
PRESENTACIÓN DA TESE DE DOUTORAMENTO  

Regulamento de Estudos de Doutoramento de 27/07/2012  

DOUTORANDO/A :  
PROGRAMA DE DOUTORAMENTO:  
DEPARTAMENTO DE/CENTRO LECTURA: 
TITULO  TESIS: "  
DATA DE PRESENTACIÓN  EIDO:                                            REGULACIÓN: RD 99/2011;  RED (27/02/2020) 

Segundo o artigo 76.2 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, Cuando en cualquier 
momento se considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, la Administración lo pondrá en conocimiento de su 
autor, concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlo. 

Documentación Pendente: a que aparece sinalada en Observacións 
Observacións: 

-  

 

 
Selo/data:   Recibín: 

TESEO 
☐ Os datos da tese serán incorporados directamente polo doutorando na base de datos TESEO: 

https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do  
(datos persoais, datos académicos, datos do director, resumo e palabras clave) 

TESE 

☐ Un exemplar en formato electrónico ( PDF)   

☐ No corpo da tese (PDF ) incluirase un escrito do director autorizando  a presentación da tese para a súa lectura, debidamente 
asinado e facendo referencia a que opta ao grao de doutor pola Universidade de Vigo e, de se-lo caso, con Mención 
Internacional/Compendio de artigos. 

☐ Se a tese está redactada nunha lingua distinta do galego ou do castelán, incluirá un resumo de, polo menos, 3.000 palabras en 
galego ou en castelán. 

FORMULARIOS 

☐ TC24 Solicitude de admisión a trámite da tese de doutoramento. 

☐ TC25 Proposta do tribunal da tese de doutoramento. 

☐ TC32- Curriculum de cada membro do tribunal proposto/aceptación. 

TRIBUNAL 

Proposta: 7 membros. 
☐  A maioría externos á Universidade de Vigo e ás entidades colaboradoras no programa de doutoramento. 

☐  Nomearanse a 3 titulares e 2 suplentes: o tribunal titular contará coa presenza dun mínimo dun  membro de cada sexo e o 
conxunto dos titulares e suplentes dun mínimo de dous membros de cada sexo. 

DOUTORAMENTO 
INTERNACIONAL 

 

☐ Informe dun mínimo de 2 expertos doutores pertencentes a algunha institución de educación superior ou instituto de 
investigación non española. 

☐ Acreditación da realización dunha estadía mínima de 3 meses fóra de España nunha institución de ensino superior ou centro 
de investigación de prestixio, durante a etapa de realización da tese. 

☐ Escrito do director/a avalando a estadía. 
☐ Escrito de autorización da estadía da CAPD. 
☐ Tese redactada e presentada en lingua do ámbito científico distinta das oficiais de España, polo menos resumo e conclusións. 

TESE POR 
COMPENDIODE 

ARTIGOS DE  
INVESTIGACIÓN 

 

☐ Informe dos/as directores/as da tese,  e  aprobación da CAPD que especifique: 
o a idoneidade da presentación da tese baixo esta modalidade. 
o a contribución do estudante de doutoramento se hai máis coautores/as. 
o os indicios de calidade das publicacións presentadas. 

☐ Autorización da revista/editorial para o uso da publicación na tese de doutoramento 
☐ Escrito de aceptación de todolos coautores/as de que presente o traballo como parte da tese. 
 

Responsable das Actas 
☐ Se o secretario do tribunal é alleo á Universidade de Vigo, deberán designar a un profesor do programa de doutoramento que 

se faga cargo da recepción das actas para o acto de defensa. 
 

 
☐ •a declaración de que ningún capítulo da tese sexa transcrición exacta dunha publicación previa. 
☐ Autorización investigo do alumno 

https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do

