
Escola Internacional de Doutoramento (Eido) 

Área de Calidade Anexo ao Edificio de Xerencia 
e Servizos  Centrais, 1º andar    
Campus universitario 
36310 Vigo 
España 

Tel. 986 813 897 
Fax 986 812 135 
calidade.uvigo.es 

PROCEDEMENTO 

Aprendizaxe e avaliación dos/as 

doutorandos/as 

CÓDIGO FI-01    ÍNDICE 00

ELABORACIÓN  VALIDACIÓN  APROBACIÓN

Presidente do Comité de 

Dirección da Eido 

Comisión de Calidade 

da Eido 

Comité de Dirección 

da Eido 

Data e sinatura Data e sinatura Data e sinatura  



PROCEDEMENTO Aprendizaxe e avaliación 

dos/as doutorandos/as 

FI-01 Páxina 2 de 16 

Área de Calidade 

Proceso 

Formación dos/as investigadores/as (FI) 

Histórico de evolucións 

ÍNDICE DATA ELABORACIÓN MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS 

00 20.11.2018 
Presidente do Comité 

de Dirección da Eido 

Creación do procedemento FI-01, Aprendizaxe e 
avaliación dos doutorandos/as, no marco do programa 
de SGC (Fides-Audit) de doutoramento da Universidade 
de Vigo. 

Índice 

I OBXECTO 3 

II ALCANCE 3 

III REFERENCIAS 3 

IV DESENVOLVEMENTO 4 

V ANEXOS 16 



PROCEDEMENTO Aprendizaxe e avaliación 

dos/as doutorandos/as 

FI-01 Páxina 3 de 16 

Área de Calidade 

I OBXECTO 

Definir a sistemática para formar os/as investigadores/as e avaliar o seu progreso académico. 

II ALCANCE 

O alcance do presente procedemento esténdese ás actividades de aprendizaxe e formación 

investigadora dos doutorandos/as dos programas de doutoramento adscritos á Escola Internacional 

de Doutoramento (Eido) da Universidade de Vigo. 

Inclúe tamén as actividades de orientación académica proporcionadas polos titores/as e direccións 

de teses. 

En particular, cando os programas sexan interuniversitarios, terase en conta os aspectos establecidos 

no convenio de colaboración. 

Nota 1: a orientación académica de carácter xeral, a administrativa, a de extensión universitaria e a profesional trátanse 
no procedemento Atención a estudantes e orientación profesional. 

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 

- ENQA:  European Association for Quality Assurance in Higher Education (Rede Europea para a 

Garantía da Calidade na Educación Superior) 

- CAPD : comisión académica do programa de doutoramento 

- SGC : sistema de garantía de calidade 

- SVE : secretaría virtual do estudante 

 

 

IV DESENVOLVEMENTO 

IV.1. Finalidade do proceso 

Especializar os/as estudantes na súa formación investigadora dentro dun ámbito do coñecemento 

científico, técnico, humanístico ou artístico, conforme os requisitos formativos establecidos na 

memoria de verificación do programa de doutoramento, para elaborar a súa tese de doutoramento. 

 

IV.2. Responsable do proceso 

Presidente do Comité de Dirección da Eido 
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IV.3. Indicadores 

 Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral -FPI, FPU, Xunta...- (IPD11 - Guía 

de seguimento e acreditación da ACSUG) 

 Porcentaxe de estudantes segundo liña de investigación (IPD13 - Guía de seguimento e 

acreditación da ACSUG) 

 Evolución dos indicadores de resultados do programa desde a implantación do título (IPD18 

– Guía de seguimento e acreditación da ACSUG): 

o Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo, a tempo parcial e con dedicación 

mixta  

A descrición e o modo de cálculo destes indicadores están definidos no Catálogo de indicadores de 

doutoramento, dispoñible no portal de transparencia da universidade. 

 

IV.4. Diagrama de fluxo 
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A) COMPROMISO DE SUPERVISIÓN E ASIGNACIÓN DA DIRECCIÓN DA TESE

Entrada Doutorando/a Titor/a da tese
Coordinación 
Académica do 

PD
Saída ComoCAPD

Área Académica 
de Estudos de 

Mestrado e 
Doutoramento

Confirmación da 
matrícula e 
dedicación

(doutorando/a)

10  O compromiso reflicte 
as funcións de 
supervisión, tute la e  
seguimento do 
doutorando/a, así como 
calquera aspecto 
particular adicional 
(dereitos de propiedade 
intelectual e/ou 
industrial...).

O anexo 1 recolle os 
modelos de Compromiso 
de Supervisión.

20 e 30  Reciben unha 
aler ta ao entrar na súa 
Secretaría.

Prazo máximo dun mes 
desde a confi rmación da 
matrícula.

10
Sinatura do 

compromiso de 
supervisión no 

expediente 
académico 

(aplicación  SVE)

20
Sinatura do 

compromiso de 
supervisión no 

expediente  académico 
(Secretaría)

30
Sinatura do 

compromiso de 
supervisión no 

expediente 
académico 
(Secretaría)

40
 Espera da 

asignación da 
dirección da tese

80
Confirmación e 

comunicación do perfil 
autorizado (titor/a ou 

dirección da tese)

80  O perfil autorizado é 
responsab le de realizar a 
supervisión na aplicación 
Xescampus.

90
Rexistro perfil 
autorizado no 

expediente académico
(aplicación 

Xescampus)

130

70
Asignación 
da dirección 

da tese

100
Compromiso 

de supervisión 
da dirección 

da tese

Asignación do 
titora/a da tese 

(CAPD)
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 A) COMPROMISO DE SUPERVISIÓN E ASIGNACIÓN DA DIRECCIÓN DA TESE (segue)

Entrada Dirección da tese Saída Como

Área Académica 
de Estudos de 

Mestrado e 
Doutoramento

Área de 
Apoio á Eido 
(Servizo de 

XE Posgrao)

CAPD

80

60
A dirección 

proposta está 
habilitada no 
rexistro  de 

directores/as?
Non

Si

65
Información á 
dirección da 

tese

65  Por mensaxaría 
electrónica.

68
Rexistro dos datos 

(alta) no Rexistro de 
Directores/as 

(aplicación 
Xescampus)

50
Elaboración e envío da 
proposta de asignación 

de dirección da tese

50 A proposta 
formalízase nunha acta 
da CAPD e transmítese á 
área académica ben por 
correo electrónico ben a 
través da Secretaría. 

Prazo máximo de tres 
meses desde a 
confirmación da 
matrícula.

Confirmación da 
matrícula 

(doutorando/a)

Datos da 
proposta de 

tese, resumo e 
liña de 

investigación da 
prescrición 

(doutorando/a)

66
Presentación dos 

méritos 
investigadores 

(Secretaría)

67
Experiencia 

investigadora 
acreditada?

Si

Non

67  Información por 
mensaxaría e lectrón ica.

Asignación da 
dirección da tese

70
Confirmación da 

asignación da dirección 
da tese e información 

ao doutorando/a, 
CAPD e di rección da 

tese (aplicación 
Xescampus)

100
Sinatura do 

compromiso de 
supervisión no 

expediente académico 
(Secretaría)

Compromiso de 
supervisión asinado

(doutorando/a, 
CAPD, titor/a, 

dirección da tese, 
Sección de 

Doutoramento do 
Servizo de XE 

Posgrao, dirección 
da Eido)

110
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 B) PLAN DE INVESTIGACIÓN

Entrada Doutorando/a CAPD Saída Como
Perfil autorizado 

(titor/a ou dirección 
da tese)

Área Académica de 
Estudos de 
Mestrado e 

Doutoramento

120 Esta presentación 
tamén se pode realizar, a 
maiores, de xeito  
presencial.

Prazo máximo de 6 
meses desde a 
confirmación da 
matrícula.

De non o ter presentado 
no prazo, a CAPD 
informaría da proposta 
de baixa definitiva  
administrativa para que o 
perfil autorizado e o 
doutourando/a aleguen e 
resolvan.

130 O informe 
determínase por acordo 
entre o titor/a e a 
dirección da tese.

170

150
Incorporación dos 

informes no expediente 
académico (aplicación 

Xescampus) 

Confirmación da 
matrícula 

(doutorando/a)

110
Elaboración do plan de 

investigación inicial 
(aplicación SVE)

120
Presentación do plan 

de investigación 
(aplicación SVE)

130 e 140 O perfil 
autorizado e a CAPD 
rexistran a decisión na 
aplicación Secretaría

130
Informe

(aplicación Secretaría)

140
Informe de aprobación
(aplicación Secretaría)

155
Informes 

positivos?

150 A área académica 
incorpora os datos de 
non facelo o perfil 
autorizado ou a CAPD.

O doutorando/a recibe 
unha mensaxe 
informativa na súa SVE

Si

160
Formalización 

(bloqueo) do plan de 
investigación inicial e  

da súa versión 
(aplicación Xescampus) 

Non

Programación das 
actividades 

formativas coas 
exixencias en 

horas de traballo
-establecidas na 

memoria do PD ou, 
no seu defecto, 

pola CAPD- 
(CAPD)

380

160 O plan de 
investigación inicial pode 
adaptarse en función da 
evolución da tese, o que 
modifica a súa versión.

157
Segunda aprobación 
negativa consecutiva 

do plan de 
investigación inicial?

Non

110

Si

263
Proposta de 

baixa 
definitiva

100
Compromiso 

de 
supervisión

Información sobre os 
doutorandos/as 
segundo liña de 

investigación 
(ACSUG, UAP, 

CAPD, Servizo de XE 
Posgrao, dirección da 

Eido)

Plan de 
investigación do 

doutorando  
aprobado pola 

CAPD
R1 – FI01
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 C) XESTIÓN DAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

Entrada CAPD

Sección de 
Doutoramento 
(Servizo de XE 

Posgrao)

Saída ComoDirección da Eido Doutorando/a

15 A proposta envíase 
por mensaxaría 
electrónica.

Memoria de 
verificación do 

PD 
(Servizo de XE 

Posgrao)

170

35
Elaboración e 
publicación da 

convocatoria para 
solicitar actividades 

formativas

15
Proposta de actividades 

formativas propias do 
PD á Eido

Oferta de 
actividades 
formativas 
aprobadas 

propias do PD

45
Solicitude das 

actividades 
formativas e 

admisión (de ser 
caso)

35 Convocatoria bianual 
(en cada cuadrimestre)

Táboa de 
recoñecementos 

docentes
(Dirección da 

Eido)

25
Proposta de actividades 
formativas transversais

 

 

 

 

 



PROCEDEMENTO Aprendizaxe e avaliación 

dos/as doutorandos/as  

FI-01 Páxina 10 de 16 

 

   
 

Área de Calidade 

 D) DOCUMENTO DE ACTIVIDADES

Entrada Doutorando/a
Perfil autorizado 

(titor/a ou dirección 
da tese)

Saída Como

Área Académica de 
Estudos de 
Mestrado e 

Doutoramento

CAPD

Documentación 
acreditativa das 

actividades 
realizadas en PD 

previos -
anteriores 

regulacións-
(doutorando/a)

211
A actividade 

precisa 
recoñecemento?

180
Inclusión das 

actividades obrigatorias 
e optativas no 

expediente  académico 
(aplicación SVE)

190
Comprobación do 

xustificante  da 
actividade

(aplicación Xescampus)

190 Comprobación da 
autenticidade/veracidade 
dos méritos alegados.

Actividade 
validada

Actividade non 
validada

200 O informe 
determínase por acordo 
entre o titor/a e a 
dirección da tese.200

Informe
(aplicación Secretaría)

210
Informe de validación
(aplicación Secretaría)

215
Informes 

positivos?

Si

Non

220

Non

212

Si

170
Realización das 

actividades formativas

160
Plan de 

investigación

65
Solicitude de 
actividades 
formativas

Documentos 
acreditativos da 
realización das 

actividades 
formativas
R4 – FI01

210 A CAPD pode 
acceder á 
documentación 
acreditativa das 
actividades para 
validalas.
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 D) DOCUMENTO DE ACTIVIDADES (segue)

Entrada Doutorando/a Dirección da Eido Saída Como
Sección de Doutoramento 
(Servizo de XE Posgrao)

Área Académica de Estudos 
de Mestrado e 
Doutoramento

213
Elaboración da proposta 
de resolución reitora l de  

recoñecemento das 
actividades

Actividade(s) 
recoñecida(s)

230

214
Resolución de 

recoñecemento (ou non) 
das actividades e 

información ao 
doutorando/a e á área 

académica

215
Incorporación da 

resolución de 
recoñecemento ao 

expediente académico 
(físico) do doutorando/a

Actividade(s) non 
recoñecida(s)

220
Rexistro da decisión no 
expediente académico 

do doutorando/a e 
actualización do 
documento de 

acti vidades 
(aplicación Xescampus)

212 Modelo…?

380

211
Actividade 

precisa 
recoñecemen

to

212
Solicitude de 

recoñecemento das 
actividades

(aplicación SVE)

Documento de 
actividades do 
doutorando/a 

validado pola CAPD
R2 – FI01
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 E) AVALIACIÓN ANUAL

Entrada CAPD Doutorando/a Saída Como
Perfil autorizado 

(titor/a ou dirección 
da tese)

Sección de 
Doutoramento 
(Servizo de XE 

Posgrao)

Dirección 
da Eido

240
Activación da avaliación 

anual
(aplicación Secretaría)

240 Esta avaliación 
real ízase anualmente 
durante  a duración do PD 
do doutorando/a, e, en 
todo caso, antes da 
defensa da tese.

A avaliación consiste na 
supervisión do 
documento de 
actividades e do plan de 
investigación de cada 
doutorando/a.

A activación da 
avaliación bloquea as 
versións destes 
documentos.

250 A decisión 
determínase por acordo 
entre o titor/a e a 
dirección da tese.

250
Informe de avaliación
(aplicación Secretaría)

260
Supervisión:

informe de validación
(aplicación Secretaría)

261
Informes 

positivos?
Si

270

110

Non

266
Elaboración e 

presentación dun 
novo plan de 

investigación e/ou 
documento de 

actividades
170

266 En función dos 
resultados dos informes 
de avaliación.

Prazo máximo de 6 
meses.

230
Programación da 

avaliación anual do PD 
e información aos 

titores/as, direccións de 
teses e doutorandos/as

Programación 
das actividades 

formativas
(CAPD)

262
Segunda 

avaliación anual 
negativa 

consecutiva? Non

Si

263
Elaboración da 

proposta de baixa 
definitiva de 

carácter docente e 
información ao 

doutorando/a e ao 
perfil autorizado

264
Elaboración da 

proposta de 
resolución rei tora l 
de autorización da 
baixa definitiva no 

PD

265
Resolución de 
autorización da 
baixa definitiva 

do doutorando/a 
no PD

Baixa definitiva do 
doutorando/a no PD

(doutorando/a, 
CAPD, titor/a, 

dirección da tese, 
Área Académica de 

Estudos de Mestrado 
e Doutoramento, 

Sección de 
Doutoramento do 

Servizo de XE 
Posgrao)

160
Plan de 

investigación

220
Documento 

de 
actividades

Informe de 
avaliación anual da 

CAPD
R3 – FI01
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 F) ELABORACIÓN DA TESE DE DOUTORAMENTO

Entrada Doutorando/a
Perfil autorizado 

(titor/a ou dirección 
da tese)

Saída ComoDirección da tese

Área Académica 
de Estudos de 

Mestrado e 
Doutoramento

CAPD

270
Elaboración da tese 
de doutoramento e 

envío á  dirección da 
tese coa 

documentación 
xustificativa das 

mencións, de ser o 
caso

270 De ser o caso 
(informe favorable) envío 
da tese á Área 
Académica en formato 
pdf

280
Informe favorable  
para presentar a 

tese?

Si

Non

310
Documentación 

completa no 
formato axeitado?

Non

310 A entrega ou 
modificación do formato  
da documentación non 
implica un novo informe 
favorable da dirección da 
tese ou do tito r/a

315
Modificación ou 

entrega da 
documentación 

pendente

320
Ver ificación da 
orixinal idade da 

investigación da tese, 
obtención do informe 
antiplaxio (aplicación 
antiplaxio Turnitin) e 

envío á CAPD

Si

330
O informe supera 

os l ímites 
establecidos?

Informe antiplaxio  da 
tese 

(doutorando/a, CAPD, 
titor/a, dirección da 

tese, Área Académica 
de Estudos de 

Mestrado e  
Doutoramento, 

dirección da Eido)Si

335
Xustificación da 

orixinal idade da tese 
(informe) 

336
Rexistro dos informes
(aplicación Secretaría) Non

340
Autorización para 
defender a  tese?

Non

Si 350

Ficha TESEO, cos 
datos persoais do 

doutorando/a e xerais 
da tese 

(CAPD, titor/a, 
dirección da tese, Área 
Académica de Estudos 

de Mestrado e  
Doutoramento, 

dirección da Eido)

Comunicación 
da non 

aprobación da 
Eido para 

continuar os 
trámites da 

defensa de tese 
(Área de Apoio á 
Eido do Servizo 
de XE Posgrao)

Comunicación 
da non 

autorización da 
Eido para 

defender a tese 
(Área de Apoio á 
Eido do Servizo 
de XE Posgrao)

300
Presentación da tese -

formato pdf- coa 
documentación 
xustificativa das 

mencións, de ser o caso, 
e solici tude de depósito 

da tese
(aplicación SVE)

290
Informe favorable 
para presentar a 

tese?

Non

Si

300 A presentación 
inclúe o(s) informe 
favorable e as 
autorizacións do 
doutorando/a para 
-pub licar a tese,
-pub licar os seus datos 
en TESEO, 
-enviala  ao tribunal
-pub lica la no repositorio 
Investigo

160
Plan de 

investigación

220
Documento 

de 
actividades

261
Avaliación 

anual

275
Precisa 

prórroga?

Non

Si 400

Información sobre as 
teses realizadas 

segundo dedicación
(ACSUG, UAP, 

CAPD, Servizo de XE 
Posgrao, dirección da 

Eido)
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 F-1) XESTIÓN DAS PRÓRROGAS

Entrada Doutorando/a CAPD Saída Como
Perfil autorizado 

(titor/a ou 
dirección da tese)

400 Esta solicitude pode 
real izarse un máximo de 
3 meses antes de 
solicita r o depósi to da 
tese de doutoramento

Documentación 
acreditativa para 

solicitar unha 
prórroga no PD 
(doutorando/a)

Incremento do prazo 
máximo para 

depositar a tese
(doutorando/a, 
CAPD, titor/a, 

dirección da tese, 
Sección de 

Doutoramento do 
Servizo de XE 

Posgrao, dirección 
da Eido)

270

400
Solicitude de prórroga 

no PD
(aplicación SVE)

410
Informe

(aplicación Secretaría)

420
Informe de autorización
(aplicación Secretaría)

430
Informes 

positivos?

Si

440
Autorización 
da prór roga

435
Denegación da 

prór roga

Non

280

275
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F) ELABORACIÓN DA TESE DE DOUTORAMENTO (segue)

Entrada CAPD Saída Como

Área Académica de 
Estudos de 
Mestrado e 

Doutoramento

340

Informe de autorización 
da CAPD para defender 

a tese 
(Área de Apoio á Eido 

do Servizo de XE 
Posgrao, Comisión 

Permanente do Comité 
de Dirección da E ido)

Proposta de 
composición do tribunal 
de tese aprobada pola 

CAPD
(Área de Apoio á Eido 

do Servizo de XE 
Posgrao, Comisión 

Permanente do Comité 
de Dirección da E ido)

Datos dos membros do  
do tribunal de tese 
proposto de non 

estaren previamente 
rexistrados

(Área de Apoio á Eido 
do Servizo de XE 

Posgrao, Comisión 
Permanente do Comité 
de Dirección da E ido)

Plan de investigación 
do doutorando/a 

aprobado pola  CAPD
(Área de Apoio á Eido 

do Servizo de XE 
Posgrao, Comisión 

Permanente do Comité 
de Dirección da Eido, 

tribunal de tese)

Documento de 
actividades obrigatorias 

e optativas do 
doutorando/a va lidado 

pola  CAPD 
(Área de Apoio á Eido 

do Servizo de XE 
Posgrao, Comisión 

Permanente do Comité 
de Dirección da E ido, 

tribunal de tese)

Documentación 
asociada ás mencións 

ou á tese por compendio 
de publicacións, de ser o 

caso (Área de Apoio á 
Eido do Servizo de XE 

Posgrao, Comisión 
Permanente do Comité 
de Dirección da E ido, 

tribunal de tese)

380
A documentación 
é correcta e está 

completa?

Si

Non

385
Saneamento 

Comunicación 
do non 

nomeamento da 
Eido do tribunal 
de tese e das 

persoas 
suplentes, de ser 

o caso 
(Área de Apoio á 
Eido do Servizo 
de XE Posgrao)

Comunicación 
da non 

constitución do 
tribunal de tese 

(Área de Apoio á 
Eido do Servizo 
de XE Posgrao)

Tese de doutoramento -
pdf-, asinada polo 

doutorando/a, co visto  e 
prace da dirección da 

tese e, de ser o caso, do 
titor/a (Área de Apoio á 
Eido do Servizo de XE 

Posgrao, Comisión 
Permanente do Comité 
de Dirección da Eido, 

tribunal de tese)

350
Elaboración do informe 

de autorización para 
defender a  tese

(aplicación Secretaría)

360
Elaboración e 

aprobación da proposta 
de composición do 

tribunal de tese 
(aplicación Secretaría)

370
Inclusión dos datos dos 

membros non 
rexistrados na 

aplicación TESEO 
(aplicación Secretaría)

390
Rexistro e envío (aviso) 

da documentación á 
Área de Apoio á Eido 

para continuar os 
trámites da so lici tude de 

depósi to da tese
(aplicación Xescampus)

160
Plan de 

investigación

220
Documento 

de 
actividades
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Área de Calidade 

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 - FI01 
Plan de investigación do 
doutorando/a aprobado  

Electrónic
o 

Aplicación 
Xescampus 
(Módulo de 
doutorame

nto) 

Servizo de Xestión de 
Estudos de Posgrao 

6 anos 

R2 - FI01 
(EPD5 

ACSUG) 

Documento de actividades 
do doutorando/a validado 

Electrónic
o 

Aplicación 
Xescampus 
(Módulo de 
doutorame

nto) 

Servizo de Xestión de 
Estudos de Posgrao 

6 anos 

R3 - FI01 
(EPD5 

ACSUG) 

Informe de avaliación 
anual da CAPD 

Electrónic
o 

Aplicación 
Xescampus 
(Módulo de 
doutorame

nto) 

Servizo de Xestión de 
Estudos de Posgrao 

6 anos 

R4 - FI01 
(EPD4 

ACSUG) 

Evidencias da realización 
de actividades formativas e 

sistemas de control 
realizados, conforme a 

planificación establecida 

Electrónic
o 

Aplicación 
Xescampus 
(Módulo de 
doutorame

nto) 

Servizo de Xestión de 
Estudos de Posgrao 

6 anos 

 




