vicerreitoría segundo presupostos 

anuais 



CORPO DOCENTE CICLO INTENSIVO 

 Externos 

 Universidade de Vigo (87%) 

(13%) 

P.U.M. vs. GRAOS / MÁSTER 

licenciado, graduado ou «experto» imprescindible doutor 

selecciona vicerreitoría, 

membro da universidade ou externo  

concurso público / acreditación oficial 

funcionario ou non 

sen recoñecemento POD (gratificación 

económica pequena)  

contabiliza no programa DOCENTIA 

diploma de participación  

pequena gratificación económica a 

 

participación voluntaria: imparte a materia 

proposta 

obriga contrato: só elixe materias segundo cargo e 

antigüidade 

día non lectivo = libre 
 

 

día non lectivo = traballo 
ata 37,5 h / semana = investigación + xestión + TFGs 

+ TFMs+ máster + ... 



 Universidade de Vigo 

 

 

 

CORPO DOCENTE CICLO INTEGRADO 

(100%) 

os alumnos do P.U.M. contabilizan para a elaboración dos grupos 

de prácticas e, polo tanto, no POD 

PROBLEMAS relativos a oferta de materias polo PROFESORADO 

 non autorizar a dirección do Centro e/ou do Departamento 

 o profesor pode cambiar cada ano, as materias elíxense segundo cargo e 

antigüidade, medo aos fallos no primeiro ano que a imparte 

 profesores con pouca experiencia non queren persoas maiores na aula 

 ao profesor contabilízanselle horas de docencia independentemente 

do nº de alumnos, pero... 

      MÁIS ALUMNADO IMPLICA MÁIS TRABALLO, especialmente nas materias de ciencias 

 e/ou tecnolóxicas con prácticas de laboratorio e campo 

 medo ás interrupcións en clase e ás críticas por parte de adultos, cos 

rapaces non senten ese problema 



3 ANOS 
= 54 créditos 

 

CICLO INTENSIVO – GRADUADO UNIVERSITARIO SÉNIOR 

 aulas no centro da cidade 
 aprobado con asistencia 80% 

39 profesores 

48 materias OPTATIVIDADE 

 
cada alumno deseña o seu curriculum 

Escola Empresariais - Torrecedeira 

REPETIR MATERIAS ACABADO O P.U.M. 
 



 aulas teóricas  
 saídas de estudos 
 prácticas de laboratorio 
 TRABALLO DOS ALUMNOS 

MATERIAS 
o 3 créditos = 30 h 
o 1,5 créditos  = 15 h 

E máis… 

1 CRÉDITO = 

10 h presenciais 

 profesor 

 

15 h TRABALLO PERSOAL 

 DO ALUMNO 

+ 
E.E.E.S. 

Espacio Europeo 

de Educación 

Superior 



E máis… 

GUÍAS DOCENTES das materias 

 DATOS DESCRITIVOS: materia, profesor (tutorías) 

 CONTEXTO no que se encadra dentro do programa 

 OBXECTIVOS xerais propostos polo profesor 

 adquisición de COMPETENCIAS E CAPACIDADES esperadas 

 VOLUME DE TRABALLO DOS ALUMNOS para cada actividade 

 DISTRIBUCIÓN DE CONTIDOS: programa teórico/práctico 

 METODOLOXÍA DOCENTE teórico/práctica a aplicar 

 AVALIACIÓN CONTINUA da aprendizaxe 

 observacións 

E.E.E.S. 

Espacio Europeo 

de Educación 

Superior 

 
< 50 alumnos / aula 
 materias experimentais impoñen números clausus 

 



E máis… 

Programas de Calidade Docente da UVIGO      

 auditorías internas 

 auditorías externas 



2 ANOS 
= 36 créditos 

 

 CICLO INTEGRADO – GRADUADO UNIVERSITARIO  

                 SUPERIOR SÉNIOR 

Campus Lagoas-Marcosende CUVI 

OPTATIVIDADE 

cada alumno deseña o seu curriculum 

6 /9 créditos - GRAO 

X 25 h 

MATERIAS VIGO 

16 Ciencias 

10 CC. Sociais e   
             Xurídicas 

 
15 Humanidades 

2 Tecnoloxía  



E máis… 

ALUMNOS SÉNIOR vs. ALUMNOS NOVOS 
 

 aprobado asistencia 80% 
 avaliación traballos e/ou probas escritas menor esixencia 



AULA SOCIAL 

 15 horas / cuadrimestre 

asistencia voluntaria, sen matrícula 

horario dispoñible para todos os alumnos 

conferenciantes diversos: profesores, xornalistas, médicos,  escritores, alumnado do PUM, 

membros da comunidade universitaria, ... 

Asoc. Aulas Abertas 

-GRACIAS!- 



 

 

 

 

 

SERVIZOS UNIVERSITARIOS 

CORREO ELECTRÓNICO 
 * @uvigo.es 

CARNÉ UNIVERSITARIO 
aceso á rede WIFI 
bibliotecas 
apoio administrativo 
autobuses urbanos 

SECRETARÍA VIRTUAL 
matrícula en liña 
consulta de cualificacións  

PLATAFORMA DOCENTE 
TEMA - FAITIC  apuntes das materias  

presentacións usadas nas aulas 
exercicios, test, etc. 

comunicación directa con profesores 

SERVIZO DE DEPORTES 

CENTRO DE LINGUAS 
CURSOS EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 30 h. = 1 crédito 


