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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 01 de febreiro de 2021. 
Denominación do programa de 

doutoramento proposto Programa de Doutoramento en Tecnoloxías da Información e as 
Comunicacións (DocTIC) 

 
Universidades participantes Universidade de Vigo 

 
Colaboración doutras entidades 

(non universidades) 

 

 
 
 
 

Datos do/a coordinador/a local 
na Universidade de Vigo 

Nome: Manuel García Sánchez  

Email: doc_tic@uvigo.es 

Teléfono de contacto: 986 81 21 95 

Nº de teses dirixidas: 7 

Sexenios. Investigación: 1991-97,1998-2003,2004-09, 2010-15 

Categoría profesional: Catedrático de Universidade 
 
 

 
Datos do/a coordinador/a xeral 

do programa (caso de ser 
doutra universidade) 

Nome: 

Email: 

Teléfono de contacto: 

Nº de teses dirixidas: 

Sexenios (indicar períodos) 

Categoría profesional: 



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 2022/2023 

2 

 

 

Se é unha modificación dun 
programa xa implantado 

regulado polo RD99/2011, 
resuma o alcance das 

modificacións propostas. 

 
- Reflexar o aumento no número de prazas de novo ingreso a 30 

alumnos por curso académico (xa aprobado). 
  

- Reflexar a reagrupación das liñas de investigación do program 
(xa aprobado).  

 
- Actualización das normativas que corresponde (permanencia 

da Universidade de Vigo, regulamento de estudos de 
doutoramento da Universidade de Vigo) 

 
- Incorporación dos grupos de investigación Information & 

Computing Lab e Large Networks and Systems Lab (non 
supoñen un cambio no cadro de profesorado do programa) 

 
- Modificacións dos requisitos de admisión o programa. En 

particular, engadir os seguintes requisitos: 
o Acreditación de nivel B1 en inglés na admisión 
o Presentación dun anteproxecto de tese relativo a 

algunha das liñas de investigación do programa, 
avalado por algún doutor do mesmo.  

 
- Modificacións dos requisitos para a defensa da tese. En 

particular, engadir o seguinte requisito: 
o Ter aceptada unha publicación en revista internacional 

indexada no JCR.  
 

- Engadir os másteres en Ciberseguridade e Visión por 
Computador (ambos impartidos na Escola de Enxeñaría de 
Telecomunicación) como titulacións recomendadas para perfil 
de ingreso o programa de doutoramento. 
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Proposta da composición da Comisión Académica do Programa de Doutoramento 

Presidente Coordinador 

Secretaria Cristina López Bravo, TU, 3 sexenios, Universidade de Vigo 

Vogais  
• María Soledad Torres Guijarro, TU, 2 sexenios, Universidade 

de Vigo 
• Roberto López Valcarce, TU, 3 sexenios, Universidade de Vigo 
• Mónica Fernández Barciela, TU, 3 sexenios, Universidade de 

Vigo 
• José Ramón Fernández Bernárdez, CU, 5 sexenios, 

Universidade de Vigo 
• José Juan Pazos Arias, CU, 4 sexenios, Universidade de Vigo 
• Juan Manuel Santos Gago, CD, 3 sexenios, Universidade de 

Vigo 
• Rebeca Pilar Díaz Redondo, TU, 3 sexenios, Universidade de 

Vigo 
 

  
 

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,  ou transformacións 
ou modificacións de programas autorizados polo RD 1393/2007 ou RD 99/2011) que se pretendan 
implantar no curso 2022/23 será ata o 12 de marzo de 2021. 

 
 


