Cuatrimestre

Tipo

Créditos

Estética e historia da moda

1º

OB

6

Laboratorio de materiais

1º

OB

6

Proxectos de deseño de moda I

1º

OB

12

Ilustración de moda

1º

OB

6

Laboratorio de tendencias

2º

OB

6

Dirección creativa para moda

2º

OB

6

Deseño e entorno dixital

2º

OB

6

Proxectos de deseño de moda II

2º

OB

6

Fotografía de moda

2º

OB

6

Procesos de investigación e creación

3º

OB

12

Deseño gráfico para moda

3º

OB

6

Xestión do deseño

3º

OB

A moda: entorno profesional

3º

Liñas de investigación

Así mesmo, poderán acceder aos títulos conforme aos sistemas educativos alleos ao EEES sen
necesidade de homologación dos títulos, despoís de comprobar pola Universidade que estos títulos
acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais
españois e que autorizan no país emitido do título para o acceso a ensinanzas de posgrao.

Primeiro Curso
PROCEDENCIA
O Mestrado está destinado aos titulados universitarios (graduados e/ou licenciados) procedentes
do ámbito das humanidades, Belas Artes, Historia da Arte,... e do ámbito xurídico social (Filosofía,
Comunicación Audiovisual, Humanidades) e Arquitectos e Enxeñeiros que desexen acceder ao
mundo do deseño contemporáneo na súa vertente teórico-práctica, ou ao campo da investigación.
Non obstante, a comisión académica valorará as solicitudes dos titulados pertencentes a outras
ramas.
FICHA TÉCNICA
Titulación:

Mestrado Universitario en Deseño
e Dirección Creativa en Moda

Centro:

Facultade de Belas Artes

Rama de coñecemento:

Humanidades

Duración:

2 cursos matrícula ordinaria

Tipo e formación:

Presencial

6

Prazas:

25

OP

6

Curso de implantación:

2017/2018

3º

OP

3

Créditos ECTS:

Obrigatorios

84

Modelos e disciplinas auxiliares

3º

OP

3

Optativos

12

Prácticas externas

4º

OB

6

Prácticas externas

6

Deseño de portfolio

4º

OB

6

Traballo fin de mestrado

18

Traballo Fin de Mestrado

4º

OB

18

Totais

120

Segundo Curso

PREINSCRIPCIÓN
As datas de referencia son as seguintes (en base ao calendario 2017/2018):
21/06 al 03/07 Primeira convocatoria
25/08 al 03/09 Segunda convocatoria
Para consultar a convocatoria anual actualizada:
https://uvigo.gal/uvigo_es/estudos/mestrados/

Dirección:

Facultade de Belas Artes
Maestranza, 2
36002 Pontevedra
España

Contacto:

986 801800 - 33
info.moda@uvigo.es

Web:

www.esdemga.uvigo.es

A solicitude formalizarase na páxina web da Universidade de Vigo en auto-matrícula, ademáis
de entregar ou enviar por correo postal á Secreataría da Facultade de Belas Artes a seguinte
documentación:
- Resgardo firmado da solicitude
- Título e expediente académico da titulación que da acceso (agás alumnos da Universidade de Vigo)
- CV artístico e/ou profesional
- Dossier creativo
- Carta de motivación

Este folleto ten exclusivamente carácter divulgativo, sen que o contido teña valor xurídico vinculante.
É susceptible de modificacións concretas.

Mestrado universitario
en deseño e dirección creativa
en moda

Materias

Poderán acceder ao mestrado aqueles candidatos/as que posúan un título universitario oficial
español ou outro expedido por unha institución de educación superior de EEES que autoriza no país
emitido do título para o acceso á ensinanzas do mestrado.

ESDEMGA
Estudos Superiores
en Deseño Téxtil e Moda
de Galicia

PLAN DE ESTUDOS

ACCESO

Facultade
de Belas Artes
Pontevedra
+info:
www.esdemga.uvigo.es
info.esdemga@uvigo.es

A formación organízase nunha estructura de dous cursos académicos repartidos en catro
cuatrimestres. As materias obligatorias distribúense en materias instrumentais e en contidos
metodolóxicos do deseño. Ofrécese tamén unha liña de materiais de investigación e de
cultura do deseño. Por outra banda desenvólvese un módulo temático centrado na empresa
e no emprendemento que xunto ás prácticas constitúen que se conxuguen finalmente no
desenvolvemento dun proxecto fin de mestrado.

ESDEMGA desenvolveu un programa de prestixio, situándose á
vangarda dos centros formativos en deseño de moda en España. Os
nosos titulados están presentes habitualmente nas principáis pasarelas
do país e forman parte dos equipos creativos dunha extensa listaxe de
firmas de moda: Inditex, Purificación Garcia, CH, Bimba y Lola, Adolfo
Domínguez e un longo etcétera.
Froito desa experiencia xorde agora na Universidade de Vigo o
Mestrado en Deseño e Dirección Creativa en Moda, un paso máis alá
na formación especializada con obxectivos e retos ben definidos; e co
equipo humano e material necesarios para levalos a cabo.
Onde
O Mestrado impártese na Facultade de Belas Artes da Universidade de
Vigo, un centro dinámico e epicentro creativo de Galicia. Estudantes
de diversas titulacións comparten espazos e isto propicia un ambiente
creativo e artístico excepcional.
Unha das nosas sinais de identidade é o noso centro, a Facultade de
Belas Artes de Pontevedra. O contexto dunha formación en deseño
de moda no corazón dun Centro especializado en Arte permitiunos
desenvolver un programa cunha forte identidade, centrado na

O centro con máis de 25 anos de historia posúe laboratorios e
recursos especializados, aulas de deseño dixital, unha amplísima
dotación de talleres de creación, laboratorios instrumentáis e unha
extensa biblioteca especializada en arte e deseño.
O noso obxectivo
Formamos especialistas en moda, con ampla proxección profesional e
profundo coñecemento dos procesos e ferramentas de investigación,
análises e predición de tendencias. Éste é o teu mestrado se
queres ser un creativo -capaz de emprender a túa propia marca ou
incorporarte a equipos de deseño- cun perfil polivalente en campos
como a dirección creativa, o estilismo e o deseño de moda, ou o
deseño gráfico para moda.
O noso reto
Apostamos pola creatividade como enerxía principal. Axentes
xeradores de innovación con capacidade para liderar e coordinar
equipos. O «Mestrado en Deseño e Dirección Creativa en Moda»
persegue o desenvolvemento integral de competencias que capaciten
para exercer actividade profesional en deseño, estilismo e/ou
dirección creativa en moda sen deixar atrás o desenvolvemento
dunha especialización académida nese ámbito de produción cultural.
Para isto contamos cun programa ben estruturado e de forte carga
práctica, baseado nunha longa traxectoria e relación con decenas de
empresas coas que vimos desenvolvendo programas de cooperación
educativa durante máis dunha década.
O equipo
O Mestrado impartirase por expertos académicos da Universidade
de Vigo con ampla experiencia no ámbito da formación en moda e
conta coa colaboración de profesionais de recoñecido prestixio en
deseño, tendencias e creación en moda.
Ademáis do programa de asignaturas, desenvolverase un programa
complementario de conferencias e talleres, visitas e prácticas en
empresa que conforman unha formación conectada co mundo
profesional e dende unha perspectiva centrada nunha aprendizaxe
aplicada no desenvolvemento de proxectos. Buscamos a un tempo
a profesionalización do proceso creativo sen perder de vista a
importancia da actividade investigadora como motor de innovación.

Mestrado universitario
en deseño e dirección creativa
en moda

O Mestrado Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda
conta cun programa actual e conectado coa realidade do mundo
profesional. É a lóxica evolución xurdida dunha extensa experiencia
na formación en moda durante máis de dez años na Universidade de
Vigo.

experimentación e na creatividade, achegándonos ás experiencias
máis innovadoras e de vangarda no deseño de moda internacional.

Facultade
de Belas Artes
Pontevedra
+info:
www.esdemga.uvigo.es
info.esdemga@uvigo.es

Mestrado Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda
ESDEMGA
O Mestrado Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda
da Universidade de Vigo oferta unha formación especializada.
Desenvolvemos un programa centrado nas habilidades e ferramentas
que precisan os deseñadores de moda contemporáneos. Profesionais
creativos, poliédricos e versátiles, abertos, con recursos e capacidade
para entender os cambios sociais, culturais e económicos. A
importancia do deseño no contexto da cultura e a sociedade actual
resulta indiscutible. A formación específica en deseño non é só
unha demanda da sociedade, senón un axente fundamental do
desenvolvemento económico en Galicia, onde o sector moda é unha
industria prioritaria.

