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

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.

Condicións de acceso:
Para acceder ao Programa de Doutoramento en Matemáticas e 
Aplicacións, os candidatos deben ter unha formación académica 
en Matemáticas, Estatística, Física ou Informática (ou unha área 
relacionada) do seguinte tipo:
a) Mestrado ou equivalente legal;
b) Título universitario oficial dun país do Espazo Europeo de
Educación Superior que permita o acceso ao máster e reúna un
mínimo de 300 ECTS, dos cales polo menos 60 son de nivel de
máster.

Coordinación e contactos
Manuel Ladra (Universidade de Santiago de Compostela) 
tel: (+34) 881813138
e-mail: manuel.ladra@usc.es
web: https://www.usc.es/regaca/mladra

Alberto Pinto (Universidade do Porto)
tel: (+351) 220 402 215
e-mail: aapinto@fc.up.pt

Grao: Doutoramento

Area: Matemáticas 

Duración: 3 anos / 180 ECTS 

Prazas 2022/23: 30

Presentación 
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.

Preténdese que o alumnado adquira competencias 
específicas na área das matemáticas: desenvolvemento de 
técnicas, linguaxes e ferramentas teóricas e/ou 
computacionais adecuadas para a resolución de problemas; 
afondamento das técnicas xerais e un enfoque autónomo 
dos problemas matemáticos; modelización e resolución 
innovadoras de fenómenos científicos, no ámbito das 
aplicacións das Matemáticas.




