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I OBXECTO
Definir a sistemática para deseñar, verificar ou modificar e autorizar a implantación dun programa de
doutoramento.

II ALCANCE
Este procedemento aplícase a todos os novos programas de doutoramento (proceso de verificación)
e a aqueles que realizan modificacións substanciais autorizables (proceso de modificación) adscritos
á Escola Internacional de Doutoramento (Eido) cuxa responsabilidade administrativa recae na
Universidade de Vigo.
Nota 1: as modificacións menores (non substanciais) son tratadas no procedemento Seguimento, mellora e acreditación
dos programas.

En particular, cando os programas sexan interuniversitarios, a Universidade é responsable de
informar e de coordinar as actividades das outras universidades participantes e de aplicar o establecido
no convenio de colaboración.
No resto dos casos (programas onde sexan outras universidades, nacionais ou estranxeiras, as
responsables), só será aplicable a fase relacionada coa declaración de interese. No resto das
actividades, a Universidade participará a título informativo e colaborando nas actividades que sexan
necesarias e segundo o establecido no convenio de colaboración, de ser o caso.

Nota 2: un programa de doutoramento considérase novo cando se crea por primeira vez ou cando é o resultado de
modificacións substanciais non autorizables de programas xa verificados, de acordo co procedemento para solicitar
modificacións nos programas de doutoramento da ACSUG.
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III REFERENCIAS
III.1.

Normas

A lexislación, normativa e estándares de calidade de referencia que afecta a este proceso poden
atoparse na ficha do proceso.
A lexislación e normativa xeral que afecta ao SGC da Eido está descrita no Manual de Calidade.

III.2.

Definicións

- Memoria de verificación: proxecto de titulación oficial que deben presentar as universidades para a
súa correspondente verificación. O proxecto constitúe o compromiso da
institución sobre as características da titulación e as condicións nas que se van
a desenvolver as ensinanzas.
(Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto
861/2010,
do 2 de xullo, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias
oficiais).
- Memoria de titulación
: documentación legalmente esixida para implantar plans de estudo
conducentes á obtención de títulos oficiais que inclúe:
- Memoria xustificativa, fidedigna e detallada do cumprimento dos requisitos
xerais e específicos, recollidos nos artigos 4 e 5 do Decreto 222/2011.
- Memoria económica, que incluirá os datos relativos á infraestrutura material,
os recursos de persoal docente e investigador e de persoal de administración e
servizos, así como as diferentes fontes de financiamento, consonte o
establecido no artigo 7
do Decreto 222/2011.
- Memoria de verificación.
(Orde, do 20 de marzo de 2012, pola que se regulan as ensinanzas universitarias
oficiais no ámbito da comunidade autónoma de Galicia).
- Modificacións substanciais autorizables: son os cambios dun título verificado que afectan á súa
estrutura pero non supoñen un cambio na súa natureza e obxectivos. Estes
cambios solicítanse a través do proceso de modificación do título.
(Procedemento para solicitar modificacións nos PD. ACSUG 29.07.2014).
- Modificacións substanciais non autorizables: son os cambios dun título verificado que afectan á súa
natureza e obxectivos. Estes cambios só se poden facer efectivos solicitando a
verificación dun novo título e extinguindo o título implantado.
Área de Calidade
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(Procedemento para solicitar modificacións nos PD. ACSUG 29.07.2014).
- Verificación

III.3.

: procedemento legalmente establecido para avaliar os plans de estudo antes
da súa implantación nas universidades.
(Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, po lo que se establece a
ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, modificado polo Real decreto
861/2010 do 2 de xullo, polo Real decreto 534/2013 do 12 de xullo e polo Real
decreto 43/2015 do 2 de febreiro).

Abreviaturas e siglas

- ACSUG

: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

- BOE

: Boletín Oficial do Estado

- CAPD

: comisión académica do programa de doutoramento

-DOG

: Diario Oficial de Galicia

- OAP

: ordenación académica e profesorado

- PD

: programa de doutoramento

- RUCT

: rexistro de universidades, centros e títulos

- SGC

: sistema de garantía de calidade

IV DESENVOLVEMENTO
IV.1.

Finalidade do proceso

Deseñar e aprobar programas de doutoramento que respondan aos estándares de calidade
establecidos no Espazo Europeo de Educación Superior, á lexislación e normativa vixente e á
estratexia da Universidade de Vigo.

IV.2.

Responsable do proceso

Vicerreitor/a de Ordenación Académica e Profesorado
Área de Calidade
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IV.3.

Indicadores

Este proceso non ten indicadores asociados.

IV.4.

Diagrama de fluxo
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A) DECLARACIÓN DE INTERESE
Entrada

Grupo(s) ou
equipo(s) de
investigación /
CAPD / Equipo de
goberno

Servizo de XE
Posgrao

Comité de Dirección
da Eido

Consello de
Goberno

Saída

10

Indicacións sobre
o deseño e
modificacións dos
PD (ACSUG,
Xunta de Galicia
e Ministerio de
Educación)

Estratexia de
Ciencia,
Tecnoloxía e
Innovación
(estatal,
autonómica…)

Estratexia da
Universidade de
Vigo (Consello
de Goberno) e
da Eido, de
existir (dirección
da Eido)

Necesidades e
expectativas dos
grupos de
interese da Eido

Decisión sobre
modificar ou
reverificar o PD
tras a
renovación da
acreditación
(CAPD)

Apr obación do
calend ario e d o
protocolo para crear /
modificar o s
prog ramas

Como

Calendario e
protocolo para
crear / modificar
os programas

10 Esta do cu men tación
difúnde se á comu nidad e
universitaria.
Os prográmas
deséña nse pa ra
implantarse 2 cursos
académicos máis tar de.
20 A iniciativa du n n ovo
prog rama pode vir tamén
dun ha agrupa ció n d e
investig adore s/as.

20

Aná lise da ne cesida de,
interese e obxectivos do
prog rama

Declaración de
Interese

30

Elab oración e
presen tación da
expresión de interese
(para de se ñar / modificar
un prog rama)

R1-XP01

Esta activi dade pode
implicar un número
variable de re unións co as
persoa s responsable s
académicas e/ou de
xestión, co o bxe cto de
decidir sobre a
pertine ncia de ini ciar o
proceso de deseño dun
novo prog rama.

Difu sió n á comunida de
universitaria

30 A propo sta
xustificada for ma lízase
median te o emprego da
declara ció n d e in tere se.

50

A declaración contén a
información básica d a
prop osta de proxecto
formati vo.

40

Per íodo de
información e ach egas

Debe incluír u nha
prop osta de composició n
incial da CAPD, de ser o
caso, así como
información relativa aos
equ ipos de in vestigación
participantes no
prog rama.
Véxanse os Comentarios
para os progr ama s
interun iver sitarios.

60

Valo ración da adecuación
da prop osta (declara ció n)
aos requisitos xerais
normativos e á estra texia
institucion al d e I+D+i e d a
formación doutoral

Envío, según os p razos
esta blecidos n o
calend ario, por
mensaxaría e lectrón ica á
Eido.

Informe da Eido

80

Emisión dun informe
(favo rable ou
desfavo rable) e
comunicación ao grupo
ou equ ipo de
investig ación /CAPD.
De ser o caso, prop osta
ao Consello de
Gob erno para integr ar o
prog rama na Eido

Nomeamento da
CAPD, de ser o
caso
(grupo ou equipo
de investigación,
Servizo de XE
Posgrao,
Vicerreitoría de
OAP

90

Apr obación?

Non

Fin do proceso
Acordo de
Consello de
Goberno sobre a
proposta

Si

50 Pub lica ció n n a pá xin a
web e comun icación á
comunidad e u niversitari a.

80 O informe favora ble
supón o nomeamento
formal da CAP D e a
facu lta par a d ese nvo lve r
a propo sta de progra ma
nos ter mos estab lecidos
na normativa vixente.
Esta in formación
transmítese á
Vicerre itor ía de OAP.

100
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B) ELABORACIÓN DA MEMORIA
Entrada

90

CAPD

Servizo de XE
Posgrao

Área de Apoio á Eido
(Servizo de XE
Posgrao)

Comité de
Dirección da Eido

100

Elab oración e aprob ació n
da prop osta de memoria
do prog rama de
dou tora me nto

Saída

Como

Acordo de
apro bación da
memoria inicial na
CAPD

100 A memoria da
titul ació n i nclú e:
- a memoria para solicitar
a ve rificación, en formato
normal izad o,
- a memoria xu stifi cativa
e
- a memoria económica.
A CAPD e stablece o
modo para ela borala.

110

Pre sen tación da
prop osta de memoria
ao Servizo de XE
Posgra o

110 Remisi ón d a
documentación, en
versión editable, por
mensaxaría e lectrón ica.

120

Revisió n d a memoria,
corrección de erros e
prop osta de melloras á
CAPD

Info rma ció n sobr e a
revisión da memo ria

Pre sen tación nal gún dos
rexistro s oficia is da
Universidade:
- Do aco rdo de
apro bación na CA PD, e
- Da documentació n
orixinal qu e p roce da
(convenios, cartas de
apo io…).

130

Exposición pública da
memoria á co mu nidade
universitaria

120 Esta re visión pod e
contar co apo io d as
área s implicadas.
130 Pub lica ció n n a
páxina web e info rmació n
á co mu nidade
universitaria.

135

Per íodo de al egacións
e su xestións:
15 días (háb iles).
Pre sen tación destas á
Eido

135 As a legacións e
suxestións so n
transmitida s ta mé n a o
Ser vizo de XE Posgrao.

140

Aná lise e incorpo ración,
se p rocede, das
suxestións e a legacións
e das in dicaci óns do
informe técnico

Si

Non

145

Os cambio s está n
incorpo rados?
Acordo de
apro bación da
memoria fi nal na
CAPD
(dire cción da Eido,
Ser vizo de XE
Posgra o)

150

Apr obación e
presen tación da
memoria fi nal do
prog rama

Memoria fi nal do PD
prop osta pola CAPD

160

Emisión dun informe e
prop osta ao Consello de
Gob erno para ap robar a
memoria da ti tula ció n

170

150 Pre sen tación da
memoria da ti tula ció n
(memoria de verificación,
xustificativa e
económica) actu alizada
ao Ser vizo de XE
Posgra o e por rexistro
de:
- O acordo de apro bación
da memoria fi nal na
CAPD,
- O informe de
aleg acións e respostas a
todas a s suxe stións e
aleg acións pr ese nta das e
- A documentación
orixinal qu e p roce da.
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C) APROBACIÓN DA MEMORIA
Entrada

160

Consello de
Goberno

Consello Social

170

Vicerreitoría de
Ordenación
Académica e
Profesorado

Servizo de XE
Posgrao

Saída

Acordo para non
aprobar a
memoria
(fin do proceso)

Non

Apr obación da
memoria?

Como

R2 – XP01
Acordo do Consello
de Gob erno da
apro bación da
memoria do
prog rama

Si

180

Info rme pr evio favorable
para impla nta r o novo
PD / PD mo dificad o

Informe do
Consello Social
sobre a
implantación das
ensinanzas
(comunidade
universitaria,
vicerreitoría de
OAP, dirección da
Eido, CAPD,
Servizo de XE
Posgrao)

190

Tramita ció n d a solicitude
de informe previo de
envío a verificaci ón /
modificació n d o
prog rama

195

Valo ración polo
dep arta me nto competente
en materia de
Universidades
(Xun ta de Gali cia) e
emisión do informe p revio
de envío a verificació n /
modificació n.
Pra zo máximo de 3 meses

Informe previo de
envío a
verificación /
modificación
(Consellería
competente en
materia de
universidades da
Xunta de Galicia)

160 Apr obación do plan
de estu dos e da
documentación asociada
á memoria do progra ma.

Solicitude de
informe previo de
envío a verificación /
modificación con
toda a
documentación
esixida
-memoria da
titulación e outros
documentos(consellería
competente en
universidades da
Xunta de Galicia)

200

190 a XXX PD NO VOS

190 A so lici tud e d ebe
presen tarse, no rexistro
único da Xunta de
Gal icia, ante o
dep arta me nto
competente e n materia
de universida des, nos
prazos establ ecid os.
A documentación que
deb e a compa ñar a
solicitu de está descr ita
nos Comentarios.
Se a so lici tud e está
incompleta ou non reún e
a documentación
requ irida, a Unive rsid ade
dispón dun pr azo de 10
días pa ra as emenda s.

Info rme
favo rable?

Non

Si

205

Aná lise e envío á
CAPD, de ser o
caso, para re sol ver
as d eficien cia s

205 As corr ección s
real ízanse en
coordin aci ón co Servizo
de XE Posgra do.

210

É posible
resolver as
deficiencias?

A documentación
remítese de novo ao
dep arta me nto
competente e n
universida des da Xu nta
de Gali cia, que
determina rá a
implantación do
prog rama proposto.

Non
Si
215

217

Envío d a
documentación
corrixida

Comproba ció n da s
correccións e envío
para valor ació n
definitiva

195 O informe poderá
ser favorab le ou incl uír
recomend ació ns ou
suxestións que permitan
ade cua r a titu laci ón aos
prin cipi os e requi sitos d a
normativa.

Fin
Documentación
final previa a
verificación /
modificación
220
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D) VERIFICACIÓN / MODIFICACIÓN
Vicerreitoría de
Ordenación
Académica e
Profesorado

Entrada

Servizo de XE
Posgrao

CAPD

Saída

Como

220

Envío d a memori a d e
verifica ción /
modificació n a o Con sejo
de Universidades

200 /
215

220 Mensaxaría
electrónica

223

Rexistro da so lici tud e
de verifica ción /
modificació n d e título s
(e da memo ria) na
apli cación do Ministe rio

225

Comproba ció n do
Consejo de
Universidades para
gara nti r qu e se axusta
aos requisitos
normativos

227

Existen
deficiencias?

Non

229 As corr ección s
real ízanse en
coordin aci ón coa Eid o.

229

Si

A documentación
remítese de novo ao
Consejo de
Universidades.

Corrección das d eficien cias e renvío
(10 días na tur ais)

230

Remisi ón d a memor ia
á ACSUG polo
Consejo de
Universidades para
elab orar o info rme d e
avaliación

240

Informe
provisional de
verificación /
modificación
(ACSUG)

Info rme
provisiona l de
verifica ción /
modificació n

Difu sió n d o in forme
provisiona l de
verifica ción /
modificació n

240

Info rme
favo rable?

245

Realización das
aleg acións ou acheg a
de mellora s ao
informe e a proba ción
na CAPD e di fusión
ao Ser vizo de XE
Posgra o

Non

Si

R3 - XP01

247

250

Remisi ón d as
aleg acións e
mellora s a ACSUG
(20 días na tur ais)

260

Informe final de
verificación /
modificación
(ACSUG)

Memoria de
verificación /
modificación do PD versión final(Comunidade
universitaria,
vicerreitoría de OAP,
Servizo de XE
Posgrao, CAPD,
dirección da Eido)

Elab oración do informe
final de ve rificación /
modificació n p ola ACSUG
e envío ao Consejo de
Universidades e ao
Ministe rio de Educación

Revisió n d as aleg acións
e incorpor ació n n a
apli cación do Ministe rio

240 Difu sió n á Eid o,
Ser vizo de XE Posgrao e
á CAPD

245 As a legacións e
mellora s realízanse en
coordin aci ón co S ervizo
de XE Posgra o, a
Vicerre itor ía de OAP e
coa Eido.
As a legacións e mel loras
remíten se á Vicerrei toría
de OAP.

Informe final de
verificación /
modificación
(vicerreitoría de
OAP, Servizo de XE
Posgrao, CAPD,
dirección da Eido,
Área de Calidade)
R4 – XP01

270
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E) AUTORIZACIÓN DA IMPLANTACIÓN
Vicerreitoría de
Ordenación
Académica e
Profesorado

Entrada

Dirección da Eido

Reitor/a

Servizo de XE
Posgrao

Saída

Como

270

Aná lise do informe fi nal
de verifica ción,
comproba ción da s
condicións do progra ma
respecto d a n ormativa e
ditame do Co nse jo d e
Universidades
(prazo de 6 meses desde
a data de soli citude de
verifica ción)

260

Resolución de
verificación /
modificación
(Consejo de
Universidades)

Resolución de
verificación /
modificación do
Consejo de
Universidades
(dirección da Eido,
Servizo de XE
Posgrao, CAPD)

280

Resolución
positiva?

Non
295

Si

Fin
(prog rama non
verifica do)

Reclamaci ón ante o Consejo de
Universidades
(1 mes de sde a notifica ció n)

Acordo do Consello
de Ministros no que
se declara o
carácter oficial da
titulación e o
rexistro no RUCT
-BOE(dirección da Eido,
Servizo de XE
Posgrao, CAPD)

290

Acordo do
Consello de
Ministros no que
se declara o
carácter oficial da
titulación e o
rexistro no RUCT
-BOE- (Ministerio
de Educación)

Esta blecemento do
carácte r oficial da
titul ació n e inscrición
no RUCT med iante
acordo do Consejo
de Ministro s

Orde de
autorización da
implantación da
titulación
-DOG(dirección da Eido,
Servizo de XE
Posgrao, CAPD)

310

Resolución da
publicación do
plan de estudios
no BOE
(Ministerio de
Educación) e no
DOG (Xunta de
Galicia)

295 Esta re clamación é
real izad a e n cola boración
coa CA PD.
No caso de se r a dmitida
a trá mi te, a ACSUG
ana liza rá o s aspecto s
sinalad os (3 meses) e
elevará informe (1 mes)
ao Consejo de
Universidades, que
emitirá resolución
definitiva (2 meses) que
esgotará a vía
administrativa.

290 A inscr ició n n o
RUCT terá como efe cto a
consideración ini cial de
título acreditado.

300

Elab oración e
presen tación da
solicitu de de
autorización para
implantar a titulación

Comproba ció n da
ade cua ció n d a titulación e
tramita ción da or de d e
autorización da súa
implantación polo
Consello Gale go de
Universidades

Orde de
autorización da
implantación da
titulación -DOG(Xunta de Galicia)

270 Comunicación ao
Ministe rio de Educación,
comunidad e(s)
autóno ma(s) e á
universida de(s).

320

Difu sió n d o
carácte r oficial da
titul ació n

300 Envío d a solicitude
ao dep arta me nto
competente e n materia
de universida des da
Xun ta de Gali cia.

310 No caso de te r qu e
real izar alg unha
ada pta ción, a
Vicerre itor ía de OAP
coordin ará as accións
necesarias.

Plan de estudos
publicado no DOG e
no BOE
(dirección da Eido,
Servizo de XE
Posgrao, CAPD)

330

Ord e p ara publicar o plan
de estu dos da titu lación
no DOG e no BOE

340

Actu alización do
catá logo de
titul ació ns

Catálogo de PD
actualizado
(dirección da Eido,
vicerreitoría de
OAP, Área de
Calidade,
comunidade
universitaria)

340 Difu sió n a través da
web
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Comentarios
• Etapa 30: elaboración e presentación da declaración de interese (para deseñar un novo programa
/ modificar un programa)
Cuestións relativas a programas de doutoramento interuniversitarios, ou programas en que
participen organismos, entidades, centros ou institucións con actividades de I+D+i:
- A composición da CAPD será a que figure no correspondente convenio de colaboración. En
calquera caso, a súa composición deberá contar con, polo menos, un membro de cada unha das
universidades responsables
do desenvolvemento do programa.
- A designación da persoa coordinadora será por acordo entre os reitores/as, cando se trate de
programas
conxuntos, ou no modo indicado no convenio con outras institucións, cando se desenvolva en
colaboración
con estas.
- A declaración de interese presentarase en cada unha das universidades participantes, por
iniciativa dun ou
varios grupos de investigación das universidades participantes.

• Etapa 190: tramitación da solicitude de informe previo de envío a verificación / modificación do
programa
A documentación que debe acompañar a solicitude é a seguinte:
-Memoria xustificativa, fidedigna e detallada, do cumprimento dos requisitos (arts. 4 e 5) do decreto,
- Memoria económica
- Certificación do acordo do Consello de Goberno,
- Certificación do informe favorable do Consello Social,
- Memoria de verificación / modificación
Área de Calidade
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- No caso de titulacións conxuntas, copia asinada do convenio
- No caso de convenios con universidades estranxeiras, certificación do carácter oficial do título
expedida pola
autoridade competente ou pola entidade acreditadora.
De non estar formalizado o convenio no momento de presentar a solicitude, deberá achegarse un
documento no que conste a vontade de colaboración entres as universidades participantes e a
universidade solicitante do informe.

V ANEXOS
Este procedemento non ten anexos.
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Rexistros
Identificación do rexistro
Código

Denominación

Soporte
orixinal

R1 - XP01

Declaración de interese

Electrónic
o

R2 - XP01

Acordo de Consello de
Goberno da aprobación da
memoria do programa

Electrónic
o

R3 - XP01
(EPD1
ACSUG)

Memoria de verificación /
modificación do programa
(versión final)

Electrónic
o

R4 - XP01
(EPD2
ACSUG)

Informe final de
verificación /
modificación do programa

Electrónic
o

Lugar de
arquivo
Aplicación
ou
repositorio
informático
Aplicación
ou
repositorio
informático
Aplicación
ou
repositorio
informático
Aplicación
ou
repositorio
informático

Responsable da
custodia
(órgano / posto)
Servizo de Xestión de
Estudos de Posgrao

Servizo de Xestión de
Estudos de Posgrao

Servizo de Xestión de
Estudos de Posgrao

Servizo de Xestión de
Estudos de Posgrao

Duración
Vixencia do
PD
(6 anos
mínimo)
Vixencia do
PD
(6 anos
mínimo)
Vixencia do
PD
(6 anos
mínimo)
Vixencia do
PD
(6 anos
mínimo)

Nota: Os convenios de colaboración en vigor –evidencia EPD8 da Guía de seguimento e acreditación
dos títulos oficiais de doutoramento da ACSUG- están dispoñibles no repositorio institucional na
páxina web da Universidade de Vigo.
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Proceso
Xestión dos programas (XP)

Histórico de evolucións
ÍNDICE

DATA

ELABORACIÓN
Vicerreitor/a de

00

20.11.2018

Ordenación
Académica e
Profesorado

MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS
Creación do procedemento XP-02, Seguimento, mellora
e acreditación dos programas, no marco do programa de
SGC (Fides-Audit) de doutoramento da Universidade de
Vigo.

Índice

I OBXECTO 3
II ALCANCE 3
III REFERENCIAS 3
IV DESENVOLVEMENTO 5
V ANEXOS 11
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I OBXECTO
Definir a sistemática para realizar o seguimento continuo, mellorar, de ser o caso, e renovar a
acreditación dos programas de doutoramento.

II ALCANCE
Este procedemento aplícase aos programas de doutoramento con autorización para a súa
implantación (xa verificados) adscritos á Escola Internacional de Doutoramento (Eido) cuxa
responsabilidade administrativa recae na Universidade de Vigo.
Nota 1: as modificacións substanciais dos programas son tratadas no procedemento Deseño e aprobación dos programas.

En particular, cando os programas sexan interuniversitarios, a Universidade é responsable de
informar e de coordinar as actividades das outras universidades participantes (tanto no seguimento
como na renovación da acreditación) e de aplicar o establecido no convenio de colaboración.
No resto dos casos (programas onde sexan outras universidades, nacionais ou estranxeiras, as
responsables), a Universidade participará a título informativo e colaborando nas actividades que
sexan necesarias e segundo o establecido no convenio de colaboración, de ser o caso.

III REFERENCIAS
III.1.

Normas

A lexislación, normativa e estándares de calidade de referencia que afecta a este proceso poden
atoparse na ficha do proceso.
A lexislación e normativa xeral que afecta ao SGC da Eido está descrita no Manual de Calidade.
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III.2.

Definicións

- Memoria de verificación: proxecto de titulación oficial que deben presentar as universidades para a
súa correspondente verificación. O proxecto constitúe o compromiso da
institución sobre as características da titulación e as condicións nas que se van
a desenvolver as ensinanzas.
(Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto
861/2010,
do 2 de xullo, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias
oficiais).
- Memoria de titulación
: documentación legalmente esixida para implantar plans de estudo
conducentes á obtención de títulos oficiais que inclúe:
- Memoria xustificativa, fidedigna e detallada do cumprimento dos requisitos
xerais e específicos, recollidos nos artigos 4 e 5 do Decreto 222/2011.
- Memoria económica, que incluirá os datos relativos á infraestrutura material,
os recursos de persoal docente e investigador e de persoal de administración e
servizos, así como as diferentes fontes de financiamento, consonte o
establecido no artigo 7
do Decreto 222/2011.
- Memoria de verificación.
(Orde, do 20 de marzo de 2012, pola que se regulan as ensinanzas universitarias
oficiais no ámbito da comunidade autónoma de Galicia).
- Modificacións non substanciais: son os cambios dun título verificado que melloran o título e que a
universidade pode implantar como resultado do proceso de seguimento. Estes
cambios informaranse no informe de seguimento e incorporaranse á memoria
da titulación cando esta se teña que someter a un proceso de modificación.
(Procedemento para solicitar modificacións nos PD. ACSUG 29.07.2014).

III.3.

Abreviaturas e siglas

- ACSUG

: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

- BOE

: Boletín Oficial do Estado

- CAPD

: comisión académica do programa de doutoramento

-DOG

: Diario Oficial de Galicia

- OAP

: ordenación académica e profesorado

- PD

: programa de doutoramento

- RUCT

: rexistro de universidades, centros e títulos

- SGC

: sistema de garantía de calidade
Área de Calidade

PROCEDEMENTO Seguimento, mellora e

XP-02

Páxina 5 de 12

acreditación dos programas

IV DESENVOLVEMENTO
IV.1.

Finalidade do proceso

Garantir a execución efectiva das ensinanzas dos PD en relación cos compromisos establecidos nas
súas memorias, analizar a súa implantación e asegurar a renovación da súa acreditación.

IV.2.

Responsable do proceso

Vicerreitor/a de Ordenación Académica e Profesorado

IV.3.

Indicadores

Este proceso non ten indicadores asociados.

IV.4.

Diagrama de fluxo
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A) CONVOCATORIA ANUAL DE SEGUIMENTO E ACREDITACIÓN
Entrada

Indicacións sobre
o seguimento e a
acreditación dos
PD (ACSUG,
Xunta de Galicia
e Ministerio de
Educación)

Vicerreitoría de
Ordenación
Académica e
Profesorado

Área de Calidade

Dirección da Eido

Comisión de
Calidade da
Eido

Saída

Como

Información sobre
a convocatoria de
seguimento /
acreditación

10

Org anización institucional da convoca tor ia a nual
do seguimento e da renovación da acreditación
(calend ario, modelo s, prog ramas, cambios)

20

Aná lise da situación dos
prog ramas qu e d eben
somete rse ao seguimen to
e á renovación da
acreditación

Actualización do
catálogo de
titulacións
(Servizo de XE
Posgrao)
30

Valo ración dos
prog ramas

Relación de
programas que
realizan o
seguimento e a
renovación da
acreditación
(acta da Comisión
de Calidade)

20 e 30 Cada ano, todos
os p rogramas de
dou tora me nto de ben
real izar o seu
seguimento anua l ou, de
ser o caso, a renovación
da súa acr editaci ón
(cada 6 ano s), co fin de
informar so bre o seu
desenvolvemento no
curso a cad émico an terio r
ou anterio res (ciclo de
acreditación),
respectiva me nte.
Esta an álise e valora ció n
deb en ter en conta a
situ ació n d e cada
prog rama e o s prazos
lega is mencionad os, así
como a s achegas das
CAPD.
O resultado disto é unh a
manifestación xustificada
dos progra ma s que se
somete rán ao
seguimento /
acreditación.
A decisión de non
somete r un pr ograma á
reno va ción da
acreditación debe in cluír
un informe razoado das
causas qu e a motiva n
indi can do clar amente
que se opta p ola
extinción.
A extin ción du n p rograma
tamén o p ode excluír de
real izar o seguimento.

50

Confirmación dos
prog ramas qu e re alizan o
seguimento e a r enovación
da acreditación

60

Elab oración das
solicitu des formais d e
reno va ción da
acreditación e
confirmaci ón dos PD que
real izan o seguimen to, e
comunicación á A CS UG

Formalización das
solicitudes de
renovación da
acreditación e
confirmación dos
programas para o
seguimento (e
sobre as extincións,
de ser o caso)

60 Colabo ración co
Ser vizo de XE Posgrao e
coa Área de Calidad e.
Comunicación, tamén, á
Xun ta de Gali cia
(Consellería de
Edu cación).
De ser o caso,
información sobre os PD
en extin ció n.

70

Área de Calidade
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B) ELABORACIÓN DO INFORME DE SEGUIMENTO E ACREDITACIÓN
Entrada

CAPD

Unidade de Análises
e Programas

Servizo de XE
Posgrao

Comisión de
Calidade da Eido

Área de
Calidade

60

Memoria de
verificación e de
modificación, de
ser o caso, do PD
(Servizo de XE
Posgrao)

Informe final de
verificación e de
modificación, de
ser o caso, do PD
(Servizo de XE
Posgrao)

Informes finais de
avaliación dos
seguimentos
previos, de ser o
caso, do PD
(Servizo de XE
Posgrao)

Informe final da
renovación da
acreditación, de
ser o caso, do PD
(Servizo de XE
Posgrao)

Situación das
accións de mellora
de seguimentos e
acreditacións
previos, de ser o
caso, do PD
(CAPD)

70

Pre paración das
acti vida des,
documentación e
información públi ca
liga das ao seguimen to /
acreditación

Saída

Resultados dos
indicadores de
seguimento e
acreditación do PD
-Portal de
transparencia(CAPD, Servizo de
XE Posgrao, Área de
Calidade, dirección
da Eido, Comisión
de Calidade da Eido,
ACSUG)

75

Cálculo e posta a
disposición dos
indi cad ores

80

Aná lise do s resultados
obtidos e r efle xió ns
sobre o
desenvolvemento do
prog rama

85

Como

70 e 75 A
documentación e os
indi cad ores e stán
referido s ao último a no
académico no ca so do
seguimento e aos 6 ano s
anterio res no caso d a
acreditación.
Algu nhas das eviden cia s
pod en sub min istrarse de
xeito centralizado (Eido).
De ser o caso, para os
prog ramas
interun iver sitarios,
coordínan se esta s
acti vida des coas das
outras universidades
participantes.
90 O informe elabór ase
seguin do a s directrices
da Guía de se guimento e
acreditación da ACSUG.

Sop orte e tratamento da
información instituciona l
(centralizada)

O informe incl úe:
- os d ato s descritivos do
prog rama,
-as a nálises re alizadas
sobre cada un dos
crite rios do pr ograma,
-o plan de mellora
asociado e
- a información sob re
posible s modifica ció ns
non substa nciais
real izad as no pro grama.

90

Elab oración e
apro bación do informe
anu al d e segu ime nto /
informe de
acreditación do
prog rama

O informe envíase á
Eido.

Acordos da
Comisión de
Calidade sobre os
informes

100

Non

Visto e pra ce dos
informes?

105

Aná lise da s
valoración s e
actu alización do
informe

100 A Comisió n d e
Calidad e a naliza os
informes e rea liza as
valoración s oportuna s.

Si

110

Posta a di spo sición do
informe, a
documentación
(eviden cias) e os
indi cad ores e n A valía

120

Informe de
seguimento /
acreditación do PD
(Servizo de XE
Posgrao, dirección
da Eido, Comisión
de Calidade da Eido,
Área de Calidade,
ACSUG)
R1 – XP02

Confirmación á
ACSUG da
dispoñ ibilidad e d os
informes n a
apli cación

125

O prog rama
avalíase
exte rnamente
(ACSUG)?

110 Esta carga de
información é con tin uada
desde a prepa racion das
acti vida des (70) e co nta
co a poio do Servizo de
XE Posgra o sobr e todo
no que atinxe á
información centr alizada.

Si

Non

130

310

Área de Calidade
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C) AVALIACIÓN EXTERNA (SEGUIMENTO E ACREDITACIÓN)
Entrada

Área de Calidade

Dirección da Eido

Saída

CAPD

130

125

Recepción da axenda
da visita exter na e
comunicación á E ido

150

140

Confirmación das
condicións da visita
exte rna (axenda,
participantes,
materias) coa CA PD

Pro grama de visita
para a ren ova ció n da
acreditación

Confirmación das
condicións da visita
exte rna co a A CS UG

Como

130 a 170 Só para a
reno va ción da
acreditación:
a ACSUG leva a cabo,
no marco d o p roceso de
reno va ción da
acreditación, unh a visita
exte rna á universidade
para avalia r a
implantación do
prog rama.
Par a isto, design a un ha
comisió n a val iadora.

160

Pre paración das
acti vida des e da
documentación

160 Esta pr eparación
está coord inada coa Área
de Calidad e, a dirección
da Eido e o Servizo de
XE Posgra o.

170

Desenvolvemento da visita externa de acreditación
180 A ACSUG realiza,
como mínimo, unh a
avaliación externa do
seguimento de ca da
prog rama durante o seu
ciclo de acred itación.

180

Elbo ración, pola
ACSUG, do informe
provisiona l de
avaliación

Informe
provisional de
avaliación do
seguimento /
acreditación
(ACSUG)

190

190 O aviso comunícase
á Eido e ao Servizo de
XE Posgra o.

Aviso d a d isp oñibilid ade
dos info rmes
provisiona is de
avaliación na apl icación
Avalía

200 O resultado do
informe provisional pode
ser:
- conforme o u n on
conforme (no caso do
seguimento), ou
- favo rable ou
desfavo rable (no caso da
acreditacion).

200

Info rma ció n a os
prog ramas de
dou tora me nto avalia dos
exte rnamente e e nvío
dos info rmes de
avaliación

210

Aná lise do s informes

220

Pre sén tan se
aleg acións?

Non

250

Si
225

Elab oración e
apro bación das
aleg acións e, de ser o
caso, do plan de
mellora s
(20 días há biles d esd e
o aviso)

Si

240

Posta a di spo sición das
aleg ación e, de ser o
caso, do plan de
mellora s en Avalía

230

Visto e pra ce?

Non

225 Envío d a
documentación á Eido.

Alegacións e plan
de melloras ao
informe de
avaliación
(Dirección da
Eido, Servizo de
XE Posgrao,
CAPD, Área de
Calidade, ACSUG)
250
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C) AVALIACIÓN EXTERNA (SEGUIMENTO E ACREDITACIÓN) (segue)
Entrada

240

Área de Calidade

Dirección Eido

Vicerreitoría de
Ordenación
Académica e
Profesorado

CAPD

Saída

Como

250

Recepción e valo ración
pola ACSUG, de ser o
caso, da
documentación.
Apr obacion do informe
final de avaliación

250 No caso da
reno va ción da
acreditación, a ACSUG
envía o s informes finais
ao Consejo de
Universidades, á
comunidad e a utó noma e
ao Ministe rio de
Edu cación.

260

Informe final de
avaliación do
seguimento /
acreditación
(ACSUG)

Aviso d a
dispoñ ibilidad e d os
informes finai s de
avaliación na
apli cación Avalía

Informe final de
avaliación do
seguimento /
acreditación do PD
(Servizo de XE
Posgrao, dirección
da Eido, Comisión
de Calidade da Eido,
Área de Calidade)

270

Info rma ció n a os
prog ramas de
dou tora me nto avalia dos
exte rnamente e e nvío
dos info rmes ás CAP D

R2 – XP02

270 O resultado do
informe fin al p ode se r:
- conforme o u n on
conforme (no caso do
seguimento), ou
- favo rable ou
desfavo rable (no caso da
acreditacion).

310

290

Aná lise do informe fi nal
de avaliación e ditame d o
Consejo de
Universidades
(prazo máximo de 6
meses desde a data de
solicitu de de
acreditación)

Resolución de
renovación da
acreditación
(Consejo de
Universidades)

Resolución de
renovación da
acreditación
(Dirección da
Eido, Servizo de
XE Posgrao,
CAPD, Área de
Calidade)

290 a 300 Só para a
reno va ción da
acreditación.

295

Resolución
positiva?

Non
297

Si

Reclamaci ón ante o
Consejo de
Universidades
(1 mes de sde a
notifica ció n)

300

Acordo de rexistro
da renovación da
acreditación no
RUCT -BOE(Ministerio de
Educación)

260 O aviso comunícase
á Eido e ao Servizo de
XE Posgra o.

Comunicación do
Ministe rio de
Edu cación pa ra
inscrici ón d a
reno va ción da
acreditación no
RUCT -BOE-

Resolución de non
acreditación do
PD -extinción(Dirección da
Eido, Servizo de
XE Posgrao,
CAPD, Área de
Calidade)
Renovación da
acreditación do
programa no
RUCT
(Dirección da
Eido, Servizo de
XE Posgrao,
CAPD)
310
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D) SEGUIMENTO E ACREDITACIÓN: IMPLANTACIÓN DOS PLANS DE MELLORA
Entrada

CAPD

Comisión de
Calidade da Eido

Dirección da Eido

Saída

125

310 As a ccións de
mellora son as de fin idas,
segund o p roceda:
- nos info rmes de
seguimento ou
acreditación, e
- na resposta a os
informes p rovisio nais de
avaliación de seguimen to
ou acreditación.

310

Imp lantaci ón das accións d e mello ra aco rdadas
(seguin do o s prazos e re spo nsabilida des
prevista s)

270

Como

300

315

Hai que realizar
modificació ns qu e
impliqu en cambio s na
memoria de
verifica ción do
prog rama?

Si

317

Non

As mod ificacións
implican a
modificació n o u a
(re)verifica ción do
prog rama?

Non

320

Seg uimento d o e stado
de situa ció n d as
accións de mello ra

Si

Decisión sobre
modificar ou reverificar o PD
-véxase o
procedemento XP01
Deseño e
aprobación dos
programas(dirección da Eido,
Servizo de XE
Posgrao,
Vicerreitoría de
OAP, Área de
Calidade)

315 Esta s modifica ció ns
son de tipo substancial.
Dentro destas, pod en
ser:
-substan cia is (cambios
maiore s), véxase 317
- non substa nciais
(cambios men ores),
véxase 320.
A tip oloxía da s
modificació ns po de
consultarse n a gu ía da
ACSUG (http://
www.acsug.es/es)

Situación das
accións de mellora
(dirección da Eido)
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Comentarios
-

V ANEXOS
Este procedemento non ten anexos.

Rexistros
Identificación do rexistro
Código

Denominación

Soporte
orixinal

R1 - XP02

Informe de seguimento /
acreditación do programa

Electrónic
o

R2 - XP02
(EPD2
ACSUG)

Informe final de avaliación
do seguimento / da
acreditación do programa

Electrónic
o

Lugar de
arquivo
Aplicación
ou
repositorio
informático
Aplicación
ou
repositorio
informático

Responsable da
custodia
(órgano / posto)

Duración

Servizo de Xestión de
Estudos de Posgrao

6 anos

Servizo de Xestión de
Estudos de Posgrao

6 anos

Nota 1: As evidencias de coordinación entre as universidades participantes, no caso de programas
interuniversitarios –evidencia EPD7 da Guía de seguimento e acreditación dos títulos oficiais de
doutoramento da ACSUG- e as actas das reunións das CAPD –evidencia EPD15 da ACSUG- están
dispoñibles nas páxinas web específicas de cada PD ou en aplicacións ou repositorios informáticos
empregados polas CAPD.
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Nota 2: As seguintes evidencias están dispoñibles baixo demanda ás CAPD ao realizar o seguimento e
a acreditación do PD:
- Informes sobre actividades realizadas con institucións coas que o PD tivo/ten colaboracións, con ou
sen convenio –evidencia EPD9 da ACSUG-,
- Evidencias de participación do PD en redes internacionais, de ser caso –evidencia EPD10 da ACSUG- Contribucións científicas relevantes desde a implantación do programa –evidencia EPD24 da
ACSUG-.
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ÍNDICE 00

ELABORACIÓN

VALIDACIÓN

APROBACIÓN

Vicerreitor/a de Ordenación

Comisión de Calidade

Comité de Dirección

Académica e Profesorado

da Eido

da Eido

Data e sinatura

Data e sinatura

Data e sinatura
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Proceso
Xestión dos programas (XP)

Histórico de evolucións
ÍNDICE

DATA

ELABORACIÓN
Vicerreitor/a de

00

20.11.2018

Ordenación
Académica e
Profesorado

MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS
Creación do procedemento XP-03, Suspensión e
extinción dos programas, no marco do programa de
SGC (Fides-Audit) de doutoramento da Universidade de
Vigo.

Índice

I OBXECTO 3
II ALCANCE 3
III REFERENCIAS 3
IV DESENVOLVEMENTO 4
V ANEXOS 9
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I OBXECTO
Definir a sistemática para organizar a supresión temporal (suspensión) ou definitiva (extinción) dun
programa de doutoramento.

II ALCANCE
Este procedemento aplícase aos programas de doutoramento con autorización para a súa
implantación (xa verificados) adscritos á Escola Internacional de Doutoramento (Eido) cuxa
responsabilidade administrativa recae na Universidade de Vigo.

En particular, cando os programas sexan interuniversitarios, a Universidade é responsable de
informar e de coordinar as actividades das outras universidades participantes (tanto no seguimento
como na renovación da acreditación) e de aplicar o establecido no convenio de colaboración.
No resto dos casos (programas onde sexan outras universidades, nacionais ou estranxeiras, as
responsables), a Universidade participará a título informativo e colaborando nas actividades que
sexan necesarias e segundo o establecido no convenio de colaboración, de ser o caso.

III REFERENCIAS
III.1.

Normas

A lexislación, normativa e estándares de calidade de referencia que afecta a este proceso poden
atoparse na ficha do proceso.
A lexislación e normativa xeral que afecta ao SGC da Eido está descrita no Manual de Calidade.
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III.2.

Definicións

- Extinción: proceso mediante o cal un plan de estudos dun programa non supera o proceso de
acreditación, comporta a perda do seu carácter oficial e a revogación da
autorización para a súa implantación.
(Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas
universitarias oficiais do ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia).
- Suspensión : non impartición dun programa de doutoramento durante un ou dous cursos
académicos, de xeito excepcional, sen que se revogue a autorización para a súa
implantación.
(Orde do 20 de marzo de 2012 pola que se desenvolve o Decreto 222/2011, do
2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais do
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia).

III.3.

Abreviaturas e siglas

- ACSUG

: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

- BOE

: Boletín Oficial do Estado

- CAPD

: comisión académica do programa de doutoramento

-DOG

: Diario Oficial de Galicia

- OAP

: ordenación académica e profesorado

- PD

: programa de doutoramento

- RUCT

: rexistro de universidades, centros e títulos

- SGC

: sistema de garantía de calidade

IV DESENVOLVEMENTO
IV.1.

Finalidade do proceso

Asegurar a organización da supresión temporal (suspensión) ou definitiva (extinción) dun programa
de doutoramento garantindo os dereitos académicos do estudantado que estea cursando estes estudos

Área de Calidade
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IV.2.

Responsable do proceso

Vicerreitor/a de Ordenación Académica e Profesorado

IV.3.

Indicadores

Este proceso non ten indicadores asociados.

IV.4.

Diagrama de fluxo
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A) DECLARACIÓN DE INTERESE
Entrada

Indicacións sobre
o deseño e
modificacións dos
PD (ACSUG,
Xunta de Galicia
e Ministerio de
Educación)

Estratexia de
Ciencia,
Tecnoloxía e
Innovación
(estatal,
autonómica…)

Estratexia da
Universidade de
Vigo (Consello
de Goberno) e
da Eido, de
existir (dirección
da Eido)

Necesidades e
expectativas dos
grupos de
interese da Eido

Resultados do
programa
-matrícula,
académicos,
satisfacción,
inserción
laboral…(UAP)

CAPD

Servizo de XE
Posgrao

Comité de Dirección
da Eido

Consello de
Goberno

10

Apr obación do
calend ario e d o
protocolo para
modificar o s
prog ramas

Saída

Como

Calend ario e
protocolo para
suspender /
exti nguir os
prog ramas

20

Aná lise e decisión so bre
a su spe nsión (temporal)
ou extin ció n d un
prog rama

30

Declaración de
interese

Elab oración e aprob ació n
da prop osta de
suspensión ou extinción
dun pro grama
(presen tación da
declara ció n d e in tere se)

10 Esta do cu men tación
difúnde se á comu nidad e
universitaria.
As suspen sió ns
xestión anse p ara
executa rse no curso
académico se guinte.
20 A decisión de
suspender ou extinguir
un prog rama pode esta r
causada polo
funcionamento deste,
polo s resultados
acadad os, por cambios
na oferta formativa...
30 A propo sta
formalízase mediante o
empreg o d o mod elo da
declara ció n d e in tere se.
A declaración de berá se r
motivad a e conter a
información básica d a
prop osta. Incl uirá as
medida s necesarias para
gara nti r os dereitos
académicos d o
estu dantado que se
encontren cursando eses
estu dos.

R1 – XP03

40

Difu sió n á comunida de
universitaria

A su sp ensión realizarase
por un máximo d e do us
cursos acadé micos.
Véxanse os Comentarios
para os progr ama s
interun iver sitarios.

50

Per íodo de
información e ach egas

Envío, según os p razos
esta blecidos n o
calend ario, por
mensaxaría e lectrón ica á
Eido.

60

Valo ración da adecuación
da prop osta (declara ció n)
aos requisitos xerais
normativos e á estra texia
institucion al d e I+D+i e d a
formación doutoral

40 Pub lica ció n n a pá xin a
web e comun icación á
comunidad e u niversitari a.

70

Informes finais de
avaliación do
seguimento e da
acreditación
(ACSUG)

Emisión dun informe
(favo rable ou
desfavo rable) e
comunicación á CAP D.
De ser o caso, prop osta
ao Consello de Gobe rno
para suspend er o u
exti nguir o progra ma

Informe da Eido

70 Envío d esta
información á
Vicerre itor ía de OAP.

80
(extinció
n)
155
(suspens
ión)
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B) APROBACIÓN
Entrada

70

Vicerreitoría de
Ordenación
Académica e
Profesorado

Consello Social

Consello de
Goberno

CAPD

Informe do Consello
Social sobre a
supresión das
ensinanzas
(comunidade
universitaria,
vicerreitoría de
OAP, dirección da
Eido, CAPD,
Servizo de XE
Posgrao)

80

Pre paración da
información para
presen tar no consello
de gob erno

90

Emisión dun informe
previo favo rable para
suprimir o progra ma

Acordo, mediante
orde, da supresión
de ensinanzas
oficiais -PD- por
propia iniciativa
(departamento
competente en
materia de
universidades da
Xunta de Galicia)

Saída

100

Apr obación da
suspensión /
supresión?

Non

90 Só apli cab le n o caso
dun ha sup resión

Acordo para non
aprobar a supresión
-fin do proceso-

R2 – XP03

Acordo do Consello
de Goberno da
supresión do
programa

Si

Como

110 Hai algunh a
resolución de extinci ón
do plan de
estu dos...??? ?

110

Determinación das
medida s instituciona is
para salvagar dar os
dere ito s académicos do
estu dantado

115

120

Apli cación da s medidas
institucion ais par a
salvagarda r o s derei tos
académicos d o
estu dantado

Formación dos/as
dou tora ndos/as

Pre paración da
prop osta moti vad a p ara
suprimir a ensinanza e
envío a o d epartamento
competente e n materia
de universida des da
Xun ta de Gali cia

130

Acordo, mediante
orde, da supresión
de ensinanzas
oficiais -PD- por
iniciativa da
universidade
(departamento
competente en
materia de
universidades da
Xunta de Galicia)

Pre paración do
expedi ente po lo
dep arta me nto competente
en materia de
universida des da Xu nta de
Gal icia, solicitu de de
informe preceptivo á
ACSUG e aco rdo de
supresión median te ord e

140

120 A documentación
que se envía, para
suprimir unha en sina nza,
é a seg uinte:
- Pro posta coa inclusi ón
das me didas para
gara nti r os dereitos
académicos d os
estu dantes qu e se
encontren cursando eses
estu dos e,
- no caso de pr ogramas
interun iver sitarios, o
convenio de colabor ació n
e os do cumen tos que, se
é o caso, se e spe cifique n
para a supresión.

130 Ade ma is,
comunicación ao RUCT
para causar baixa do
prog rama.

Orde de supresión
da titulación
-DOG(dirección da Eido,
Servizo de XE
Posgrao, CAPD,
Área de Calidade)

A su presión do prog rama
determina a revogación
da autorización da
implantación desta.

Recepción e
transmisió n d a or de

150
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C) REVOGACIÓN DA AUTORIZACIÓN DA IMPLANTACIÓN
Entrada

Vicerreitoría de
Ordenación
Académica e
Profesorado

Servizo de XE
Posgrao

70

Saída

CAPD

155

155 O PD p ode estar un
máximo de do us cursos
académicos e n
suspensión.

Suspen sió n
definitiva?

Non
Si
157

Comunicación ao
Ser vizo de XE Posgrao
e aplicación das
medida s instituciona is
para salvagar dar os
dere ito s académicos do
estu dantado

158

Como

Comunicación da
decisión
(Servizo de XE
Posgrao, dirección
da Eido)

Comunicación á
Vicerre itor ia d e O AP

170
Notificación do
incumprimento dos
requisitos e
compromisos
adquiridos ao
solicitar a
autorización da
implantación
(departamento
competente en
materia de
universidades da
Xunta de Galicia)

150

Requiri me nto par a
regu lar a situación do
prog rama
(prazo de 1 mes)

160

Regula riza ció n
da situa ció n?

165

Si

Ado pci ón das medid as
necesarias para
regu larizar a situación

140

Resolución
desfavorable extinción do plan
de estudos por non
renovar a
acreditación do PD(Consejo de
Universidades)

Revogación da
autorización da
implantación do PD
(departamento
competente en
materia de
universidades da
Xunta de Galicia)

Non

170

Revogación da
autorización da
implantación polo
dep arta me nto
competente e n materia
de universida des da
Xun ta de Gali cia

Revogación da
autorización da
implantación do
programa
(dirección da Eido,
Servizo de XE
Posgrao, CAPD,
Área de Calidade)

180

Recepción e
transmisió n d a or de

190

Actu alización do
catá logo de
titul ació ns

Catálogo de PD
actualizado
(dirección da Eido,
vicerreitoría de
OAP, Área de
Calidade,
comunidade
universitaria)
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Comentarios
• Etapa 30: elaboración e aprobación da proposta de suspensión ou extinción dun programa
(presentación da declaración de interese)
A declaración de interese presentarase en cada unha das universidades participantes, por iniciativa da
CAPD, nos programas de doutoramento interuniversitarios, ou nos programas en que participen
organismos, entidades, centros ou institucións con actividades de I+D+i.

V ANEXOS
Este procedemento non ten anexos.

Rexistros
Identificación do rexistro

Soporte
orixinal

Código

Denominación

R1 - XP03

Declaración de interese
(proposta xustificada para
suspender ou extinguir un
programa)

Electrónic
o

R2 - XP03

Acordo do Consello de
Goberno da suspensión ou
supresión do programa

Electrónic
o

Lugar de
arquivo
Aplicación
ou
repositorio
informático
Aplicación
ou
repositorio
informático

Responsable da
custodia
(órgano / posto)

Duración

Servizo de Xestión de
Estudos de Posgrao

6 anos

Servizo de Xestión de
Estudos de Posgrao

6 anos
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dos/as doutorandos/as

Proceso
Formación dos/as investigadores/as (FI)

Histórico de evolucións
ÍNDICE
00

DATA
20.11.2018

ELABORACIÓN

MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS

Creación do procedemento FI-01, Aprendizaxe e
avaliación dos doutorandos/as, no marco do programa
de Dirección da Eido de SGC (Fides-Audit) de doutoramento da Universidade
de Vigo.
Presidente do Comité

Índice

I OBXECTO 3
II ALCANCE 3
III REFERENCIAS 3
IV DESENVOLVEMENTO 4
V ANEXOS 16
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dos/as doutorandos/as

I OBXECTO
Definir a sistemática para formar os/as investigadores/as e avaliar o seu progreso académico.

II ALCANCE
O alcance do presente procedemento esténdese ás actividades de aprendizaxe e formación
investigadora dos doutorandos/as dos programas de doutoramento adscritos á Escola Internacional
de Doutoramento (Eido) da Universidade de Vigo.
Inclúe tamén as actividades de orientación académica proporcionadas polos titores/as e direccións
de teses.
En particular, cando os programas sexan interuniversitarios, terase en conta os aspectos establecidos
no convenio de colaboración.

Nota 1: a orientación académica de carácter xeral, a administrativa, a de extensión universitaria e a profesional trátanse
no procedemento Atención a estudantes e orientación profesional.

III REFERENCIAS
III.1.

Normas

A lexislación, normativa e estándares de calidade de referencia que afecta a este proceso poden
atoparse na ficha do proceso.
A lexislación e normativa xeral que afecta ao SGC da Eido está descrita no Manual de Calidade.

III.2.

Definicións
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III.3.

Abreviaturas e siglas

- ACSUG:

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

- ENQA:

European Association for Quality Assurance in Higher Education (Rede Europea para a
Garantía da Calidade na Educación Superior)

- CAPD

: comisión académica do programa de doutoramento

- SGC

: sistema de garantía de calidade

- SVE

: secretaría virtual do estudante

IV DESENVOLVEMENTO
IV.1.

Finalidade do proceso

Especializar os/as estudantes na súa formación investigadora dentro dun ámbito do coñecemento
científico, técnico, humanístico ou artístico, conforme os requisitos formativos establecidos na
memoria de verificación do programa de doutoramento, para elaborar a súa tese de doutoramento.

IV.2.

Responsable do proceso

Presidente do Comité de Dirección da Eido
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IV.3.


Indicadores

Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral -FPI, FPU, Xunta...- (IPD11 - Guía
de seguimento e acreditación da ACSUG)



Porcentaxe de estudantes segundo liña de investigación (IPD13 - Guía de seguimento e
acreditación da ACSUG)



Evolución dos indicadores de resultados do programa desde a implantación do título (IPD18
– Guía de seguimento e acreditación da ACSUG):
o Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo, a tempo parcial e con dedicación
mixta

A descrición e o modo de cálculo destes indicadores están definidos no Catálogo de indicadores de
doutoramento, dispoñible no portal de transparencia da universidade.

IV.4.

Diagrama de fluxo
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A) COMPROMISO DE SUPERVISIÓN E ASIGNACIÓN DA DIRECCIÓN DA TESE
Entrada

Doutorando/a

Titor/a da tese

Coordinación
Académica do
PD

CAPD

Área Académica
de Estudos de
Mestrado e
Doutoramento

Saída

10 O comp romiso re flicte
as función s de
supervisión, tute la e
seguimento do
dou tora ndo/a, así como
calque ra a spe cto
particular adicion al
(dere ito s de propi edade
intelectual e/ou
indu strial...).

10
Confirmación da
matrícula e
dedicación
(doutorando/a)

Sina tur a d o
compromiso d e
supervisión no
expedi ente
académico
(apli cación SV E)

O anexo 1 recolle os
modelo s de Compromiso
de Sup ervisió n.

20

Asignación do
titora/a da tese
(CAPD)

Como

Sina tur a d o
compromiso d e
supervisión no
expedi ente acadé mi co
(Secretaría)

20 e 30 Reciben unha
aler ta ao entrar na súa
Secretaría.

30

Pra zo máximo du n mes
desde a co nfi rma ció n da
matrícula.

Sina tur a d o
compromiso d e
supervisión no
expedi ente
académico
(Secretaría)

40
Espera da
asigna ción da
dire cción da tese

100
Compromiso
de supervisión
da dire cción
da tese

80
70
Asigna ción
da dire cción
da tese

Confirmación e
comunicación do perfil
autorizado (titor/a ou
dire cción da tese)

80 O perfil autorizado é
respon sab le d e r ealizar a
supervisión na aplicación
Xescampus.

90
Rexistro perfil
autorizado no
expedi ente acadé mi co
(apli cación
Xescampus)

130
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A) COMPROMISO DE SUPERVISIÓN E ASIGNACIÓN DA DIRECCIÓN DA TESE (segue)
Entrada

CAPD

Área Académica
de Estudos de
Mestrado e
Doutoramento

Dirección da tese

Área de
Apoio á Eido
(Servizo de
XE Posgrao)

Saída

Non
Confirmación da
matrícula
(doutorando/a)

50 A propo sta
formalízase nunh a a cta
da CAPD e transmítese á
área acad émi ca ben po r
correo ele ctrónico ben a
través da Secretaría.

50
Elab oración e envío da
prop osta de asignación
de dire cción da te se

60

Datos da
proposta de
tese, resumo e
liña de
investigación da
prescrición
(doutorando/a)

Como

Pra zo máximo de tres
meses desde a
confirmaci ón da
matrícula.

A dirección
prop osta está
hab ilita da no
rexistro de
dire ctores/as?

Non
65 Por mensaxaría
electrónica.

65
Info rma ció n á
dire cción da
tese

66
Si

Pre sen tación dos
méritos
investig adore s
(Secretaría)

67

67 Info rma ció n p or
mensaxaría e lectrón ica.

Experie ncia
investig adora
acreditada?

Si

68
Rexistro dos d ato s
(alta) no Rexistro de
Directo res/as
(apli cación
Xescampus)

70
Confirmación da
asigna ción da dir ección
da tese e información
ao dou tora ndo/a,
CAPD e di rección da
tese (apli cación
Xescampus)

Asigna ción da
dire cción da tese

80

100
Sina tur a d o
compromiso d e
supervisión no
expedi ente acadé mi co
(Secretaría)

Compromiso d e
supervisión asinado
(dou tora ndo/a,
CAPD, titor/a,
dire cción da tese,
Sección de
Doutoramento do
Ser vizo de XE
Posgra o, dire cción
da Eido)

110
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B) PLAN DE INVESTIGACIÓN
Entrada

Confirmación da
matrícula
(doutorando/a)

Programación das
actividades
formativas coas
exixencias en
horas de traballo
-establecidas na
memoria do PD ou,
no seu defecto,
pola CAPD(CAPD)

Perfil autorizado
(titor/a ou dirección
da tese)

Doutorando/a

CAPD

Área Académica de
Estudos de
Mestrado e
Doutoramento

Saída

Como

120 Esta pr ese nta ció n
tamén se pod e re alizar, a
maiore s, de xeito
presen cial.

110
Elab oración do plan de
investig ación inicial
(apli cación SV E)

Pra zo máximo de 6
meses desde a
confirmaci ón da
matrícula.
De non o ter presentado
no prazo, a CAPD
informaría da proposta
de baixa definitiva
administrativa pa ra q ue o
perfil autorizado e o
dou tou rando/a alegu en e
resolvan.

120
Pre sen tación do plan
de investig aci ón
(apli cación SV E)

130 O informe
determínase p or aco rdo
entre o titor/a e a
dire cción da tese.

130
Info rme
(apli cación Se cretaría)

130 e 140 O perfil
autorizado e a CA PD
rexistra n a de cisión na
apli cación Se cretaría

100
Compromiso
de
supervisión

140
Info rme de ap robación
(apli cación Se cretaría)

150 A área acadé mica
incorpo ra os datos d e
non facelo o p erfil
autorizado ou a CAPD.

150
Inco rporación do s
informes n o e xpe diente
académico (apli cación
Xescampus)

110
Non

157
Non

Seg unda apro bación
neg ativa consecu tiva
do plan de
investig ación inicial?

263
Pro posta de
baixa
definitiva

Info rma ció n sobr e os
dou tora ndos/as
segund o li ña de
investig ación
(ACSUG, UAP,
CAPD, Ser vizo de XE
Posgra o, dire cción da
Eido)

155
Info rme s
positivo s?

Si

160

Si

O doutora ndo/a recibe
unh a men saxe
informativa na súa SVE

Formalización
(bloq ueo) do plan de
investig ación inicial e
da súa ver sió n
(apli cación Xe scampus)

Plan de
investigación do
doutorando
aprobado pola
CAPD
R1 – FI01

160 O plan de
investig ación inicial p ode
ada pta rse en función da
evolución da tese, o que
modifica a súa ve rsió n.

170

380
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dos/as doutorandos/as

C) XESTIÓN DAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
Entrada

CAPD

Memoria de
verificación do
PD
(Servizo de XE
Posgrao)

15

Dirección da Eido

Sección de
Doutoramento
(Servizo de XE
Posgrao)

Doutorando/a

Saída

Como

15 A propo sta envía se
por mensaxaría
electrónica.

Pro posta de activida des
formati vas propia s do
PD á E ido

25
Pro posta de activida des
formati vas tra nsversais

35
Táboa de
recoñecementos
docentes
(Dirección da
Eido)

Oferta de
acti vida des
formati vas
apro badas
prop ias do PD

Elab oración e
pub lica ció n da
convocato ria para
solicita r activid ades
formati vas

35 Convocato ria bianua l
(en cada cu adrimestr e)

45
Soli citude das
acti vida des
formati vas e
admisión (de ser
caso)

170

Área de Calidade
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dos/as doutorandos/as

D) DOCUMENTO DE ACTIVIDADES
Entrada

160
Plan de
investig ación

Doutorando/a

Área Académica de
Estudos de
Mestrado e
Doutoramento

Perfil autorizado
(titor/a ou dirección
da tese)

CAPD

Saída

Como

Documentos
acreditativos da
realización das
actividades
formativas

170
Realización das
acti vida des formativa s

R4 – FI01

65
Soli citude de
acti vida des
formati vas

180
Incl usió n d as
acti vida des ob rigatorias
e optativas no
expedi ente acadé mi co
(apli cación SV E)

Documentación
acreditativa das
actividades
realizadas en PD
previos anteriores
regulacións(doutorando/a)

190

190 Comproba ció n da
autenticidade/veracidade
dos mé rito s alega dos.

Non

Comproba ció n do
xustificante da
acti vida de
(apli cación Xe scampus)
200 O informe
determínase p or aco rdo
entre o titor/a e a
dire cción da tese.

200
Info rme
(apli cación Se cretaría)

210 A CAPD p ode
acceder á
documentación
acreditativa d as
acti vida des pa ra
validala s.

210
Info rme de valida ció n
(apli cación Se cretaría)

211
A actividad e
precisa
recoñe cemen to?

Non

215

Acti vida de non
validad a

Info rme s
positivo s?

Si

Acti vida de
validad a

Si

220
212

Área de Calidade
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dos/as doutorandos/as

D) DOCUMENTO DE ACTIVIDADES (segue)
Entrada

211
Acti vida de
precisa
recoñe cemen
to

Doutorando/a

Sección de Doutoramento
(Servizo de XE Posgrao)

Dirección da Eido

Área Académica de Estudos
de Mestrado e
Doutoramento

Saída

212

Como

212 Modelo…?

Soli citude de
recoñe cemen to das
acti vida des
(apli cación SV E)

213
Elab oración da prop osta
de resolución reitora l de
recoñe cemen to das
acti vida des
Acti vida de(s)
recoñe cida(s)

214
Resolución de
recoñe cemen to (ou non)
das actividade s e
información ao
dou tora ndo/a e á á rea
académica

Acti vida de(s) non
recoñe cida(s)

215
Inco rporación da
resolución de
recoñe cemen to ao
expedi ente acadé mi co
(físico) do dou tora ndo/a

220
Rexistro da decisión no
expedi ente acadé mi co
do dou tora ndo/a e
actu alización do
documento de
acti vida des
(apli cación Xe scampus)

Documento de
actividades do
doutorando/a
validado pola CAPD
R2 – FI01

230

380
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dos/as doutorandos/as

E) AVALIACIÓN ANUAL
Entrada

CAPD

Programación
das actividades
formativas
(CAPD)

Pro gramación da
avaliación anu al do PD
e información aos
titor es/as, dire ccións de
tese s e doutoran dos/as

Perfil autorizado
(titor/a ou dirección
da tese)

Doutorando/a

Sección de
Doutoramento
(Servizo de XE
Posgrao)

Dirección
da Eido

Como

Saída

230

240 Esta avalia ció n
real ízase a nualmente
dura nte a dur ació n d o P D
do dou tora ndo/a, e, en
todo ca so, antes d a
defensa da te se.

160

A avaliación consiste na
supervisión do
documento de
acti vida des e do plan de
investig ación de cad a
dou tora ndo/a.

240

Plan de
investig ación

Acti vación da avaliación
anu al
(apli cación Se cretaría)

A activación da
avaliación blo quea as
versións d estes
documentos.

220
Documento
de
acti vida des

250 A decisión
determínase p or aco rdo
entre o titor/a e a
dire cción da tese.

250
Info rme de avalia ció n
(apli cación Se cretaría)

Informe de
avaliación anual da
CAPD

260
Sup ervisió n:
informe de va lidación
(apli cación Se cretaría)

R3 – FI01

261

Si

Info rme s
positivo s?

270

Non

262
Seg unda
avaliación anu al
neg ativa
consecutiva?

Si

266 En función dos
resultados dos in formes
de avaliación.

266
Non

Elab oración e
presen tación dun
novo plan de
investig ación e/ou
documento de
acti vida des

110

Pra zo máximo de 6
meses.

170

263
Elab oración da
prop osta de baixa
definitiva d e
carácte r do ce nte e
información ao
dou tora ndo/a e ao
perfil autorizado

264
Elab oración da
prop osta de
resolución rei tora l
de autorización da
baixa definitiva n o
PD

265
Resolución de
autorización da
baixa definitiva
do dou tora ndo/a
no PD

Baixa definitiva d o
dou tora ndo/a no PD
(dou tora ndo/a,
CAPD, titor/a,
dire cción da tese,
Áre a A cad émica de
Estu dos d e Mestrado
e Douto ramento,
Sección de
Doutoramento do
Ser vizo de XE
Posgra o)
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dos/as doutorandos/as

F) ELABORACIÓN DA TESE DE DOUTORAMENTO
Entrada

Doutorando/a

160

270

Dirección da tese
Non

220
Documento
de
acti vida des

261

Como

Saída

280

290
Si

Pre cisa
prór roga?

Si

CAPD

Info rme favorable
para pr ese nta r a
tese?

Non

275

Avaliación
anu al

Non

Área Académica
de Estudos de
Mestrado e
Doutoramento

270 De ser o caso
(informe favora ble) envío
da tese á Áre a
Académica en fo rma to
pdf

Elab oración da te se
de dou tora me nto e
envío á dir ección da
tese coa
documentación
xustificativa das
mencións, de ser o
caso

Plan de
investig ación

Perfil autorizado
(titor/a ou dirección
da tese)

Info rme favorable
para pr ese nta r a
tese?

400
Si

Comunicación
da non
aprobación da
Eido para
continuar os
trámites da
defensa de tese
(Área de Apoio á
Eido do Servizo
de XE Posgrao)

Fich a TES EO, cos
datos p ersoais do
dou tora ndo/a e xer ais
da tese
(CAPD, titor/a,
dire cción da tese, Áre a
Académica de Estud os
de Mestrad o e
Doutoramento,
dire cción da Eido)

300
Pre sen tación da tese formato pd f- coa
documentación
xustificativa das
mencións, de ser o caso,
e so licitud e de de pósito
da tese
(apli cación SV E)

310
Documentació n
completa n o
formato axeitado?

Non

Modificació n o u
entrega da
documentación
pen dente

Si
320
Ver ificación da
orixinal idade da
investig ación da tese,
obtención do informe
antipla xio (apli cación
antipla xio Turnitin) e
envío á CAPD

Xustificación da
orixinal idade da tese
(informe)

Info rme an tipl axio da
tese
(dou tora ndo/a, CAPD,
titor/a, dire cción da
tese, Áre a A cad émica
de Estu dos de
Mestra do e
Doutoramento,
dire cción da Eido)

330

335
Non

Si

310 A entrega ou
modificació n d o formato
da documentación non
implica un novo i nfor me
favo rable da dire cción da
tese ou do tito r/a

Info rma ció n sobr e as
tese s reali zad as
segund o d edicación
(ACSUG, UAP,
CAPD, Ser vizo de XE
Posgra o, dire cción da
Eido)

315

Comunicación
da non
autorización da
Eido para
defender a tese
(Área de Apoio á
Eido do Servizo
de XE Posgrao)

300 A presentación
inclúe o(s) informe
favo rable e as
autorizacións do
dou tora ndo/a para
-pub lica r a tese,
-pub lica r os se us datos
en TESEO,
-enviala ao tribuna l
-pub lica la n o r eposito rio
Inve stigo

O informe sup era
os l ímites
esta blecidos?

336
Rexistro dos i nfo rme s
(apli cación Se cretaría)

Non

340
Autorización para
defend er a tese?

Si

350
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dos/as doutorandos/as

F-1) XESTIÓN DAS PRÓRROGAS
Entrada

Doutorando/a

Perfil autorizado
(titor/a ou
dirección da tese)

CAPD

Saída

400 Esta solicitude pode
real izar se un máximo de
3 meses antes de
solicita r o dep ósi to da
tese de do uto ramento

275
400
Soli citude de pró rroga
no PD
(apli cación SV E)

Documentación
acreditativa para
solicitar unha
prórroga no PD
(doutorando/a)

Como

410
Info rme
(apli cación Se cretaría)

420
Info rme de au tori zación
(apli cación Se cretaría)

430
Info rme s
positivo s?

Non

435
Deneg ació n d a
prór roga

280

Si

440
Autorización
da prór roga

Incremento do prazo
máximo para
depositar a tese
(doutorando/a,
CAPD, titor/a,
dirección da tese,
Sección de
Doutoramento do
Servizo de XE
Posgrao, dirección
da Eido)

270
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dos/as doutorandos/as

F) ELABORACIÓN DA TESE DE DOUTORAMENTO (segue)
Entrada

340

Comunicación
do non
nomeamento da
Eido do tribunal
de tese e das
persoas
suplentes, de ser
o caso
(Área de Apoio á
Eido do Servizo
de XE Posgrao)

Área Académica de
Estudos de
Mestrado e
Doutoramento

CAPD

Como

Tese d e d outo ramento pdf-, asinad a po lo
dou tora ndo/a, co visto e
prace da dirección da
tese e, de ser o caso, do
titor/a (Áre a de A poio á
Eido do Se rvi zo de XE
Posgra o, Comisi ón
Per man ente d o Comité
de Direcció n d a E ido,
tribuna l de tese)

350
Elab oración do informe
de autorización para
defend er a tese
(apli cación Se cretaría)

360

Documentació n
asociada ás men ción s
ou á te se por compendi o
de pub lica ción s, de ser o
caso (Áre a de A poio á
Eido do Se rvi zo de XE
Posgra o, Comisi ón
Per man ente d o Comité
de Direcció n d a E ido,
tribuna l de tese)

Elab oración e
apro bación da propo sta
de composició n d o
tribuna l de tese
(apli cación Se cretaría)

370
Comunicación
da non
constitución do
tribunal de tese
(Área de Apoio á
Eido do Servizo
de XE Posgrao)

Saída

Documento d e
acti vida des ob rigatorias
e optativas do
dou tora ndo/a va lidado
pola CAPD
(Áre a de A poio á Eido
do Servizo de XE
Posgra o, Comisi ón
Per man ente d o Comité
de Direcció n d a E ido,
tribuna l de tese)

Incl usió n d os datos d os
membros n on
rexistra dos na
apli cación TESEO
(apli cación Se cretaría)

385
San eamento

Non

160
Plan de
investig ación

220
Documento
de
acti vida des

Plan de in vestigación
do dou tora ndo/a
apro bado pola CAPD
(Áre a de A poio á Eido
do Servizo de XE
Posgra o, Comisi ón
Per man ente d o Comité
de Direcció n d a E ido,
tribuna l de tese)

380
A documentación
é co rrecta e está
completa?

Si

390
Rexistro e envío (aviso)
da documentación á
Áre a de A poio á Eido
para continua r os
trámite s da so lici tude de
dep ósi to da te se
(apli cación Xe scampus)

Info rme de au tori zación
da CAPD p ara defende r
a te se
(Áre a de A poio á Eido
do Servizo de XE
Posgra o, Comisi ón
Per man ente d o Comité
de Direcció n d a E ido)
Pro posta de
composició n d o tribu nal
de tese ap robada po la
CAPD
(Áre a de A poio á Eido
do Servizo de XE
Posgra o, Comisi ón
Per man ente d o Comité
de Direcció n d a E ido)
Datos dos me mb ros do
do tribuna l de tese
prop osto de non
esta ren previamente
rexistra dos
(Áre a de A poio á Eido
do Servizo de XE
Posgra o, Comisi ón
Per man ente d o Comité
de Direcció n d a E ido)
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dos/as doutorandos/as

Comentarios
-

V ANEXOS
Este procedemento non ten anexos.

Rexistros
Identificación do rexistro
Código

Denominación

Soporte
orixinal

Lugar de
arquivo

Responsable da
custodia
(órgano / posto)

Duración

Servizo de Xestión de
Estudos de Posgrao

6 anos

Servizo de Xestión de
Estudos de Posgrao

6 anos

Servizo de Xestión de
Estudos de Posgrao

6 anos

Servizo de Xestión de
Estudos de Posgrao

6 anos

Aplicación
R1 - FI01

Plan de investigación do
doutorando/a aprobado

Electrónic
o

R2 - FI01
(EPD5
ACSUG)

Documento de actividades
do doutorando/a validado

Electrónic
o

R3 - FI01
(EPD5
ACSUG)

Informe de avaliación
anual da CAPD

Electrónic
o

R4 - FI01
(EPD4
ACSUG)

Evidencias da realización
de actividades formativas e
sistemas de control
realizados, conforme a
planificación establecida

Electrónic
o

Xescampus
(Módulo de
doutorame
nto)
Aplicación

Xescampus
(Módulo de
doutorame
nto)
Aplicación

Xescampus
(Módulo de
doutorame
nto)
Aplicación

Xescampus
(Módulo de
doutorame
nto)

Área de Calidade

Escola Internacional de Doutoramento (Eido)

PROCEDEMENTO

Xestión da mobilidade
CÓDIGO FI-02

ÍNDICE 00

ELABORACIÓN

VALIDACIÓN

APROBACIÓN

Vicerreitor/a de

Comisión de Calidade

Comité de Dirección

Internacionalización

da Eido

da Eido

Data e sinatura

Data e sinatura

Vicerreitor/a de Captación
de Alumnado, Estudantes e
Extensión Universitaria

Data e sinatura
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Proceso
Formación dos/as investigadores/as (FI)

Histórico de evolucións
ÍNDICE

DATA

ELABORACIÓN

MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS

Vicerreitor/a de
Internacionalización
00

20.11.2018

Vicerreitor/a de
Captación de
Alumnado, Estudantes
e Extensión
Universitaria

do procedemento FI-02, Xestión da
mobilidade, no marco do programa de SGC (FidesCreación

Audit) de doutoramento da Universidade de Vigo.

Índice

I OBXECTO 3
II ALCANCE 3
III REFERENCIAS 3
IV DESENVOLVEMENTO 4
V ANEXOS 11
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I OBXECTO
Definir a sistemática para xestionar a mobilidade e as estadías de investigación dos/as
doutorandos/as, incluída a admisión, o recoñecemento e a acreditación da finalización destas
actividades.

II ALCANCE
O alcance do presente procedemento esténdese á mobilidade e ás estadías nacionais e internacionais
dos/as doutorandos/as propios/as e alleos/as no marco dos programas de doutoramento adscritos á
Escola Internacional de Doutoramento (Eido).
En particular, cando os programas sexan interuniversitarios, terase en conta os aspectos establecidos
no convenio de colaboración.

III REFERENCIAS
III.1.

Normas

A lexislación, normativa e estándares de calidade de referencia que afecta a este proceso poden
atoparse na ficha do proceso.
A lexislación e normativa xeral que afecta ao SGC da Eido está descrita no Manual de Calidade.

III.2.

Definicións

-

Área de Calidade

PROCEDEMENTO Xestión da mobilidade

III.3.
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Abreviaturas e siglas

- AAEMD

: Área Académica de Estudos de Mestrado e Doutoramento

- ACSUG

: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

- CAPD

: comisión académica do programa de doutoramento

- SGC

: sistema de garantía de calidade

- UAP

: Unidade de Análisis e Programas

IV DESENVOLVEMENTO
IV.1.

Finalidade do proceso

Desenvolver as actividades que impulsen a mobilidade dos/as doutorandos/as para mellorar a súa
formación integral e o coñecemento do ámbito social, cultural e académico que complementen a súa
aprendizaxe teórica e práctica.
Xestionar as estadías de investigación dos doutorandos/as, tanto da UVigo noutras institucións como
doutras institucións na UVigo.

IV.2.

Responsable do proceso

Vicerreitor/a de Internacionalización (mobilidade internacional)
Vicerreitor/a de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria (mobilidade
nacional)

IV.3.
•

Indicadores

Porcentaxe de estudantes –entrantes/saíntes- que realizan estadías de investigación
autorizadas pola CAPD (IPD9 - Guía de seguimento e acreditación)

Área de Calidade

PROCEDEMENTO Xestión da mobilidade

•
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Porcentaxe de estudantes –entrantes/saíntes- que participan en programas de mobilidade
(IPD10 - Guía de seguimento e acreditación)

A descrición e o modo de cálculo destes indicadores están definidos no Catálogo de indicadores de
doutoramento, dispoñible no portal de transparencia da universidade.

IV.4.

Diagrama de fluxo
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A) PROGRAMAS DE MOBILIDADE - ESTUDANTADO PROPIO
Entrada

ORI

Doutorando/a

CAPD

Saída

10 As a ctividade s de
difusión so bre os
prog ramas de mobili dade
real ízanse en
colabo raci ón coa Eid o.
Pod en ser conxuntas ou
específicas pa ra cad a
prog rama.

10

Orzamento
(Xerencia)

Elab oración, pub lica ció n
e difusi ón da
convocato ria de
mobilid ade

20

Pre sen tación das
solicitu des de
mobilid ade

Convenios e
acordos con
universidades ou
institucións
(Secretaría Xeral)

20 Pre sen tación
segund o o s requ isitos d a
convocato ria.

30

Sele cción dos/as
dou tora ndos/as,
pub lica ció n na web
e adxudicación das
prazas
(autorización).
Info rma ció n á ORI

40

Acta da CAPD
coa relación de
selecci onados/
as motivada

Resolución
reitoral de
concesión das
prazas

Pub lica ció n d a
resolución rei tora l de
concesión das pr aza s

50

Aceptación (ou
renu ncia) da selecci ón e
prep aración dos trámites
para in cor porarse á
institución de destino

60

Formalización do acordo académico
(sinatura do co ntr ato de estudos o u
documentación equi vale nte) e
tramita ción da do cumen tación coa
institución de destino

70

Inco rporación á
institución de destino
e estad ía

80

Finalización da
esta día e
rein cor poración á
Universidade de
Vigo

Acordo
académico contrato d e
estu dos(ORI, Áre a
Académica de
Estu dos d e
Mestra do e
Doutoramento)

Certificación
acreditativa d a
esta día
(ORI, Áre a
Académica de
Estu dos d e
Mestra do e
Doutoramento)
Info rma ció n sobr e
a mobilida de
prop ia realizada
(ACSUG, UAP,
CAPD, Ser vizo de
XE Posgra o,
dire cción da Eido,
ORI)

200

90

Acreditación das
acti vida des e
recoñe cemen to
académico

Como

Documentació n
acreditativa d as
acti vida des
formati vas
real izad as
(Áre a
Académica de
Estu dos d e
Mestra do e
Doutoramento)

30 A se lecció n in clú e a
rela ción pr ovi sion al d e
persoa s se leccio nadas, o
prazo de reclamacións e
e a relación definitiva

50 O modelo de
aceptación e os trámites
dep enden de cada
prog rama de mob ilidade
e das e xixencias da
institución de destino:
- documentais
- tramita ción da s posibles
bolsas aso cia das ao
prog rama,
- prob a d e n ive l de
idio ma
En todo ca so, deb e
incluír u n seg uro de
respon sab ilidade civil e
repa tria ció n o u, no seu
defecto, declara ció n d e
respon sab ilidade.

60 Envío d unha copia á
ORI.

80 Sup ón a e ven tua l
tramita ción da s
exixencias de cada
prog rama
(administrativa s,
académicas, avaliación
da mobilid ade…)
Envío d unha copia da
certificación acreditativa
á ORI.
A ORI mantén un rexistro
centralizado da
mobilid ade.

80 A documentación
asociada ás a ctividades
desenvoltas in co rpórase
ao expedie nte acadé mi co
do dou tora ndo/a.
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B) PROGRAMAS DE MOBILIDADE - ESTUDANTADO ALLEO
Entrada

Solicitude de
mobilidade
(doutorando/a)

ORI

Investigador/a
responsable

CAPD

Doutorando/a

Como

Saída

15 A documentación
recibida de be estar de
acordo coas e xixencias
do prog rama ou con ven io
de mobilid ade.

15

Recepción e a nálise da
documentación

Pod e in clu ír a
acreditación do nivel de
idio ma.

Convenios e
acordos con
universidades ou
institucións
(Secretaría Xeral)

25

Non

Autorización?

Non
Convenios
Erasmus (ORI)

25 Admisión segund o a
normativa e o s cr iter ios
de cada progr ama d e
mobilid ade.

Si

35

Autorización?

35 Info rma ció n d a
autorización á ORI

45

Comunicación
da non ad misión
(dou tora ndo/a)

Info rma ció n a o
dou tora ndo/a

Nomeamento do
doutorando/a de
mobilidade
(Institución de
orixe)

55

Carta d e a cep tación
ao dou tora ndo/a e á
institución de orixe, de
ser o caso, e envío de
información práctica
para a mobilid ade

Si

65

Formalización do
acordo acadé mico
(sinatura do co ntr ato
de estu dos ou
documentación
equ iva lente) e
tramita ción da
documentación coa
institución de orixe

Documento d e
admisión
(dou tora ndo/a,
Áre a
Académica)
Acordo
académico contrato d e
estu dos(ORI, Áre a
Académica de
Estu dos d e
Mestra do e
Doutoramento)

75

Inco rporación á
Universidade de
Vigo e estadía

85

Finalización da
esta día e
rein cor poración á
universida de de o rixe

95

Elab oración da
certificación
acreditativa d a
esta día e das
acti vida des
real izad as e envío a o
dou tora ndo/a e á O RI

Info rma ció n
sobre a
mobilid ade allea
real izad a
(ACSUG, UAP,
CAPD, Ser vizo
de XE Posgra o,
dire cción da
Eido, ORI)

75 A incorpor ació n
inclúe a información
sobre os servizos ao s
que o dou tora ndo/a pode
acceder duran te a
dura ció n d a mob ilidade
(bibl iote ca, dep orte s,
instalacións…) e outras
posible s actividad es de
acollida.

85 A ORI mantén un
rexistro centralizado
desta mob ilidade.

Certificación
acreditativa d a
esta día
(ORI,
dou tora ndo/a)

200
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C) ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN - ESTUDANTADO PROPIO
Entrada

Doutorando/a

Perfil autorizado
(titor/a ou
dirección da tese)

CAPD

Área Académica
de Estudos de
Mestrado e
Doutoramento

Como

Saída

100

Solicitude da
estadía
(doutorando/a)

100 A so lici tud e p ode
incluír d ocumenta ció n
adicion al, en función das
exixencias da institu ción
de destino.

Pre sen tación da
solicitu de e do
documento de aceptaci ón
da insti tución de destino

120

Non

Autoriza?

Si

130

Autoriza?

Non

140

Info rma ció n a o
dou tora ndo/a

Deneg ació n d a
esta día
(dou tora ndo/a)
150 Info rma ció n á ORI.

Si

150

Confirmación da
autorización ao
dou tora ndo/a

Autorización da
esta día
(dou tora ndo/a,
ORI, Áre as
Académicas d e
Estu dos d e
Mestra do e
Doutoramento)

160

Pre paración dos
trámite s e
incorpo ración á
institución de destino
e estad ía

170

Finalización da estad ía
e reincorp oración á
Universidade de Vig o

Certificación
acreditativa d a
esta día
(ORI, Áre as
Académicas d e
Estu dos d e
Mestra do e
Doutoramento)
Info rma ció n sobr e
as e stadías
prop ias re alizadas
(ACSUG, UAP,
CAPD, Ser vizo de
XE Posgra o,
dire cción da Eido,
ORI)

160 Os trámites
dep enden das exixe ncia s
da insti tución de destino.
En todo ca so, deb e
incluír u n seg uro de
respon sab ilidade civil e
repa tria ció n o u, no seu
defecto, declara ció n d e
respon sab ilidade.

170 Envío d unha copia
da certificación
acreditativa á ORI.
A ORI mantén un rexistro
centralizado destas
esta día s.

200
180

Acreditación das
acti vida des e
recoñe cemen to
académico

Documentació n
acreditativa d as
acti vida des
formati vas
real izad as
(Áre a A cad émica
de Estu dos de
Mestra do e
Doutoramento)

180 A documentación
asociada ás a ctividades
desenvoltas in co rpórase
ao expedie nte acadé mi co
do dou tora ndo/a.
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D) ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN - ESTUDANTADO ALLEO
Entrada

Solicitude de
estadía
(doutorando/a)

Investigador/a
responsable

CAPD

105

Non

Doutorando/a

Saída

115

Recepción e a nálise da
documentación

125

Autorización?

135

125 Info rma ció n d a
autorización á ORI

Info rma ció n a o
dou tora ndo/a

Si

Autorización da
esta día
(dou tora ndo/a,
Áre as
Académicas d e
Estu dos d e
Mestra do e
Doutoramento)

145

Carta d e a cep tación
ao dou tora ndo/a e á
institución de orixe, de
ser o caso

155

Emisión da ta xa
académica da estad ía

165

Pag amento d a taxa

Taxas da
esta día pa gadas
(Sección de
Doutoramento
do Servizo de
XE Posgra o e
Sección de
Xestión de
Pre zos Públicos
do Servizo de
Axudas ao
Estu do, Bolsas e
Pre zos Públicos)

175

Inco rporación á
Universidade de Vig o
e estad ía

185

195

Elab oración da
certificación
acreditativa d a estadía
e das a ctividades
real izad as e envío a o
dou tora ndo/a e á O RI

Como

Deneg ació n d a
esta día
(dou tora ndo/a)

Non

Autorización?

Si

Área Académica
de Estudos de
Mestrado e
Doutoramento

ORI

Finalización da
esta día e
rein cor poración á
universida de de
orixe

Certificación
acreditativa d a
esta día
(dou tora ndo/a,
ORI)

175 A incorpor ació n
inclúe a información
sobre os servizos ao s
que o dou tora ndo/a pode
acceder duran te a
dura ció n d a e stadía
(bibl iote ca, dep orte s,
instalacións…) e outras
posible s actividad es de
acollida.

185 A ORI mantén un
rexistro centralizado
destas estadías.

Info rma ció n
sobre as
esta día s allea s
real izad as
(ACSUG, UAP,
CAPD, Ser vizo
de XE Posgra o,
dire cción da
Eido, ORI)

200
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E) ANÁLISE E MELLORA
Entrada

Dirección da Eido

Comisión de
Calidade da Eido

Saída

Como

Informe de
mobilidade en
doutoramento (Eido)

200 O informe recolle os
datos d e mob ilidade e
esta día s prop ias e allea s
do curso a cad émico
rematado.

90
200

95

Elab oración do informe
de mobilid ade en
dou tora me nto (Eido) e
presen tación na Comisi ón
de Calidad e d a E ido

180

195

210 Nesta reun ión
recoménd ase a
participación da ORI.

210

Aná lise e avaliación dos
resultados da mo bilidad e
e das e stadías

Resultados de
QSP sobre
mobilidade e
estadías (UAP)
220 As a ccións poden
orie nta rse a mellorar os
prog ramas de mobili dade
ou as e stadías, a sú a
prog ramación, os seus
resultados...

220

Resultados de
medición da
satisfacción sobre
mobilidade e
estadías
(dirección da
Eido)

Toma d e a ccións de
mellora

Acordos da Comisión
de Calidade da Eido
sobre a mellora da
mobilidade e das
estadías
(CAPD, dirección da
ORI, Servizo de XE
Posgrao)
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Comentarios
-

V ANEXOS
Este procedemento non ten anexos.

Rexistros

Identificación do rexistro
Código

Denominación

Soporte
orixinal

R1 - FI02

Informe anual de
mobilidade

Electrónic
o

Lugar de
arquivo

Responsable da
custodia
(órgano / posto)

Duración

Aplicación
ou
repositorio
informático

Dirección da Eido

6 anos

Área de Calidade

Escola Internacional de Doutoramento (Eido)
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I OBXECTO
Definir a sistemática para autorizar e realizar a defensa dunha tese de doutoramento.

II ALCANCE
O alcance do presente procedemento esténdese ás teses defendidas na Universidade de Vigo asociadas
a calquera dos programas de doutoramento adscritos á Escola Internacional de Doutoramento (Eido).
En particular, cando os programas sexan interuniversitarios, terase en conta os aspectos establecidos
no convenio de colaboración.

III REFERENCIAS
III.1.

Normas

A lexislación, normativa e estándares de calidade de referencia que afecta a este proceso poden
atoparse na ficha do proceso.
A lexislación e normativa xeral que afecta ao SGC da Eido está descrita no Manual de Calidade.

III.2.

Definicións

-
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III.3.

Abreviaturas e siglas

- AAEMD

: Área Académica de Estudos de Mestrado e Doutoramento

- ACSUG

: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

- CAPD

: comisión académica do programa de doutoramento

- SGC

: sistema de garantía de calidade

- UAP

: Unidade de Análisis e Programas

IV DESENVOLVEMENTO
IV.1.

Finalidade do proceso

Facilitar que o/a estudante poida presentar a súa tese de doutoramento, que é a condición necesaria
para obter o título de doutor/a.

IV.2.

Responsable do proceso

Presidente do Comité de Dirección da Eido

IV.3.
•

Indicadores

Número de teses defendidas en réxime de codirección (IPD14 – Guía de seguimento e
acreditación de ACSUG)

•

Número de expertos internacionais que participan nas comisións de seguimento ou nos
tribunais de teses (IPD17 – Guía de seguimento e acreditación de ACSUG)

•

Evolución dos indicadores de resultados do programa desde a implantación do título (IPD18
– Guía de seguimento e acreditación de ACSUG):
o Número de teses defendidas
Área de Calidade
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o Número de teses presentadas en galego, castelán ou outro idioma
o Duración media dos estudos a tempo completo / tempo parcial
o Taxas de éxito:
-Porcentaxe de doutorandos/as que defenden a súa tese sen pedir prórroga
-Porcentaxe de doutorandos/as que defenden a súa tese despois de pedir a primeira
prórroga
-Porcentaxe de doutorandos/as que defenden a súa tese despois de pedir a segunda
prórroga
o Porcentaxe de teses con cualificación cum laude
o Porcentaxe de teses con mención internacional
A descrición e o modo de cálculo destes indicadores están definidos no Catálogo de indicadores de
doutoramento, dispoñible no portal de transparencia da universidade.

IV.4.

Diagrama de fluxo
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A) EXPOSICIÓN PÚBLICA E APROBACIÓN PARA TRAMITAR
Entrada

Ficha TESEO, cos
datos persoais do
doutorando/a e
xerais da tese
(doutorando/a)

Tese de
doutoramento -pdfasinada, co visto e
prace da dirección
de tese e, de ser o
caso, do titor/a e
autorizada pola
CAPD
(AAEMD)

Comisión
Área de Apoio á Eido (Servizo
Permanente do
Persoal doutor
Comité de Dirección
de XE Posgrao)
da Eido

15
10

Depósito d a
documentación da te se
(apli cación Xe scampus) e
pub lica ció n na pá xin a web
da Eido
(den ominación, autor/a,
dire cción da tese, PD e
data)

Info rma ció n sobr e a
tese de posita da
(persoa l do uto r)

20

Per íodo de exposición
púb lica (10 días há biles
en período lectivo)

10 A data de depósito
rexístrase no exp ediente
do dou tora ndo/a.
Ser ve de referen cia par a
iniciar o período de
exposición pública.
A documentación
custódi ase en
Xescampus

30 As con side racións e
aleg acións dir íxense por
escrito, a tra vé s do
rexistro, á Eido

30

Exame da tese
e elabo ración
de
consideración s
ou aleg aci óns

40 Esta valora ció n ten en
conta o informe da CAPD
e as consider ació ns e
aleg acións re cibi das, de
ser o caso.
Asemade, pod erá
convocar o u solicitarlle
unh a re sp osta razoada
ou outra información que
considere necesaria:
- ao dou tora ndo/a e/ou
- á dirección de tese

40

Documentación
asociada ás
mencións ou á
tese por
compendio de
publicacións, de
ser o caso
(AAEMD)

Valo ración da tese

50

Non

Plan de
investigación do
doutorando/a
aprobado pola
CAPD(AAEMD)

Como

20 Máxima di fusión
institucion al por
mensaxaría e lectrón ica
Acceso restrinxido á tese
a tra vé s do Servizo d e
XE Posgra o.

Informe de
autorización da
CAPD para
defender a tese
(AAEMD)

Documento de
actividades do
doutorando/a
validado pola
CAPD (AAEMD)

Saída

Apr obación para
continuar os
trámite s?

60

Rexistro da decisión no
expedi ente acadé mi co
(apli cación Xe scampus)
e información ao
dou tora ndo/a, á dirección
de tese e á CAPD

Acordo s da Comisió n
Per man ente sobr e
aap robación para
tramita r

Asigna ción da ár ea
temática de
investig ación
(Áre a de A poio á
Eido do Se rvi zo de
XE Posgra o)

Comunicación
Imp lica un ha nova
solicitu de de d epósito
de tese
(dou tora ndo/a,
dire cción de tese e
CAPD)

Tamén pode consultarlle
á CAPD e ped ir i nfor me s
e co labora ció n a outro
persoa l do uto r externo
para asesorar na
avaliación.

60, 70 As comuni cación s
real ízanse por
mensaxaría e lectrón ica.
Ao dou tora ndo /a ta mé n
se l le in for ma das vías
que lle per mitan corrixir
axeitadamente a súa
tese.

Si
70

Rexistro da decisión no
expedi ente acadé mi co e
comunicación ao
dou tora ndo/a, á dirección
de tese, á CAPD e a
Áre a A cad émica de
Mestra do e
Doutoramento

80
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B) NOMEAMENTO DO TRIBUNAL DA TESE
Entrada

Proposta de
composición do
tribunal de tese
aprobada pola
CAPD (AAEMD)

Área de Apoio á Eido
(Servizo de XE
Posgrao)

Comisión
Permanente do
Comité de
Dirección da Eido

Tribunal da tese

Saída

15, 25 A co mp osi ció n do
tribuna l de be respectar
os r equisitos
esta blecidos n o
Regula me nto de estudos
de dou tora me nto da
Universidade de Vig o e
as r estricións
orzamentarias.

15

Revisió n d a composición
do tribuna l da tese
prop osto

25

Valo ración do trib unal de
tese pr oposto

Datos dos
membros do
tribunal de tese
proposto de non
estar previamente
rexistrados
(AAEMD)

35

45

Rexistro da decisión no
expedi ente acadé mi co
(apli cación Xe scampus)
e información da
decisión á CA PD e á
dire cción da tese

Non

Nomeamento do
tribuna l da tese e
das persoas
suplen tes?

Par a esta revisió n po de
axudar se do equ ipo de
dire cción da Eido e de
expertos e xterno s no que
atinxe á acred itación da
experie nci a
investig adora.
Acordo s da
Comisi ón
Per man ente sobr e
o nomeamento do
tribuna l de tese

45, 55 As comuni cación s
real ízanse por
mensaxaría e lectrón ica.
Ao dou tora ndo /a ta mé n
se l le in for ma das vías
que lle per mitan corrixir
axeitadamente a súa
tese.

Comunicación
Imp lica un ha nova
prop osta de tr ibunal da
tese
(CAPD e di rección da
tese)

Como

Si

55

Comunicación do
nomea me nto á CAPD
e á direcci ón da tese
e notificación aos
membros d o tribu nal

65

Rexistro dos d ato s
do tribuna l na
apli cación TESEO

75

Envío d unha copia
da tese e do
expedi ente do
dou tora nto/a aos
membros d o
tribuna l

Datos do tribunal
de tese en
TESEO
(Ministe rio con
competencia en
universida des)

Info rma ció n sobr e
os e xpe rto s
interna cion ais qu e
participan nos
tribuna is de te se
(ACSUG, UAP,
CAPD, Ser vizo de 75 Comunicación por
mensaxaría e lectrón ica.
XE Posgra o,
dire cción da Eido)

90
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C) AUTORIZACIÓN DA DEFENSA PÚBLICA
Comisión Permanente
do Comité de
Dirección da Eido

Entrada

Área de Apoio á
Eido (Servizo de
XE Posgrao)

Doutorando/a

Saída

Como

Acordo s da
Comisi ón
Per man ente sobr e
a autorización da
defensa da te se

80 A autorización poder ía
real izar se na mesma
reun ión de nomeamento
do tribuna l de tese

75

70
80

Autorización da
defensa públi ca
da tese?

Non
Comunicación

90

Rexistro da decisión no
expedi ente acadé mi co
(apli cación Xe scampus)
e información da
decisión á CA PD, á
dire cción da tese, aos
membros d o tribu nal e
ao dou tora ndo/a

Imp lica un ha nova
solicitu de de
dep ósi to de te se
(CAPD, dire cción
da tese, membros
do tribuna l e
dou tora ndo/a)

100

Per íodo máximo
de 3 meses desde
a autorización para
real izar a defensa
púb lica

Si

170

110

Rexistro da decisión no
expedi ente acadé mi co
(apli cación Xe scampus)
e información da
decisión á CA PD, aos
membros d o tribu nal e
ao dou tora ndo/a
e publi cación na páxina
web da Eido

120

Pag amento d as
taxa s do dere ito ao
exame do grao de
dou tor/a

Taxas do dere ito
ao exame
pag adas
(Sección de
Doutoramento
do Servizo de
XE Posgra o e
Sección de
Xestión de
Pre zos Públicos
do Servizo de
Axudas ao
Estu do, Bolsas e
Pre zos Públicos)

120 Pra zo de 10 días
háb iles tras a utor iza r a
defensa

130
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D) DEFENSA PÚBLICA
Entrada

Área de Apoio á Eido
(Servizo de XE
Posgrao)

Tribunal da tese

Administrador/a

Doutorando/a

Saída

130

120

Remisi ón d a
documentación para
cubrir na defensa da
tese á secreta ría do
tribuna l de tese

130 Por mensaxaría
electrónica.

187

A documentación é a
seguin te:
- acta de constitución do
tribuna l
-acta da sesión
-sobres oficiais que
recollan os informes
confidencias sob re a tese
para os efectos d a
mención cum lau de e do
premio extraordin ario de
dou tora me nto.

140

Convocato ria do acto
de defensa
(preside nci a) e
comunicación da data,
o lugar e a hora á Eido
(secreta ría)

Orzamento
(Xerencia)
150

Info rma ció n á CAPD, ao
dou tora ndo/a, á
dire cción da tese e á
administración do
centro imp lica do e
pub lica ció n na pá xin a
web da Eido

155

Info rma ció n d os
gastos do tribuna l
da tese manutención,
aloxamento e
locomoción(Áre a de A poio á
Inve stigación e
Transfe rencia)

Pre paración da
infraestrutu ra
necesaria par a le r a
tese (aula, medios
físicos e vi rtua is…) e
tramita ción do s
aspecto s económicos
(gastos do tribuna l de
tese)

Como

140 A co mu nicaci ón
real ízase p olo me nos con
10 días há biles d e
antelación
150 Por mensaxaría
electrónica.
155 Esta s xestión s
pod en realizarse coa
colabo raci ón da d irecció n
da tese.

160

Constitución do
tribuna l da tese?

Si

160 e 165 A participación
virtu al d un me mb ro d o
tribuna l, de xeito
excepcional, é autorizada
pola di rección da Eid o.

Non

Outras posibles
inciden cia s so n tratadas
tamén pola dirección da
Eido.

165

Apr aza me nto ou
substitución
dalg ún me mb ro?

167

Rexistro da decisión no
expedi ente acadé mi co
(apli cación Xe scampus)
e información da
decisión á CA PD, aos
membros d o tribu nal e
ao dou tora ndo/a
e e ao administra dor/a

Si
Info rma ció n sobr e
as teses
defend idas en
codirección, sobre
a duración media
dos estudo s e
sobre as taxas de
éxito (ACSUG,
UAP, CAPD,
Ser vizo de XE
Posgra o, dire cción
da Eido)

Non

Comunicación
Imp lica un ha nova
prop osta de tr ibunal
de tese
(CAPD, dire cción da
tese, membros d o
tribuna l, dou tora ndo/a
e administrador/a)

Tese defendida
170

110

Lectura e defe nsa d a
tese

180

170 A defensa realíza se
en sesi ón pública duran te
o período lectivo do
calend ario académico
segund o se acordou ou
segund o se indiq ue no
convenio de colabor ació n
(PD con xun tos).

Área de Calidade
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tese

E) CUALIFICACIÓN
Entrada

Comisión Permanente
do Comité de
Dirección da Eido

Tribunal da tese

Área de Apoio á
Eido (Servizo de XE
Posgrao)

180

Informe d e valo ración
da tese e cualificació n
glob al

170

Comunicación en
sesión pública da
cualificació n

Saída

Como

Acta da sesión de
presentación e
cualificación da tese
(Sección de
Doutoramento do
Servizo de XE
Posgrao, doutorando/
a -se o pìde-)

180 O anexo 1 recolle o
modelo de Informe d e
valoración da defensa da
tese.
O anexo 2 recolle o
modelo de Acta d a
sesión de presentación e
cualificació n d a tese.
A se cre tar ía do tr ibunal
reda cta a acta de
colación do título de
dou tor/a.

185

Emisión da
valoración sobre Cum
laud e

130

Información sobre a
cualificación da tese
e as mencións
(ACSUG, UAP,
CAPD, Servizo de
XE Posgrao,
dirección da Eido,
Biblioteca)

187

Ape rtur a d os sobres da
concesión Cum la ude

190

190 Entrega da
documentación nun
prazo máximo de 5 días
háb iles

Elab oración do resto
da documentación
(acta s) e entrega á
Eido

200

Info rma ció n á CAPD, ao
dou tora ndo/a e á
dire cción da tese

210

Arq uivo da tese e da
documentación no
repo sitorio institu cion al
(Inve stigo), rexistro da
información
complementaria na
apli cación TESEO
e publi cación na web da
información sobre as
tese s defendi das

Información sobre as
teses defendidas
(ACSUG,
comunidade
universitaria, UAP,
CAPD, dirección da
Eido, Ministerio con
competencia en
universidades)

210 Nos casos de teses
con protecció n de
dere ito s, pub lícase unha
versión reducida desta.
O doutora ndo/a pode
ped ir u n p razo de
embarg o a nte s da
inclusión da súa tese no
repo sitorio.
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tese

Comentarios
-

V ANEXOS
Anexo 1: Informe de valoración da tese
Anexo 2: Acta da sesión de presentación e cualificación da tese.

Rexistros
Este procedemento non ten rexistros asociados.

Nota: A información sobre as teses doutorais dirixidas no programa no período avaliado –evidencia
EPD23 da Guía de seguimento e acreditación dos títulos oficiais de doutoramento da ACSUG- están
dispoñibles baixo demanda ao realizar o seguimento e a acreditación dos PD.

Área de Calidade

SOLICITUDE DE ALTA NO CADRO DOCENTE DUN
PROGRAMA DE DOUTORAMENTO
TC-45

PROGRAMA DE DOUTORAMENTO
Denominación:
DATOS PERSOAIS
Apelidos:
Nome:
DNI /Pasaporte nº:
Correo electrónico:
Data de doutoramento:
Número de sexenios:
Data de inicio último
sexenio activo:

Data
de
remate
último sexenio activo:

INSTITUCIÓN Á QUE PERTENECE
Nome:
Centro:
Departamento:
Enderezo:
Teléfono:
Tipo de vinculación:
Categoría:
LIÑAS DE INVESTIGACIÓN ÁS QUE SE ADSCRIBE:
Liña de investigación 1:
Liña de investigación 2:
Liña de investigación 3:
En

,a

de

de

A CUBRIR POLA CAPD

Asinado:

A Comisión Académica do Programa de Doutoramento en
__________________________________________
AUTORIZA a presente solicitude de alta no cadro docente.
______________, a ___ de ______________ de 20___

A/o Coordinadora/o do Programa
SR. DIRECTOR DA ESCOLA INTERNACIONAL DE DOUTORAMENTO

PE-02 Anexo 1 do 20.11.2018

ACTA DA SESIÓN DE PRESENTACIÓN E
CUALIFICACIÓN DA TESE DE
DOUTORAMENTO

Ten lugar o día «DATA_LECTURA» a sesión pública de defensa da Tese de
doutoramento titulada: “«TÍTULO_TESE»”
polo/a alumno/a «NOME» «APELIDOS» con D.N.I./Pasaporte.: «DNI» actuando como
director/a/es/as: D./Dna. «Dirección_1», D./Dna. «Dirección_2» e D./Dna. «Dirección_3».
O Tribunal está composto por:
Presidente/a:
Secretario/a:
Vogal:

Dr./a. D./Dna. «PRESIDENTE»
Dr./a. D./Dna. «SECRETARIO»
Dr./a. D./Dna. «VOGAL_1»

Idioma de defensa da tese: ..........................................................
A sesión de presentación e cualificación desenvólvese segundo a normativa da
Universidade de Vigo. O Tribunal acorda cualifica-la Tese de doutoramento con
NON APTO

APROBADO

NOTABLE

SOBRESALIENTE

Tralo que se levanta a sesión.
Vigo, «DATA_LECTURA»

O/A PRESIDENTE/A,

O/A SECRETARIO/A,

O/A VOGAL,

Para cubrir polo secretario da EIDO
Con data___________ a Comisión Permanente da Escola Internacional de
Doutoramento procedeu á apertura dos sobres coa proposta dos membros do tribunal
de tese, para a obtención da mención CUM LAUDE do/a alumno/a «NOME»
«APELIDOS» resultando:

O/A DOUTORANDO/A

□ FAVORABLE
□ DESFAVORABLE

Vigo, __ de _____________ de _____
O SECRETARIO
Marcos Arias Acuña

FI-03 Anexo 2 do 20.11.2018

ACTA DA SESIÓN DE PRESENTACIÓN E
CUALIFICACIÓN DA TESE DE
DOUTORAMENTO

Ten lugar o día «DATA_LECTURA» a sesión pública de defensa da Tese de doutoramento
titulada: “«TÍTULO_TESE»”
polo/a alumno/a «NOME» «APELIDOS» con D.N.I./Pasaporte.: «DNI» actuando como directores/as
: D./Dna. «DIRECCIÓN_1», D./Dna. «DIRECCIÓN_2» e D./Dna. «DIRECCIÓN_3»
O Tribunal está composto por:
Presidente/a:
Secretario/a:
Vogal:

Dr./a. D./Dna. «PRESIDENTE»
Dr./a. D./Dna. «SECRETARIO»
Dr./a. D./Dna «VOGAL_1»

Idioma de defensa da tese: ..........................................................
A tese defendida opta á mención de “Doutor Internacional”. O/A secretario/a do tribunal
ACREDITA

NON ACREDITA

que polo menos un dos membros do tribunal constituído pertence a unha institución de educación
superior ou centro de investigación non español.
A sesión de presentación e cualificación desenvólvese segundo a normativa da Universidade
de Vigo. O Tribunal acorda cualifica-la Tese de doutoramento con
NON APTO

APROBADO

NOTABLE

SOBRESALIENTE

Tralo que se levanta a sesión.
Vigo, «DATA_LECTURA»

O/A PRESIDENTE/A,

O/A SECRETARIO/A,

O/A VOGAL,

Para cubrir polo secretario da EIDO

O/A DOUTORANDO/A

Con data___________ a Comisión Permanente da Escola Internacional de
Doutoramento procedeu á apertura dos sobres coa proposta dos membros do tribunal
de tese, para a obtención da mención CUM LAUDE do/a alumno/a «NOME»
«APELIDOS» resultando:

□ FAVORABLE
□ DESFAVORABLE

Vigo, __ de _____________ de _____
O SECRETARIO
Marcos Arias Acuña

FI-03 Anexo 2 do 20.11.2018 Mención Internacional

Escola Internacional de Doutoramento (Eido)

PROCEDEMENTO

Admisión
CÓDIGO AC-01

ÍNDICE 00

ELABORACIÓN

VALIDACIÓN

APROBACIÓN

Vicerreitor/a de Captación

Comisión de Calidade

Comité de Dirección

de Alumnado, Estudantes e

da Eido

da Eido

Data e sinatura

Data e sinatura

Extensión Universitaria

Data e sinatura

Área de Calidade

Anexo ao Edificio de Xerencia Tel. 986 813 897
e Servizos Centrais, 1º andar Fax 986 812 135
Campus universitario
calidade.uvigo.es
36310 Vigo
España
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Proceso
Xestión Académica (XA)

Histórico de evolucións
ÍNDICE

00

DATA

ELABORACIÓN

MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS

21.10.2018

Vicerreitor/a de
Captación de
Creación do procedemento AC-01, Admisión, no marco
Alumnado, Estudantes do programa de SGC (Fides-Audit) de doutoramento da
e Extensión
Universidade de Vigo.
Universitaria

Índice

I OBXECTO 3
II ALCANCE 3
III REFERENCIAS 3
IV DESENVOLVEMENTO 4
V ANEXOS 11

Área de Calidade

PROCEDEMENTO Admisión

AC-01

Páxina 3 de 11

I OBXECTO
Definir a metodoloxía para realizar a promoción da oferta académica do ciclo de doutoramento e
captar estudantes, implantar políticas de acceso e establecer os criterios da súa admisión e matrícula
nos programas de doutoramento.

II ALCANCE
O alcance do presente procedemento esténdese aos programas de doutoramento adscritos á Escola
Internacional de Doutoramento (Eido) da Universidade de Vigo.
En particular, cando os programas sexan interuniversitarios, terase en conta os aspectos establecidos
no convenio de colaboración.

III REFERENCIAS
III.1.

Normas

A lexislación, normativa e estándares de calidade de referencia que afecta a este proceso poden
atoparse na ficha do proceso.
A lexislación e normativa xeral que afecta ao SGC da Eido está descrita no Manual de Calidade.

III.2.

Definicións

-

Área de Calidade

PROCEDEMENTO Admisión

III.3.
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Abreviaturas e siglas

- ACSUG:

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

- ANECA:

Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación

- CAPD

: comisión académica do programa de doutoramento

- Eido

: Escola Internacional de Doutoramento

- QSP

: queixa, suxestión ou parabén

- SGC

: sistema de garantía de calidade

IV DESENVOLVEMENTO
IV.1.

Finalidade do proceso

Captar doutorandos/as en liña coa estratexia da universidade e da Eido.

IV.2.

Responsable do proceso

Vicerreitor/a de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria

IV.3.

Indicadores



Número de prazas ofertadas (IPD1 - Guía de seguimento e acreditación de ACSUG)



Demanda (IPD2 - Guía de seguimento e acreditación de ACSUG)



Número de estudantes matriculados/as de novo ingreso –indicando os que proceden de PD
en extinción- (IPD3 - Guía de seguimento e acreditación de ACSUG)
Área de Calidade

PROCEDEMENTO Admisión
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Número total de estudantes matriculados/as desagregado por universidade participante, de
ser o caso –PD interuniversitarios (IPD4 - Guía de seguimento e acreditación de ACSUG)



Porcentaxe de estudantes de novo ingreso procedentes de estudos de master de outras
universidades (IPD5 - Guía de seguimento e acreditación de ACSUG)



Porcentaxe de estudantes estranxeiros -fóra de España- sobre o total de matriculados (IPD6 Guía de seguimento e acreditación de ACSUG)



Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos (IPD7 Guía de seguimento e acreditación de ACSUG)



Porcentaxe de estudantes matriculados/as segundo a dedicación –tempo completo, tempo
parcial e mixto- (IPD8 - Guía de seguimento e acreditación de ACSUG)



Porcentaxe de estudantes segundo o perfil de ingreso (IPD12 - Guía de seguimento e
acreditación de ACSUG)

IV.4.

Diagrama de fluxo

Área de Calidade
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A) PROMOCIÓN DA OFERTA ACADÉMICA E CAPTACIÓN DE ESTUDANTES
Entrada

Resultados dos
indicadores de
acceso aos PD
-preinscrición,
matrícula, perfís
de ingreso(UAP)

CAPD

Dirección da Eido

Vicerreitoría de
Captación de
Alumnado, Estudantes
e Extensión
Universitaria

Saída

Como

10 Esta id entificación e
comunicación realíza nse
no primeiro cuad rime stre
do curso, e pode n
complementarse no
segund o cuad rimestre,
sempre tra s os p erío dos
de matrícula.

10
Identificación de
necesidad es de
promoción do s PD e
transmisió n á dire cción da
Eido

20
Identificación das
necesidad es institucion ais
(Eido) e co nso lidación das
dos PD

Estratexia da
Universidade de
Vigo (Consello
de Goberno) e
da Eido, de
existir (dirección
da Eido)

30

Necesidades de
promoción do ciclo
de doutoramento
por perfís
xenéricos de
estudantes

Estr utu ración das
necesidad es de
promoción po r pe rfís
(estu dantes na cio nais,
interna cion ais, cotu tela…)
e tra nsmisión á
vice rreitoría

Oferta académica
-catálogo de PD,
número de
prazas(Consello de
Goberno)

40 Esta pr ogramación
de activida des po de
incluír p articip aci ón e n
feiras o u e ven tos,
pub lica ció n de material
promocion al, divulga ció n
na web e n as red es
sociais, visitas…

40
Deseño das a ctividades
institucion ais de promoción

45
Execución de actividade s
específicas de pr omoció n,
de ser o caso

50
Execución das accións
institucion ais de
promoción

30 A co mu nicaci ón coa
vice rreitoría p ode
complementarse con
reun ións p ara tra tar as
posibili dades de
promoción .

Pod en exe cutarse xa
desde o 2º cuadrimestre
do curso.

Actividades
institucionais de
promoción
adaptadas aos
perfís xenéricos de
estudantes

60

250

45 Cada PD p ode
decidir desen volver
accións ad icio nais
orie nta das ao seu PD.
Pod en exe cutarse xa
desde o 2º cuadrimestre
do curso.

50 A dirección da Eido
ou o Servizo d e X E
Posgra o p oden colabor ar
ou participar, de ser o
caso, na execución
destas accións.

Actividades
específicas de
promoción
adaptadas a cada
PD

Área de Calidade
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B) ADMISIÓN E MATRÍCULA
Entrada

Comisión
Permanente da

Persoa interesada

Eido

Área Académica
de Máster e
Doutoramento

CAPD

Como

Saída

60
50

Elab oración e
apro bación do
calend ario de
prei nscrición e
matrícula para o curso
seguin te

Calend ario de
prei nscrición e
matrícula de
dou tora me nto

70

Convocatoria de
matrícula para
estudos de
doutoramento inclúe os
requisitos de
admisión
definidos nas
memorias dos
PD(Servizo de XE
Posgrao)

Pre inscrición
(apli cación SV E)

70 Os requisitos de
acceso ao do utor amento
está n d efin idos n a
lexislación.

80
Comproba ció n
requ isitos de acceso
e notificación á
CAPD

80 Par a o estudantado
estr anxeiro/a que non
cumpre os req uisitos de
acceso, a Área
Académica emite un ha
resolución de den egación
e exclu sió n.

90
Comproba ció n do s
requ isitos de admisió n

90 Os requisitos de
admisión de cada PD
Acordo s da CAPD está n d efin idos n a súa
memoria.
sobre admisión
(Áre a A cad émica Os resu lta dos de sta
comproba ción
de Estu dos de
rexístranse na acta da
Mestra do e
CAPD
Doutoramento)

100
Pub lica ció n d a
lista xe pro visiona l
de persoa s
admitidas

Presentación das
solicitudes de
admisión no PD
e das copias dos
títulos de acceso
(persoas
interesadas)

60 O calenda rio
difúnde se a tr avé s da
web, rede s soci ais...

110
Admisión
provisiona l?
NON

115
Pre sen tación de
reclamación

SI

117
Tratamento d a
reclamación

120
Pub lica ció n d a
lista xe definitiva d e
persoa s admitidas

Acordos da
CAPD coa
información dos
complementos
de formación
específicos

130
NON

Admisión
definitiva?

R1 – AC01

135
Exclusi ón
(fin)

SI

150
140
Confirmación da
matrícula
(apli cación SV E)

160
Pag amento d as taxa s
de matrícula

Asigna ción do s
titor es/as e do s
complementos de
formación
específicos

Asigna ción do s
titor es/a das teses
(dou tora ndo/a,
Ser vizo de XE
Posgra o,
Direcci ón d a E ido)

130 O Servizo de XE
Posgra o in clú e n a ba se
de datos o estudantado
estr anxeiro/a admitido, e
emite u nha ca rta de
admisión e unha
resolución de
equ iva lencia.

140 Incl úe a in formación
sobre a dedicación de
xeito or ientati vo.

Doutorando/a
matriculado e
taxas de
matrícula
pagadas
(Servizo de XE
Posgrao Servizo
de Axudas ao
Estudo, Bolsas e
Prezos Públicos)
250
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B.1) MODIFICACIÓN DA DEDICACIÓN DO DOUTORANDO/A (cando proceda)
Entrada

160

Doutorando/a

CAPD

Área Académica
de Estudos de
Mestrado e
Doutoramento

Sección de
Doutoramento
(Servizo de XE
Posgrao)

Dirección da
Eido

Saída

400 Esta solicitude de
modificació n d e matrícu la
pod e re alizarse e n
calque ra momento
despoi s da matrícula

145
Soli citude de
modificació n d a
dedica ción no PD
(apli cación SV E)

Documento
acreditativo para
modificar a
dedicación no PD
(doutorando/a)

Como

155
Apr obación da
solicitu de?

Non

165

Convocatoria de
matrícula para
estudos de
doutoramento
(Servizo de XE
Posgrao)

Rexistro da
den egación no
expedi ente acadé mi co
(apli cación
Xescampus) e
información da
decisión….

Si

185
175
Rexistro da
aceptación no
expedi ente
académico
(apli cación
Xescampus) e
información da
decisión..

Elab oración da
prop osta de
resolución rei tora l de
aceptación (ou non)
da modificació n

195
Resolución de
aceptación (ou
non) da solicitu de
de modificació n e
información ao
dou tora ndo/a e á
área acad émi ca

205
Inco rporación da
resolución de solicitu de
de modificacio n a o
expedi ente acadé mi co
do dou tora ndo/a

Modificación na
dedicación matrícula(doutorando/a,
Servizo de XE
Posgrao, CAPD,
dirección da Eido)

250

Área de Calidade
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B.2) BAIXAS TEMPORAIS (cando proceda)
Entrada

160

Doutorando/a

CAPD

Área Académica
de Estudos de
Mestrado e
Doutoramento

Como

Saída

215 Esta solicitude de
baixa te mp oral pode
real izar se en calque ra
momento d espois da
matrícula .

215
Soli citude de baixa
temporal no PD
(apli cación SV E)

Pod erá se r po r u n
período máximo dun ano.

225
Documento
acreditativo para
xustificar a baixa
temporal no PD
(doutorando/a)

Sección de
Doutoramento
(Servizo de XE
Posgrao)

Non

Apr obación da
solicitu de?

235
Rexistro da
den egación no
expedi ente acadé mi co
(apli cación
Xescampus) e
información da
decisión ao
dou tora ndo/a

Denegación da
solicitude de baixa
temporal
(doutorando/a,
CAPD)

Si

245
Rexistro da
aceptación no
expedi ente
académico
(apli cación
Xescampus) e
información da
decisión..

Bloqueo do
documento de
actividades do
doutorando/a
(doutorando/a,
CAPD, Servizo de
XE Posgrao)
Paralización do
prazo de
desenvolvemento
da tese
(doutorando/a,
CAPD Servizo de
XE Posgrao)

250
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C) ANÁLISE E MELLORA
Entrada

Dirección da Eido

Comisión de
Calidade da Eido

Saída

Como

50
250
160

Aná lise pr evia do s
resultados da promoción
en dou tora me nto (Eido)
e presentación na
Comisi ón d e Cali dade da
Eido

250 Esta an álise r eco lle
os d ato s do curso
académico rematado.

205
260
245

Resultados dos
indicadores de
acceso aos PD
-preinscrición,
matrícula, perfís
de ingreso(UAP)

Aná lise e avaliación dos
resultados da promoción
e ca pta ció n d o
estu dantado

270 As a ccións poden
orie nta rse a mellorar as
acti vida des de
promoción, a sú a
prog ramación, os seus
resultados...

270
Toma d e a ccións de
mellora sobre a
promoción

Acordos sobre a
mellora da promoción
da oferta académica
(CAPD, vicerreitoría
de Captación de
Alumnado,
Estudantes e
Extensión
Universitaria, Servizo
de XE Posgrao)
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Comentarios
-

V ANEXOS
Este procedemento non ten anexos.

Rexistros
Identificación do rexistro
Código

Denominación

Soporte
orixinal

R1 - AC01
(EPD6
ACSUG)

Informe de complementos
de formación específicos

Electrónic
o

R2- AC01
(EPD3
ACSUG)

Informe/Acta onde se
recolla o perfil de
ingreso/egreso

Electrónic
o

Lugar de
arquivo
Aplicación
ou
repositorio
informático
Aplicación
ou
repositorio
informático

Responsable da
custodia
(órgano / posto)

Duración

CAPD

6 anos

CAPD

6 anos
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ELABORACIÓN

VALIDACIÓN

APROBACIÓN

Vicerreitor/a de Captación

Comisión de Calidade
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da Eido

da Eido
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Data e sinatura

Extensión Universitaria

Data e sinatura
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Proceso
Xestión Académica (AC)

Histórico de evolucións
ÍNDICE

00

DATA

REDACCIÓN

MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS

20.10.2018

Vicerreitor/a de
Captación de
Creación do procedemento AC-01, Atención a estudantes
Alumnado, Estudantes e orientación profesional, no marco do programa de SGC
e Extensión
(Fides-Audit) de doutoramento da Universidade de Vigo.
Universitaria

Índice

I OBXECTO 3
II ALCANCE 3
III REFERENCIAS 3
IV DESENVOLVEMENTO 5
V ANEXOS 10
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I OBXECTO
Definir a metodoloxía para informar, atender e orientar os doutorandos/as ao longo da súa
aprendizaxe académica e formación investigadora así como expedirlles, cando proceda, o título de
doutor/a.

II ALCANCE
O alcance do presente procedemento esténdese á orientación sobre as actividades académicas de
carácter xeral, administrativas e de extensión universitaria, así como a orientación profesional para os
doutorandos/as dos programas de doutoramento adscritos á Escola Internacional de Doutoramento
(Eido) da Universidade de Vigo.
En particular, cando os programas sexan interuniversitarios, terase en conta os aspectos establecidos
no convenio de colaboración.
Nota 1: a orientación académica específica do PD trátase no procedemento Aprendizaxe e avaliación dos doutorandos/as.

III REFERENCIAS
III.1.

Normas

A lexislación, normativa e estándares de calidade de referencia que afecta a este proceso poden
atoparse na ficha do proceso.
A lexislación e normativa xeral que afecta ao SGC da Eido está descrita no Manual de Calidade.
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III.2.
-

Definicións
:

III.3.

Abreviaturas e siglas

- ACSUG:

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

- ANECA:

Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación

- CAPD

: comisión académica do programa de doutoramento

- Eido

: Escola Internacional de Doutoramento

- QSP

: queixa, suxestión ou parabén

- SGC

: sistema de garantía de calidade
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IV DESENVOLVEMENTO
IV.1.

Finalidade do proceso

Facilitar a aprendizaxe dos doutorando/as e a súa formación investigadora mediante actividades e
recursos de apoio (acollida, seguimento, orientación).

IV.2.

Responsable do proceso

Vicerreitor/a de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria

IV.3.

Indicadores

Non hai indicadores asociados a este proceso.

IV.4.

Diagrama de fluxo
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A) ATENCIÓN E ORIENTACIÓN
Entrada

CAPD

Resultados dos
indicadores de
acceso aos PD
-matrícula, perfís
de ingreso(UAP)

Identificación de
necesidad es de atención
e orien tación dos PD e
transmisió n á dire cción da
Eido

Dirección da Eido

Vicerreitoría de
Captación de
Alumnado, Estudantes
e Extensión
Universitaria

Saída

Como

10 Esta id entificación e
comunicación realíza nse
no segund o cuad rimestre
do curso.

10

20

Identificación das
necesidad es institucion ais
(Eido) e co nso lidación das
dos PD

Oferta académica
-catálogo de PD,
número de
prazas(Consello de
Goberno)

30

Necesidades de
atención e
orientación do ciclo
de doutoramento por
perfís xenéricos de
estudantes

Estr utu ración das
necesidad es de atención
e orien tación por per fís
(estu dantes na cio nais,
interna cion ais, cotu tela…)
e tra nsmisión á
vice rreitoría

40

Deseño ou modificación
das actividade s
institucion ais de
atención e orientación

Actividades
institucionais de
atención e
orientación
adaptadas aos
perfís xenéricos, de
ser o caso, dos
doutrandos/as
(doutorandos/as,
CAPD)

45

Execución de actividade s
específicas de acolli da e
orie nta ción, de ser o caso

30 A co mu nicaci ón coa
vice rreitoría p ode
complementarse con
reun ións p ara tra tar as
posibili dades de
orie nta ción .

40 Este de se ño
esta blece os servizo s ou
unid ades r esp onsables
de cada tip o d e a ten ció n
e orien tación aos
dou tora ndos/as
A orien tación pro fesiona l
é xe stiona da sob re todo
a tra vé s do progr ama
HRS4R E stratexia d e
Recursos Humanos para
o Persoal Inve stigad or.
Esta tamén pode ser
complementada por
acti vida des espe cíficas
real izad as po las CAPD
(45)
45 Cada PD p ode
decidir desen volver
accións ad icio nais
orie nta das ao seu PD
(ex.. Studen ts d ay,
xornad as de acollida
específicas…)

50

Org anización da xor nada
institucion al d e a coll ida

60

160
Actividades
específicas de
atención e
orientación
adaptadas a cada
PD

50 A dirección da Eido
ou o Servizo d e X E
Posgra o p oden colabor ar
ou participar, de ser o
caso, na execución
destas accións.
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B) EXPEDICIÓN DO TÍTULO
Entrada

Servizo de XE Posgrao

Doutorando/a

MECD

Saída

Como

60

Acta da
presentación e
cualificación da
tese
(Servizo de XE
Posgrao)

Actu alización
expedi ente en
Xescampus

70

Xer ació n taxas
título

Solicitude do
título de Doutor/a
(Doutorando/a)

80

Abo namento taxas
do título

100

Devolución fichei ro
con número de
rexistro un ive rsitario
de título

90

Sub ida de ficheir os
de títulos a o MECD

260 Periodicidade quincenal.
110

Emisión
certificación
supletoria do título

Certificación
supletoria do título
(doutorando/a)

120

Realización de
ped ido en
apli cación
económica

130

Ficheiros cos datos
dos títulos

Envío d e ficheiro s á
impren ta

Títulos impresos
(Proveedor de
impresión)

140

Conformidade do
pedido dos títulos
(Xestión
Económica)

Recepción e sina tura
(expedi ción) dos títu los
e notificación aos
dou tora ndos/as

150

Recollida do título e do
SET

Expedición do título
de Doutor/a
(doutorando/a)

160
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B) ANÁLISE E MELLORA
Entrada

Dirección da Eido

Comisión de
Calidade da Eido

Saída

Como

45
160

50

150

Aná lise pr evia do s
resultados da ate nci ón e
orie nta ción en
dou tora me nto (Eido) e
presen tación na Comisi ón
de Calidad e d a E ido

170

Resultados dos
indicadores de
acceso aos PD
-preinscrición,
matrícula, perfís
de ingreso(UAP)

Aná lise e avaliación dos
resultados da ate nci ón e
orie nta ción do
estu dantado

180 As a ccións poden
orie nta rse a mellorar as
acti vida des de atención,
a sú a p rogramación, os
seus re sul tad os...

180

Resultados de
medición da
satisfacción sobre
atención e
orientación
(dirección da
Eido)

Resultados de
QSP sobre
atención e
orientación en
doutoramento
(UAP)

Toma d e a ccións de
mellora sobre a atención
e orien tación

Acordos sobre a
mellora da atención e
orientación aos
doutorandos/as
(CAPD, vicerreitoría
de Captación de
Alumnado,
Estudantes e
Extensión
Universitaria, Servizo
de XE Posgrao)
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Comentarios
• Etapa 40: deseño ou modificación das actividades institucionais de atención e orientación
A universidade pon a disposición dos doutorandos/as matriculados diversos mecanismos de atención
e orientación. Estes mecanismos funcionan tendo en conta o perfil dos doutorandos/as :
-novo ingreso:
o

xornadas de acollida (institucionais e específicas de cada programa),

o

información na web institucional e específica do programa e acceso ao portal de servizos
electrónicos,

o

información e orientación académica xeral e administrativa (Servizo de Información ao
Estudante, Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao)

o

información sobre actividades de extensión cultural, asociacionismo, deportes... (Servizo de
Información ao Estudante)

o

orientación psicopedagóxica (Gabinete Psicopedagóxico)

-continuación de estudos: ademais dos servizos anteriores, podemos engadir
o

orientación sobre estadías e mobilidade en universidades e organismos nacionais ou
internacionais (Oficina de Relacións Internacionais)

o

información sobre bolsas pre-doutorais, de mobilidade (Servizo de Información ao
Estudante),

-futuros investigadores/as : orientación profesional
o

información sobre ofertas laborais

o

orientación sobre a carreira investigadora.
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V ANEXOS
Este procedemento non ten anexos.

Rexistros
Este procedemento non ten rexistros.
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Proceso
Información pública e rendemento de contas (IP)

Histórico de evolucións
ÍNDICE

DATA

ELABORACIÓN

MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS

Vicerreitoría de
00

20.11.2018

Comunicación e
Relacións

Creación do procedemento IP-01, Información pública e
rendemento de contas, no marco do programa de SGC
(Fides-Audit) de doutoramento da Universidade de Vigo.

Institucionais

Índice

I OBXECTO 3
II ALCANCE 3
III REFERENCIAS 3
IV DESENVOLVEMENTO 5
V ANEXOS 10
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I OBXECTO
Establecer os mecanismos que permitan garantir a dispoñibilidade da publicación periódica,
actualizada e accesible da información relevante relacionada cos programas de doutoramento, así
como o seu rendemento de contas aos distintos grupos de interese.

II ALCANCE
O alcance do presente procedemento esténdese á información sobre todos os programas de
doutoramento adscritos á Escola Internacional de Doutoramento (Eido) da Universidade de Vigo.

III REFERENCIAS
III.1.

Normas

A lexislación, normativa e estándares de calidade de referencia que afecta a este proceso poden
atoparse na ficha do proceso.
A lexislación e normativa xeral que afecta ao SGC da Eido está descrita no Manual de Calidade.

III.2.

Definicións

- Grupo de interese ou parte interesada
: persoa ou organización que pode afectar, verse
afectada ou percibirse como afectada por unha decisión ou actividade.
(Norma UNE- ISO 9000:2015)
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III.3.

Abreviaturas e siglas

- ACSUG

: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

- ANECA

: Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación

- CAPD

: comisión académica do programa de doutoramento

- PD

: programa de doutoramento

- SGC

: sistema de garantía de calidade

- UAP

: Unidade de Análises e Programas

Área de Calidade

PROCEDEMENTO Información pública e

IP-01

Páxina 5 de 9

rendemento de contas

IV DESENVOLVEMENTO
IV.1.

Finalidade do proceso

Garantir que a información relevante dos programas de doutoramento está dispoñible de forma
pública, é de doado acceso e está completa e actualizada para os seus grupos de interese, e cumpre
cos requisitos establecidos.

IV.2.

Responsable do proceso

Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais

IV.3.

Indicadores

Este proceso non ten indicadores asociados.

IV.4.

Diagrama de fluxo

Área de Calidade

PROCEDEMENTO Información pública e

IP-01

Páxina 6 de 9

rendemento de contas

A) INFORMACIÓN PÚBLICA
Entrada

Estratexia da
Universidade de
Vigo (Consello
de Goberno) e
da Eido, de
existir (dirección
da Eido)

Información
mínima
relevante para
publicar sobre
os PD (ACSUG)

Oferta
académica catálogo de PD(Consello de
Goberno)

Vicerreitoría de
Comunicación e
Relacións
Institucionais

Dirección da EIDO

CAPD

Saída

Como

10 As l iñas xerai s de
comunicación inclúen os
elemen tos de ima xe
corpora tiva, definid os no
Manua l de imaxe da
universida de.

10

Esta blecemento e
comunicación das liñ as
xerais d e comuni cación e
información da
universida de
(páxina web, rede s
sociais...)

20

Aná lise e definición da
información que se
pub lica de xeito
centralizado (Eido) sobre
os P D e co mu nicació n
ás CAP D

30 e 35 É necesario
gara nti r un acceso d oado
a esta información e
velar por que sexa
obxecti va, completa e
actu alizada, co fin de non
prop orcionar información
obsole ta e/ou erró nea.

30

Esta s activida des
real ízanse de for ma
continuada, en función
do tipo de info rmació n
que ha i qu e p ublicar.

Pub lica ció n d a
información sobre os PD
centralizada

35

Pub lica ció n d a
información específica
de cada PD

Memorias de
verificación dos
PD
(Servizo de XE
Posgrao)

Resultados dos
indicadores de
doutoramento e
outra
información
institucional
(UAP)

Documentos e
rexistros dos
procesos
(CAPD, Servizo
de XE Posgrao)

40

Revisió n e actualización, de ser o caso,
da información públi ca (centralizada e
específica)

Información pública
clara, precisa,
actualizada e
doadamente
accesible sobre as
actividades e
programas de
doutoramento
(doutorandos/as,
CAPD, Servizo de
XE Posgrao,
comunidade
universitaria,
ACSUG)

O soporte de publicación
deb en ser prin cip al e
maioritaria me nte as
páxina s web e as redes
sociais, aínda que non
deb e d escartarse o
empreg o d outros qu e
gara nta n e n maio r
medida a difusión de
determina do tipo de
información.

40 Aínda que a
actu alización da
información é con tin ua,
recoménd ase revisar os
contidos n o ú ltimo
trimestre do curso, antes
do peri odo de ma trícula.

50
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B) ANÁLISE E MELLORA
Entrada

Dirección EIDO

Comisión de
Calidade da Eido

Saída

Como

40
60 Esta an álise r eco lle os
datos d o curso
académico rematado.

60

Informes e/ou
resultados de
avaliación externa
-seguimento e
acreditación dos
programas,
certificación…(ACSUG,
ANECA)

Aná lise pr evia do s
resultados da info rmació n
púb lica e comunicación
en dou tora me nto e
presen tación na
Comisi ón d e Cali dade da
Eido

70

Aná lise e avaliación dos
resultados da info rmació n
púb lica e comunicación

Resultados de
QSP sobre
información
pública e
comunicación en
doutoramento
(UAP)

Resultados de
medición da
satisfacción sobre
información
pública e
comunicación en
doutoramento
(dirección da
Eido)

80

Toma d e a ccións de
mellora sobre a
información públi ca e a
comunicación

Acordos da Comisión
de Calidade da Eido
sobre a mellora da
información pública e
da comunicación
(CAPD, Vicerreitoría
de Comunicación e
Relacións
Institucionais, Servizo
de XE Posgrao)

80 Esta s acci óns po den
orie nta rse a mellorar as
acti vida des de
información públi ca e
comunicación, a sú a
prog ramación, a sú a
revisión...

Resultados da
analítica web
sobre
doutoramento
(Vicerreitoría de
Comunicación e
Relacións
Institucionais)
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Comentarios
Rendemento de contas
O rendemento de contas dos programas de doutoramento susténtase:
En termos institucionais:
o Nos Estatutos da Universidade de Vigo, que definen a universidade como unha organización
pública ao servizo da sociedade; compromiso que se desenvolve a través de:
-Os seus fins prioritarios e
-O fomento da realización de actividades e de iniciativas que contribúan ao impulso da cultura
da paz, a igualdade, o desenvolvemento sostible e o respecto ao medio.
o No funcionamento do Consello Social, órgano de participación da sociedade na Universidade de
Vigo.
o Na participación do persoal e doutros grupos de interese que está garantida pola súa participación
nos distintos órganos de goberno, en condicións de igualdade, solidariedade, democracia e
liberdade, segundo establecen os Estatutos.
o Na estrutura de goberno e de xestión da universidade, que responde aos principios de eficiencia,
de eficacia e de transparencia, segundo establecen os Estatutos.
o No establecemento de diversas canles de comunicación, algunhas das cales serven de soporte á
información pública, tales como:
Na web corporativa da Universidade de Vigo (http://www.uvigo.gal) onde se atopa información de
diversa índole para os distintos grupos de interese, incluída información institucional tal como
-Misión, visión e valores
-Plans e políticas institucionais
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Transparencia
En termos da Eido e dos seus programas de doutoramento adscritos:
Na páxina web da Eido e nas páxinas dos programas de doutoramento, que complementan a
información relevante, tanto académica como doutra índole para o estudantado e para outros grupos
de interese.

Por último, na publicación e/ou na difusión de resultados, informes e memorias, conforme a
lexislación vixente, tanto no ámbito institucional como no dos programas de doutoramento, de
carácter :
- Académico
- De xestión
- Económico
- Responsabilidade social
- Relacionado coas actividades de extensión universitaria
- Relacionado coas actividades de consecución da igualdade de xénero.
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V ANEXOS
Este procedemento non ten anexos.

Rexistros
Este procedemento non ten rexistros asociados.

Nota :
As páxinas web da Universidade de Vigo (https://www.uvigo.gal/), da Escola Internacional de
Doutoramento -Eido- e as específicas dos programas de doutoramento conteñen a información
pública dos PD (evidencia EPD11 ACSUG) de xeito harmonizado e coordinado. Ademais, inclúen
información sobre as actividades de rendemento de contas de carácter institucional, da Eido e dos
seus PD (evidencia EPD12 ACSUG).
En complemento disto, as memorias de actividade institucionais están dispoñibles na páxina
https://www.uvigo.gal/universidade/informacion-institucional/plans-politicas/memorias-actividade
As memorias e informes da Eido e dos seus PD son rexistros de calidade asociados a diferentes
procesos do SGC.
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