O PROXECTO
Universidade sen Fronteiras (UNISF) é
o resultado dunha colaboración entre a
Fundación Centro de Estudos
Eurorrexionais (FCEER) e as
universidades públicas de Galicia e do
Norte de Portugal.
O seu obxectivo é implantar catro ciclos
de estudo innovadores, cooperativos e
creativos, cunha clara compoñente
transfronteiriza e multidisciplinar, que
doten ao alumnado de competencias
transversais.
O proxecto UNISF é co-financiado nun
75% polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER) a
través do Programa Interreg V-A
España-Portugal (POCTEP)
2014-2020 (1.492.221,46€ do
orzamento total aprobado de
1.989.628,60€).

Universidade do Minho (coordenador do proxecto)
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unisf@universidadesemfronteiras.eu
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MESTRADO EM DESAFIOS DAS
CIDADES

(UDC, USC, UVigo, UMinho, U.Porto & UTAD)

O mestrado en Desafíos das Cidades ten como obxectivo analizar os
desafíos e respostas para os dominios que sustentan unha cidade sostible,
considerando 6 Dimensións ou Áreas Científicas: a Dimensión Física;
a Dimensión
Social
e
Educativa;
a
Dimensión
Ambiental;
a
Dimensión Tecnolóxica; a Dimensión de Gobernanza; a Dimensión Económica.
A docencia (en portugués, galego, castelán ou inglés) correrá a cargo de dous
profesores, un dunha das tres universidades de Galicia, e outro dunha das tres
universidades do norte de Portugal. O traballo en equipo docente
permite ofrecer visións complementarias e holísticas, considerando a
natureza, a identidade e a idiosincrasia dos dous países, Portugal e España.
O mestrado de 90 ECTS desenvólvese ao longo de 3 semestres, con 30
ECTS cada un.
Prazas 2022/23: 36

MESTRADO EN DEREITO
TRANSNACIONAL DA EMPRESA E DAS
TECNOLOXÍAS DIXITAIS (USC & UMinho)
O mestrado en Dereito Transnacional da Empresa e Tecnoloxías
Dixitais ten como obxectivo ofrecer unha oferta formativa innovadora no
ámbito do Dereito Internacional Privado,
Dereito
Mercantil
Internacional,
Dereito de Sociedades, Dereito da Unión Europea e no ámbito da
problemática xurídica derivada do uso das tecnoloxías dixitais, que se
estudan
de forma transversal en todas as materias. Pretende formar
titulados en Dereito para o exercicio dunha profesión xurídica, en xeral,
no mercado laboral internacional e, concretamente, en Portugal e España.
O mestrado ofrece unha sólida formación xurídica sobre o dereito
das tecnoloxías dixitais e o dereito transfronteirizo, dotando aos estudantes
das competencias suficientes para permitirlles navegar con éxito na nova era dixital.
Prazas 2022/23: 30

DOUTORAMENTO EN CIENCIAS
SOCIAIS E ENVELLECEMENTO
(UDC, USC, UVigo, U.Porto & UTAD)

Este programa de doutoramento ofrece un espazo de formación
avanzada no
ámbito
dos
estudos
sobre
o
envellecemento
demográfico e a lonxevidade a través da lente científica das
Ciencias Sociais. Neste sentido, preséntase como un ciclo de estudos
que engade diferentes áreas disciplinares, buscando capitalizar as súas
semellanzas, pero tamén as súas diferenzas, nun enfoque centrado nas
complementariedades que se asumen como fundamentais para
a
comprensión
dun
fenómeno multidimensional
como
o
envellecemento demográfico e a lonxevidade.
Trátase dun programa de estudos que se aliñará coas prácticas internacionais
máis
esixentes
en
materia
de
formación
avanzada,
co
obxectivo de consolidarse como un programa de referencia a nivel ibérico
no ámbito dos estudos do envellecemento.
Prazas 2022/23: 20

DOUTORAMENTO EN MATEMÁTICAS
E APLICACIÓNS
(UDC, USC, UVigo, UMinho, U.Porto & UTAD)

O doutoramento imparte no ámbito das formación Matemáticas aplicadas,
orientadas ao mercado laboral, dotando ao alumnado de diversas
competencias: deseñar e desenvolver investigacións orixinais, de forma
independente ou en colaboración; construír unha visión crítica do coñecemento
e da realidade; transferir coñecementos aos iguais ou á sociedade en xeral.
A colaboración transfronteiriza, favorecida pola afinidade cultural, reúne
coñecementos científicos de varias institucións e centros de investigación de
prestixio de Galicia-Norte de Portugal, creando unha forte masa crítica de
Profesorado e persoal investigador, con mérito recoñecido internacionalmente,
nas distintas áreas das Matemáticas e as súas aplicacións.

Prazas 2022/23: 30

