
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 

1 

 

 

 
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 Geotecnologías Aplicadas a la Construcción, Energía e industria 

 
Universidades participantes 

Universidade de Vigo (coordinadora) 
Universidad de Salamanca 

 
Colaboración doutras entidades 

(non universidades) 

No 

 
 

 
Datos do/a coordinador/a local 

na Universidade de Vigo 

Nome: Henrique Lorenzo Cimadevila 

Email: hlorenzo@uvigo.es 

Teléfono de contacto: 647343152 

Nº de teses dirixidas: 11 

Sexenios (indicar períodos): 4 períodos, 1996-02, 02-07 (transferencia), 
2003-08, 2009-14, (2015-20 solicitado)  
Categoría profesional: Catedrático de Universidad 

 
 
 

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: 

Se é unha modificación dun 
programa xa implantado 

regulado polo RD99/2011, 
resuma o alcance das 

modificacións propostas. 

• Ampliar el número de plazas ofertadas 
• Reducir y agrupar las líneas de investigación 
• Actualizar los datos de altas y bajas en el plantel de 

profesorado  
• Incluir información reciente sobre la EIDO y su SIGC 
• Verificar las URL y normativas referidas la memoria original 

 
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 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111209/AnuncioC3F1-051211-9522_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120329/AnuncioG0164-220312-13863_gl.pdf


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 

 

 

 

Proposta da composición da Comisión Académica do Programa de Doutoramento 

Presidente/a Henrique Lorenzo Cimadevila, 4 sexenios, Universidade de Vigo 

Secretario/a Mercedes Solla Carracelas, 2 sexenios, Universidade de Vigo 

Vogais (engadir tantas filas 
como sexan necesarias) Luis Ortiz Torres, 3 sexenios, Universidade de Vigo 

Belén Riveiro Rodríguez, 3 sexenios, Universidade de Vigo 

Diego Gonzalez Aguilera, 3 sexenios, Universidad de Salamanca 

Ángel Luis Muñoz Nieto, 2 sexenios, Universidad de Salamanca 

Benjamín Arias Pérez,1 sexenio, Universidad de Salamanca 

 
 

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

 
 
 
 

mailto:eido.verifica@uvigo.es
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