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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 

-  
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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 

- 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)
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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 
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 A) PROMOCIÓN DA OFERTA ACADÉMICA E CAPTACIÓN DE ESTUDANTES

Entrada CAPD Dirección da Eido

Vicerreitoría de 
Captación de 

Alumnado, Estudantes 
e Extensión 
Universitaria

Saída Como

10
Identificación de 
necesidades de 

promoción dos PD e 
transmisión á  dirección da 

Eido

20
Identificación das 

necesidades institucionais 
(Eido) e consolidación das 

dos PD 

60

30
Estruturación das 
necesidades de 

promoción por perfís
(estudantes nacionais, 

internacionais, cotu tela…) 
e transmisión á 

vicerreitoría

10  Esta identificación e 
comunicación realízanse 
no primeiro  cuadrimestre 
do curso, e poden 
complementarse no 
segundo cuadrimestre, 
sempre tras os períodos 
de matrícula. 

40
Deseño das actividades 

institucionais de promoción  

50
Execución das accións 

institucionais de 
promoción

Necesidades de 
promoción do ciclo 
de doutoramento 

por perfís 
xenéricos de 
estudantes

Actividades 
institucionais de 

promoción 
adaptadas aos 

perfís xenéricos de 
estudantes

Oferta académica 
-catálogo de PD, 

número de 
prazas-

(Consello de 
Goberno)

Resultados dos 
indicadores de 
acceso aos PD
-preinscrición, 

matrícula, perfís 
de ingreso-

(UAP)

Estratexia da 
Universidade de 
Vigo (Consello 
de Goberno) e 

da Eido, de 
existir (dirección 

da Eido)
30  A comunicación coa 
vicerreitoría pode 
complementarse con 
reun ións para tra tar as 
posibilidades de 
promoción .

50  A dirección da Eido 
ou o Servizo de XE 
Posgrao poden colaborar 
ou participar, de ser o 
caso, na execución 
destas accións.

40  Esta programación 
de actividades pode 
incluír participación en 
feiras ou eventos, 
pub licación de material 
promocional, divulgación 
na web e nas redes 
sociais, visitas…

Poden executarse xa 
desde o 2º cuadrimestre 
do curso.

45
Execución de actividades 
específicas de promoción, 

de ser o caso  

45  Cada PD pode 
decidir desenvolver 
accións ad icionais 
orientadas ao seu PD.

Poden executarse xa 
desde o 2º cuadrimestre 
do curso.

Actividades 
específicas de 

promoción 
adaptadas a cada 

PD

250
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 B) ADMISIÓN E MATRÍCULA

Entrada Persoa interesada
Área Académica 

de Máster e 
Doutoramento

Saída ComoCAPD

Comisión 
Permanente da 

Eido

250

50

80
Comprobación 

requisitos de acceso 
e notificación á 

CAPD

110
Admisión 

provisiona l?

90
Comprobación dos 

requisitos de admisión

100
Publicación da 

listaxe provisiona l 
de persoas 
admitidas

NON

120
Publicación da 

listaxe definitiva de 
persoas admitidas

130
Admisión 
definitiva?

160
Pagamento das taxas 

de matrícula

Presentación das 
solicitudes de 

admisión no PD 
e das copias dos 
títulos de acceso

(persoas 
interesadas)

SI

SI

135
Exclusión

(fin)

NON

150
Asignación dos 
titores/as e  dos 

complementos de 
formación 

específicos

70
Preinscrición

(aplicación SVE)

90  Os requisitos de 
admisión de cada PD 
están defin idos na súa 
memoria.
Os resu ltados desta 
comprobación 
rexístranse na acta da 
CAPD

115
Presentación de 

reclamación 117
Tratamento da 

reclamación

140
Confirmación da 

matrícula
(aplicación SVE)

Acordos da CAPD 
sobre admisión 

(Área Académica 
de Estudos de 

Mestrado e 
Doutoramento)

Acordos da 
CAPD coa 

información dos 
complementos 
de formación 
específicos
R1 – AC01

Doutorando/a 
matriculado e 

taxas de 
matrícula 
pagadas

(Servizo de XE 
Posgrao Servizo 

de Axudas ao 
Estudo, Bolsas e 
Prezos Públicos)

80  Para o estudantado 
estranxeiro/a que non 
cumpre os requisitos de 
acceso, a Área 
Académica emite unha 
resolución de denegación 
e exclusión.

130  O Servizo de XE 
Posgrao inclúe na base 
de datos o  estudantado 
estranxeiro/a admitido, e 
emite unha carta  de 
admisión e unha 
resolución de 
equiva lencia.

70 Os requisitos de 
acceso ao doutoramento 
están defin idos na 
lexislación.

60
Elaboración e 
aprobación do 
calendario de 
preinscrición e 

matrícula para o curso 
seguinte

Calendario de 
preinscrición e 
matrícula de 

doutoramento 

60 O calendario 
difúndese a través da 
web, redes sociais...

Convocatoria de 
matrícula para 

estudos de 
doutoramento -

inclúe os 
requisitos de 

admisión 
definidos nas 
memorias dos 

PD-
(Servizo de XE 

Posgrao)

Asignación dos 
titores/a das teses 

(doutorando/a, 
Servizo de XE 

Posgrao, 
Dirección da Eido) 140  Inclúe a in formación 

sobre a dedicación de 
xeito or ientativo.
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 B.1) MODIFICACIÓN DA DEDICACIÓN DO DOUTORANDO/A (cando proceda)

Entrada Doutorando/a

Área Académica 
de Estudos de 

Mestrado e 
Doutoramento

Saída ComoCAPD

Sección de 
Doutoramento 
(Servizo de XE 

Posgrao)

Dirección da 
Eido

400 Esta solicitude de 
modificación de matrícu la 
pode realizarse en 
calquera momento 
despois da matrícula 

175
Rexistro da 

aceptación no 
expediente 
académico 
(aplicación 

Xescampus) e 
información da 

decisión..

Documento 
acreditativo para 

modificar a 
dedicación no PD 

(doutorando/a)

155
Aprobación da 

solicitude?
Non

165
Rexistro da 

denegación no 
expediente académico 

(aplicación 
Xescampus) e 
información da 

decisión….

Si

Modificación na 
dedicación -
matrícula-

(doutorando/a, 
Servizo de XE 

Posgrao, CAPD, 
dirección da Eido)

250

145
Solicitude de 

modificación da 
dedicación no PD
(aplicación SVE)

185
Elaboración da 

proposta de 
resolución rei tora l de 
aceptación (ou non) 

da modificación

195
Resolución de 
aceptación (ou 

non) da solicitude 
de modificación e 

información ao 
doutorando/a e á 
área académica

205
Incorporación da 

resolución de solicitude 
de modificacion ao 

expediente académico 
do doutorando/a

160

Convocatoria de 
matrícula para 

estudos de 
doutoramento
(Servizo de XE 

Posgrao)
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 B.2) BAIXAS TEMPORAIS (cando proceda)

Entrada Doutorando/a

Área Académica 
de Estudos de 

Mestrado e 
Doutoramento

Saída ComoCAPD

Sección de 
Doutoramento 
(Servizo de XE 

Posgrao)

215 Esta solicitude de 
baixa temporal pode 
real izarse en calquera 
momento despois da 
matrícula .

Poderá ser por un 
período máximo dun ano.

245
Rexistro da 

aceptación no 
expediente 
académico 
(aplicación 

Xescampus) e 
información da 

decisión..

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

225
Aprobación da 

solicitude?
Non

235
Rexistro da 

denegación no 
expediente académico 

(aplicación 
Xescampus) e 
información da 

decisión ao 
doutorando/a

Si

Bloqueo do 
documento de 
actividades do 
doutorando/a

(doutorando/a, 
CAPD, Servizo de 

XE Posgrao)

215
Solicitude de baixa 

temporal no PD 
(aplicación  SVE)

Paralización do 
prazo de 

desenvolvemento 
da tese

(doutorando/a, 
CAPD Servizo de 

XE Posgrao)

160

Denegación da 
solicitude de baixa 

temporal
(doutorando/a, 

CAPD)

250
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 C) ANÁLISE E MELLORA

Entrada Dirección da Eido Saída Como
Comisión de 

Calidade da Eido

260
Análise e avaliación dos 
resultados da promoción 

e captación do 
estudantado

250 Esta análise recolle 
os datos do curso 
académico rematado.

Acordos sobre a 
mellora da promoción 
da oferta académica
(CAPD, vicerreitoría 

de Captación de 
Alumnado, 

Estudantes e 
Extensión 

Universitaria, Servizo 
de XE Posgrao)

50

160

205

245

250
Análise previa  dos 

resultados da promoción 
en doutoramento (Eido)  

e presentación na 
Comisión de Calidade da 

Eido

270
Toma de accións de 

mellora sobre a 
promoción

270 As accións poden 
orientarse a mellorar  as 
actividades de 
promoción, a súa 
programación, os seus 
resultados...

Resultados dos 
indicadores de 
acceso aos PD
-preinscrición, 

matrícula, perfís 
de ingreso-

(UAP)
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Comentarios  

- 

 

 

  

V ANEXOS 

Este procedemento non ten anexos. 

 

 

Rexistros 

Identificación do rexistro 
Soporte 
orixinal 

Lugar de 
arquivo 

Responsable da 
custodia 

(órgano / posto) 
Duración 

Código Denominación 

R1 - AC01 
(EPD6 

ACSUG) 

Informe de complementos 
de formación específicos  

Electrónic
o 

Aplicación 
ou 

repositorio 
informático 

CAPD 6 anos 

R2- AC01 
(EPD3 

ACSUG) 

Informe/Acta onde se 
recolla o perfil de 

ingreso/egreso 

Electrónic
o 

Aplicación 
ou 

repositorio 
informático 

CAPD 6 anos 

      

      

 




