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Descriición:

A nuttrición e todoos os aspectoos relacionad
dos que inclúúen a patolo
oxía por alterracións metaabólicas máis frecuentes,, é una
das árreas da biom
medicina que experimento
ou un maior aavance nos últimos
ú
anos, e unha das que presentaa unha contoorna de
traballo máis atracctiva, tanto dende
d
o punto de vista daa investigación como da clínica. Os ccontinuos av
vances tecnollóxicos
e a elevada preevalencia dee determinaadas enferm
midades endo
ocrino-metab
bólicas (com
mo a diabeetes, a obessidade,
enferm
midades carddiovascularees, hipertensiión, etc.) deeterminan a necesidade de contar ccon profesion
nais cada veez con
mellorr formación neste ámbitto para podeer dar una addecuada resp
posta aos pro
oblemas soccio-sanitarioss que se pressentan,
pero tamén cunhha sólida foormación accadémica quue lles perm
mita adaptarrse aos conntinuos avan
nces científficos e
tecnollóxicos.
O Máster en nutricción da Univversidade de Vigo deseñoouse para proporcionar unha
u
titulacióón orientada a:
-Fo
ormación esppecífica en nutrición
n
paraa a saúde, coolectividades e deporte.
-Fo
ormación xerral en nutriciión en patolo
oxía e instituucións sanitarrias.
-Fo
ormación en investigacióón en nutrición que perm
mita o posterrior desenvollvemento do Programa de
d doutorameento en
end
docrinoloxíaa.
Perfil de ingreso reecomendado:

O Meestrado Univversitario enn Nutrición está dirixiddo a alumnaado e profeesionais conn coñecemen
ntos adquiriddos en
titulaccións fundam
mentalmente de ciencias da saúde e cciencias expeerimentais, que
q queren eespecializarsee e afondar tanto
t
a
nivel académico
a
como profesioonal no ámbito da nutriciión.
Perfil do alumnadoo de novo inngreso:
Quen aspire a esste máster deberá
d
estar en posesiónn dalgún títu
ulo universittario (Grao / Licenciatu
ura / Diplom
matura/
Enxeñ
ñaría / Enxeññaría Técnia))
Priorizzaranse adem
mais do anterrior, ás segu
uintes titulaciións:
Tittulados/as enn Ciencias daa Saúde: Enffermaría, Fisiioterapia, Meedicina, Farm
macia, Nutricción e Dietéttica, Veterinaaria.
Tittulados/as enn Ciencias daa Vida: Biolo
oxía, Cienciaas do Mar.
Tittulados/as enn Ciencias Agro-Alimen
A
ntarias: Enxeeñaría técnicca agrícola, Ciencia e te
tecnoloxía allimentaria. (Deben
(
reaalizar créditoos adicionais sobre formaación básica)
Ou
utras titulacióóns que a Coomisión Acaadémica do M
Máster considere que poiidan ter acceeso a esta forrmación a paartir da
avaaliación do sseu expediennte académico
o
Saídass profesionaiss:

Permiite acceso á ccarreira investigadora e ao Doutoram
mento Interu
universitario en Endocrinnoloxía e Nu
utrición, de acordo
a
coa no
ormativa e coonvocatoriass vixentes.
Desen
nvolvemento profesional no campo daa nutrición cclínica para profesionais
p
da
d saúde.
Aseso
oría nutricionnal a residenccias de maiorres e da 3ª iddade.
Aseso
oría nutricionnal a centros educativos.
Aseso
oría nutricionnal a empresaas de restauraación.
Aseso
oría nutricionnal a deportisstas.
Máis información:
i
Coord
dinador:
Páxina
a web mestraado:
Páxina
a web centro:
Códigoo RUCT:
Enlacee ao RUCT:
Teléfo
ono :
Enderrezos electrón
nicos:

Lucass C. Gonzálezz Matías
http:///nutricion.web
bs.uvigo.es/inndex.html
http:///www.uvigo.ees/uvigo_gl/C
Centros/ourensse/ciencias.htm
ml
43110048
https:://www.educaacion.gob.es/ruuct/estudio.action?codigoCiclo=SC&coddigoTipo=M&
&CodigoEstudio=43
110488&actual=estu
udios
986812393
nutriccion@uvigo.es posgraofcoo@uvigo.es

