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Analizaremos as principais 
tendencias e factores de 
cambio que afectarán ao 
mercado laboral nos 
próximos anos.    

Determinaremos  os 
ámbitos e sectores de 
actividade con maior 
impacto futuro en termos 
de emprego.

                                                              
Identificaremos as novas 
ocupacións e perfís 
profesionais que se 
demandarán no futuro.
                                                              
                                                 
Definiremos un conxunto 
de novas titulacións e 
especialidades universitarias 
capaces de dar resposta ás 
necesidades e expectativas 
laborais vindeiras.                                                              

Unha iniciativa 
pioneira por e 
para o futuro de 
Galicia

Cales son os perfís 
profesionais que se 
demandarán no futuro?

Que capacidades e 
habilidades requirirán?

Que novas tendencias 
provocarán maiores 
cambios en materia 
laboral? 
 
Responden as titulacións 
actuais ás necesidades do 
futuro?
 
Cara a onde ha de dirixirse 
a formación universitaria 
para liderar o emprego do 
mañá?



un  proxecto  ambicioso  e   integral
que contará coa participación de

Unha aposta polo emprego e 
a formación académica 

universitaria

que se concretará nun

Catálogo de Perfís Profesionais de futuro 
 

Novas Titulacións e Especialidades 
Universitarias para Galicia

múltiples axentes e 
expertos:

COMO ELABORAREMOS O CATÁLOGO DE PERFÍS PROFESIONAIS DO  FUTURO?

Estudo  das  tendencias 
globais e determinación  
dos sectores estratéxicos a 
futuro para Galicia

Análise dos factores de cambio 
e tendencias globais con 
impacto na actividade 
económica e o  emprego

Identificación de sectores con 
maior capacidade  actual e 
futura de tracción da economía 
e  o emprego en Galicia  

Contraste con expertos 

Identificación  das 
ocupacións futuras e 
análise da oferta actual de 
titulacións do SUG 

Definición da cadea  de valor 
de cada sector priorizado

Identificación por elo da cadea  
de valor de ocupacións  futuras 
clave  e competencias 
asociadas

Análise preliminar das  
titulacións  por sector obxecto 
de estudo 

Contraste con expertos  

Elaboración do catálogo 
de profesións do futuro

Realización dunha ficha por 
cada novo perfil profesional  
identificando as súas 
principais funcións, 
competencias asociadas e 
previsión de emprego 
estimada 

Definición de grupos 
ocupacionais 

I N S TRUMENTOS  C LAVE

Grupo de traballo de sectores estratéxicos

Entrevistas individuais con expertos

Cuestionarios (Método Delphi)  

Mesas de traballo con expertos (Sectoriais)  

e na definición dun conxunto de

Universidades  e Centros de Investigación 

Headhunters/ RRHH             

Empresas         

Clústers e Asociacións Sectoriais máis 
representativos

Administracións Públicas             

Start-ups e Spin offs

Centros de formación especializados



COMO DEFINIREMOS AS NOVAS TITULACIÓNS E 
ESPECIALIDADES UNIVERSITARIAS PARA GALICIA?

Análise benchmark e definición 
preliminar de novas  titulacións e 
especialidades

Definición de  novas titulacións e 
especialidades para Galicia

Estudo exhaustivo do mapa actual de 
titulacións e especialidades  do SUG e cotexo 
co catálogo de profesións  de futuro

Análise benchmark internacional  de 
universidades  e titulacións  de interese  para 
o proxecto e consulta con expertos

Definición preliminar de novas  titulacións  e 
especialidades 
 
Contraste con expertos

Elaboración de fichas individuais por cada 
titulación e especialidade

Deseño  e planificación da folla de ruta para 
a súa implantación   

I N S TRUMENTOS  C LAVE

Análise benchmarck de universidades e 
titulacións internacionais de interese
 

Entrevistas en profundidade con expertos 
internacionais / nacionais

Mesas de traballo con expertos (Académicas)

Únete e participa 
connosco no 
futuro de Galicia!
 

VISITA:
www.galicia2030.gal

 


