Grao en Bioloxía
Que é un biólogo ou bióloga?
O biólogo ou bióloga ten unha formación teórica e práctica
de alto nivel sobre os seres vivos e a súa orixe e evolución,
o seu funcionamento e comportamento, a relación que
manteñen co medio ambiente, entre si e co ser humano.
No ámbito laboral os graduados e graduadas poderán
aplicar os seus coñecementos na saúde (bioloxía sanitaria,
analítica clínica), na produción (biotecnoloxía, control
de calidade), na innovación tecnolóxica (bioinformática,
tecnoloxías xenéticas e moleculares) e no medio ambiente
(xestión da biodiversidade, avaliación de impacto ambiental,
contaminación). Isto permitiralles desenvolver a súa
actividade en empresas, en centros de investigación e en
calquera outra institución pública ou privada.

Datos básicos da titulación
-

Campus: Vigo
Centro: Facultade de Bioloxía
Área de coñecemento: ciencias
Lingua de impartición: galego,
castelán, inglés
Número de créditos: 240 ECTS
Duración: 4 anos
Número de prazas: 75
Modalidade: presencial
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Para máis información
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Enderezo electrónico:
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Grao en Bioloxía
Perfil do estudantado de novo ingreso

Saídas profesionais

O estudantado que realice o programa formativo do Grao en
Bioloxía debe ter unha boa formación en bioloxía, matemáticas,
física e química; ademais, serán convenientes coñecementos de
xeoloxía. Tamén se recomenda que teña un bo nivel de inglés,
tanto falado coma escrito, dada a importancia desta lingua no
campo científico.

Os graduados e graduadas en Bioloxía poden desenvolver a súa
actividade profesional en diferentes sectores:
Sanidade: análises clínicas, microbioloxía e parasitoloxía,
inmunoloxía, consello xenético, reprodución humana,
análises de augas e de alimentos, avaliación de riscos, control
fitosanitario e de patóxenos, biotecnoloxía sanitaria e
ambiental, bioinformática etc.
Medio ambiente: xestión e protección do medio ambiente,
auditorías, xestión de espazos protexidos, estudos de impacto
ambiental, conservación de especies, restauración da paisaxe,
xestión de residuos e da contaminación, estudos ecolóxicos etc.
Produción e control da calidade: produción e mellora animal
e vexetal, acuicultura, biotecnoloxía microbiana, industria
farmacéutica, análise agroalimentaria e trazabilidade,
transformación de produtos, xestión de calidade nos sectores
produtivos etc.
Investigación: proxectos de investigación básica e aplicada
en biomedicina, bioquímica e bioloxía molecular, xenética
e xenómica, inmunoloxía, bioinformática, microbioloxía,
citoloxía, botánica, ecoloxía, zooloxía, fisioloxía, produción
vexetal, edafoloxía etc.
Servizos: museos e parques temáticos, divulgación científica,
prevención de riscos, taxacións e peritaxes etc.
Formación e docencia: universidade, ensinanza secundaria
e formación profesional, formación ocupacional e en
empresas, talleres de educación ambiental, ocio e saúde etc.

Acceso e admisión
-

Bacharelato con ABAU superada
Ciclos formativos de grao superior
Proba de acceso para maiores de 25, 40 ou 45 anos
Titulación universitaria previa

A docencia na facultade
-

Recursos tecnolóxicos e dixitais aplicados á docencia
Laboratorios experimentais especializados nos múltiples
ámbitos da bioloxía
Profesorado/persoal investigador doutor, con ampla
experiencia profesional
Módulos optativos profesionalizantes que permiten obter
mencións no título
Prácticas externas: máis de cen empresas e entidades con
convenio
Plan de acción titorial con atención personalizada ao longo
de toda a carreira
Selo de calidade outorgado pola Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de Galicia

Plan de estudos
-

Formación básica: 60 ECTS
Materias obrigatorias: 126 ECTS
Materias optativas (inclúe prácticas externas): 42 ECTS
Traballo de fin de grao: 12 ECTS
Total: 240 créditos

Materias

ECTS

Carácter

Semestre

1.º curso

Módulo básico (60 ECTS)
Módulo fundamental (120 ECTS)
Módulo do proxecto e do traballo de fin de grao (18 ECTS)
Módulo optativo: mencións e prácticas externas (42 ECTS)

Carácter

Semestre

Optativas de 4.º curso

Carácter

Mención en Bioloxía Aplicada á Saúde

Bioloxía: evolución

6

OB

1.º

Ecoloxía I

6

OB

1.º

Bioquímica e inmunoloxía clínicas

OP

Física dos procesos biolóxicos

6

OB

1.º

Fisioloxía animal I

6

OB

1.º

Microbioloxía e parasitoloxía sanitarias

OP

Xeoloxía

6

OB

1.º

Fisioloxía vexetal I

6

OB

1.º

Bioloxía celular e fisioloxía integrativas: implicacións na saúde

OP
OP

Matemáticas aplicadas á bioloxía

6

OB

1.º

Xenética I

6

OB

1.º

Xenética humana e patoloxía molecular

Química aplicada á bioloxía

6

OB

1.º

Inmunoloxía e parasitoloxía

6

OB

1.º

Mención en Bioloxía Aplicada á Produción

Bioloxía: solo, medio acuático e clima

6

OB

2.º

Ecoloxía II

6

OB

2.º

Análise e diagnóstico alimentario

OP

Biotecnoloxía aplicada á produción animal

OP

Biotecnoloxía aplicada á produción vexetal

OP

Biotecnoloxía aplicada á produción microbiana

OP

Bioloxía: técnicas básicas de laboratorio

6

OB

2.º

Fisioloxía animal II

6

OB

2.º

Bioloxía: ferramentas informáticas en
bioloxía

6

OB

2.º

Fisioloxía vexetal II

6

OB

2.º

Bioloxía: técnicas básicas de campo

6

OB

2.º

Microbioloxía II

6

OB

2.º

Estatística: bioestatística

6

OB

2.º

Técnicas en bioloxía celular e molecular

6

OB

2.º

ECTS

Carácter

Semestre

2.º curso
Bioquímica I

9

OB

1.º

Botánica: algas e fungos

6

OB

1.º

Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I

6

OB

1.º

Microbioloxía I

6

OB

1.º

Zooloxía I: invertebrados non artrópodos

6

OB

1.º

Bioquímica II

9

OB

2.º

Botánica II: arquegoniadas

6

OB

2.º

Citoloxía e histoloxía animal e vexetal II

6

OB

2.º

Xenética II

6

OB

2.º

Zooloxía II: invertebrados artrópodos e
cordados

6

OB

2.º

Módulos

-

ECTS

3.ºcurso

Abreviaturas: OB= Obrigatoria; OP = Optativa.
* Para obter mencións débense cursar as materias específicas do itinerario
e complementar con materias optativas xerais ou doutros itinerarios.
Tamén existe a posibilidade de graduarse sen mención.

Mención en Bioloxía Aplicada ao Medio Ambiente
Análise e diagnóstico medioambiental

OP

Avaliación de impacto ambiental

OP

Biodiversidade: xestión e conservación

OP

Xestión e conservación de espazos

OP

ECTS

Carácter

Semestre

Redacción e execución de proxectos

6

OB

1.º

Optativas xerais

5 optativas

6

OP

1.º

Xestión e control de calidade

OP

2 optativas

6

OP

2.º

Contaminación

OP

Optativa/Prácticas externas

6

OP

2.º

Bioinformática

OP

Traballo de fin de grao

12

OB

2.º

Prácticas externas

OP

4.º curso

