Declaración de intencións para propostas de programas de doutoramento
regulados polo RD 99/2011 (propostas exnovo ou transformación de
programas existentes) a implantar no ano 2021/2022
Normativa reguladora máis relevante: RD 99/2011 polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento,
Decreto 222/2011 polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de
Galicia, Orde do 20 de marzo de 2012 pola que se desenvolve o Decreto 222/2011, e Acordos do Consello de
Goberno da Universidade de 24 de maio de 2012 e de 22 de xaneiro de 2020.
Denominación do programa de
doutoramento proposto
Universidades participantes
Colaboración doutras entidades
(non universidades)

Ecosistemas terrestres, Uso Sostible e Implicacións Ambientais
Universidade de Vigo
Misión Biolóxica de Galicia (CSIC)

Nome: Adela M Sánchez Moreiras
Email: adela@uvigo.es
Datos do/a coordinador/a local
na Universidade de Vigo

Teléfono de contacto: 986812616
Nº de teses dirixidas: 2
Sexenios (indicar períodos) 2
Categoría profesional: Profesora Contratada Doutora
Nome:
Email:

Datos do/a coordinador/a xeral
do programa (caso de ser
doutra universidade)

Teléfono de contacto:
Nº de teses dirixidas:
Sexenios (indicar períodos)
Categoría profesional:

Se é unha modificación dun
programa xa implantado
regulado polo RD99/2011,
resuma o alcance das
modificacións propostas.

As modificacións propostas céntranse principalmente na reducción e
modificación das liñas de investigación propostas, pasando de 12 a
6 e propoñendo liñas máis xeráis que engloben a tódolos
investigadores e investigadoras do programa:
1. Ecofisioloxía vexetal, alelopatía e estudo da resposta ao estrés.
2. Conservación e xestión da biodiversidade
3. Mellora da produción vexetal
4. Bioloxía e ecoloxía do solo e das augas continentais. Degradación
física, química e biolóxica e rehabilitación
5. Ecoloxía evolutiva e de poboacións
6. Cambio global dende o Antropoceno
Así mesmo vanse modificar as actividades formativas propostas
desglosando unha actividade de 60 h proposta na memoria en 3 de
20 h cada unha.
Tamén daranse de baixa un investigador como profesor do
programa e darase de alta outro investigador no seu lugar.
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Declaración de intencións para propostas de programas de doutoramento
regulados polo RD 99/2011 (propostas exnovo ou transformación de
programas existentes) a implantar no ano 2021/2022
Se é un programa novo, incluír
unha breve aínda que precisa
descrición da necesidade,
interese e obxectivos do
programa, e a súa adecuación
aos requisitos que figuran
artigo 4 do Decreto 222/2011
Se é unha proposta de
unión/refundición de programas
existentes regulados polo RD
99/2011, indicar nome/s do/s
programa/s de doutoramento
existentes e o número de
alumnos/as matriculados/as por
curso académico no
programa/s dende a súa
implantación
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Declaración de intencións para propostas de programas de doutoramento
regulados polo RD 99/2011 (propostas exnovo ou transformación de
programas existentes) a implantar no ano 2021/2022
Proposta da composición da Comisión Académica do Programa de Doutoramento
Presidente/a

Coordinador/a

Secretario/a

Indicar nome, categoría, nº sexenios e universidade de adscrición

Vogais (engadir tantas filas
como sexan necesarias)

Indicar nome, categoría e nº sexenios e universidade de adscrición

Enviar a eido.verifica@uvigo.es. A data límite para enviar a declaración de intencións sobre propostas de
programas de doutoramento regulados polo RD 99/2011 (propostas ex-novo, transformacións ou
modificacións de programas autorizados polo RD 1393/2007 ou RD 99/2011) que se pretendan implantar
no 2021/22 será ata o 20 de febreiro de 2020.

As propostas de novos programas deberán completar xunto coa expresión de interese (ata o 20 de
febreiro) as follas seguintes relativas aos equipos de investigación participantes no programa a
efectos de comprobación dos requisitos necesarios.
Se se tratase dunha modificación coa previsión da baixa dalgún equipo previamente participante, deberán
tamén completarse as follas seguintes na fase de expresión de interese (20 de febreiro).
Para as restantes propostas de modificación ou refundición de programas non será necesario cubrir a as
follas seguintes nesta fase, aínda que si sería necesario facelo na fase de elaboración da
memoria modificada.
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Declaración de interese. Programas de doutoramento regulados polo RD 99/2011 a impartir no 2021/22

A) Información relativa aos recursos humanos do programa de doutoramento. O conxunto do persoal investigador que constitúen os recursos humanos do
programa de doutoramento pode conformase nun ou máis equipos de investigación. No caso de organizase en máis dun equipo, a información do epígrafe A)
debe indicarse para cada equipo.

Equipo Nº.....
Indicar a relación do persoal investigador doutor adscrito á UVIGO. No caso de que o/a investigador/a figure noutra proposta, deberá facelo constar expresamente (engadir
cantas filas sexan necesarias)
Nome e apelidos (engadir filas
necesarias)

Categoría

Área de coñecemento

Nº de teses dirixidas no
período 2015-2019
Total
dirixidas

Codirixidas1

Nº de
sexenios

Data do último
sexenio

Participa noutra proposta de programa de doutoramento:
Campus do mar, Nanomedicina, outra interuniversitaria
?(indicar)

Indicar a relación do persoal investigador doutor de fóra da UVIGO. No caso de que o/a investigador/a figure noutra proposta, deberá facelo constar expresamente (engadir
cantas filas sexan necesarias)
Nome e apelidos engadir filas
necesarias)

Categoría

Entidade/institución/universidade

1

Do total de teses dirixidas, indica, de se lo caso, o número de teses codirixidas

2

Do total de teses dirixidas, indica, de se lo caso, o número de teses codirixidas

Nº de teses dirixidas no
período 2015-2019
Total
drixidas

Codirixidas2

3

Nº de
sexenios

Data do último
sexenio

Participa noutra proposta de programa de
doutoramento? (indicar)

Declaración de interese. Programas de doutoramento regulados polo RD 99/2011 a impartir no 2021/22

Datos dun proxecto de investigación do Equipo Nº…….
Título do proxecto/contrato de investigación
Investigador/a principal
Referencia do proxecto
Entidade financiadora
Entidades participantes
Duración (data inicio, data fin)
Número de investigadore/as participantes no proxecto

Relación de liñas de investigación do Equipo Nº…….
Denominación da liña de investigación

Responsable da liña de investigación

Engadir as filas necesarias
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Declaración de interese. Programas de doutoramento regulados polo RD 99/2011 a impartir no 2021/22

B) Selección de 10 teses dirixidas polo persoal do programa de doutoramento (conxunto dos/as
investigadores/as do programa) no período 1-1-2015 a 31-12-2019 recollendo, para cada unha delas, un
máximo dunha contribución. A información da correspondente contribución conviña que se axustase aos
modelos propostos no epígrafe C) Contribucións do profesorado do programa
Tese 1
Doutorando/a:
Director/a-es/as:
Datos da tese

Título:
Ano de lectura da tese
Universidade de lectura:

Engadir a contribución correspondente á tese
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Declaración de interese. Programas de doutoramento regulados polo RD 99/2011 a impartir no 2021/22

C) Selección de 25 contribucións do persoal do programa de doutoramento (conxunto dos/as
investigadores/as do programa). As contribucións deben estar comprendidas no período 2015-2019. No
relativo ao formato deste apartado recoméndase usar o da memoria de verificación, dispoñible na páxina
web da UVIGO e, en calquera caso, presentar os indicios de calidade da contribución. Recórdase que cada
contribución valórase sobre unha puntuación máxima de 1 punto en base aos criterios empregados na
última convocatoria de Mención cara á Excelencia e que neste apartado, en aplicación do Acordo de
Consello de Goberno do 24/05/2012, é necesario obter unha puntuación mínima de 13 puntos.
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