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I OBXECTO 

Definir a sistemática para xestionar a mobilidade e as estadías de investigación dos/as 

doutorandos/as, incluída a admisión, o recoñecemento e a acreditación da finalización destas 

actividades. 

 

II ALCANCE 

O alcance do presente procedemento esténdese á mobilidade e ás estadías nacionais e internacionais 

dos/as doutorandos/as propios/as e alleos/as no marco dos programas de doutoramento adscritos á 

Escola Internacional de Doutoramento (Eido). 

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 

- AAEMD : Área Académica de Estudos de Mestrado e Doutoramento 

- ACSUG :  Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 

- CAPD : comisión académica do programa de doutoramento 

- SGC : sistema de garantía de calidade 

- UAP : Unidade de Análisis e Programas 

IV DESENVOLVEMENTO 

IV.1. Finalidade do proceso 

Desenvolver as actividades que impulsen a mobilidade dos/as doutorandos/as para mellorar a súa 

formación integral e o coñecemento do ámbito social, cultural e académico que complementen a súa 

aprendizaxe teórica e práctica. 

Xestionar as estadías de investigación dos doutorandos/as, tanto da UVigo noutras institucións como 

doutras institucións na UVigo. 

IV.2. Responsable do proceso 

Vicerreitor/a de Internacionalización (mobilidade internacional) 

Vicerreitor/a de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria (mobilidade 

nacional) 

IV.3. Indicadores 

• Porcentaxe de estudantes –entrantes/saíntes- que realizan estadías de investigación

autorizadas pola CAPD (IPD9 - Guía de seguimento e acreditación)
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• Porcentaxe de estudantes –entrantes/saíntes- que participan en programas de mobilidade 

(IPD10 - Guía de seguimento e acreditación)  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/22/76
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/22/76
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 A) PROGRAMAS DE MOBILIDADE - ESTUDANTADO PROPIO

Entrada ORI CAPD Saída ComoDoutorando/a

10 As actividades de 
difusión sobre os 
programas de mobilidade 
real ízanse en 
colaboración coa Eido. 
Poden ser  conxuntas ou 
específicas para cada 
programa.

10
Elaboración, publicación 

e difusión da 
convocatoria de 

mobilidade

70
Incorporación á 

institución de destino 
e estadía 

60
Formalización do acordo académico 
(sinatura do contrato de estudos ou 

documentación equivalente) e 
tramitación da documentación coa 

institución de destino

80 Supón a eventual 
tramitación das 
exixencias de cada 
programa 
(administrativas, 
académicas, avaliación 
da mobilidade…)

Envío dunha copia da 
certificación acreditativa 
á ORI.

A ORI mantén un rexistro 
centralizado da 
mobilidade.

20
Presentación das 

solicitudes de 
mobilidade 20  Presentación 

segundo os requisitos da 
convocatoria.

Acordo 
académico -
contrato de 

estudos-
(ORI, Área 

Académica de 
Estudos de 
Mestrado e 

Doutoramento)

Orzamento 
(Xerencia) 

30
Selección dos/as 
doutorandos/as, 

publicación na web 
e adxudicación das 

prazas 
(autorización).

Información á ORI

30  A selección inclúe a 
relación provisional de 
persoas se leccionadas, o 
prazo de reclamacións e 
e a relación definitiva

50
Aceptación (ou 

renuncia) da selección e 
preparación dos trámites 

para incorporarse á 
institución de destino

Convenios e 
acordos con 

universidades ou 
institucións 

(Secretaría Xeral) 

50  O modelo de 
aceptación e os trámites 
dependen de cada 
programa de mobilidade 
e das exixencias da 
institución de destino:
- documentais
- tramitación das posibles 
bolsas asociadas ao 
programa,
- proba de n ive l de 
idioma

En todo caso, debe 
incluír un seguro de 
responsabilidade civil e 
repatriación ou, no seu 
defecto, declaración de 
responsabilidade.

Certificación 
acreditativa da 

estadía
(ORI, Área 

Académica de 
Estudos de 
Mestrado e 

Doutoramento)

80
Finalización da 

estadía e 
reincorporación á 
Universidade de 

Vigo 

90
Acreditación das 

actividades e 
recoñecemento 

académico

80 A documentación 
asociada ás actividades 
desenvoltas incorpórase 
ao expediente académico 
do doutorando/a.

Documentación 
acreditativa das 

actividades 
formativas 
real izadas

(Área 
Académica de 

Estudos de 
Mestrado e 

Doutoramento)

Acta da CAPD 
coa relación de 
seleccionados/

as motivada

Información sobre 
a mobilidade 

propia realizada
(ACSUG, UAP, 

CAPD, Servizo de 
XE Posgrao, 

dirección da Eido, 
ORI)

200

60  Envío dunha copia á 
ORI.

40
Publicación da 

resolución rei tora l de 
concesión das prazas

Resolución 
reitoral  de 

concesión das 
prazas
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 B) PROGRAMAS DE MOBILIDADE - ESTUDANTADO ALLEO

Entrada ORI Doutorando/a Saída ComoCAPDInvestigador/a 
responsable

15 A documentación 
recibida debe estar de 
acordo coas exixencias 
do programa ou convenio 
de mobilidade.

Pode inclu ír a 
acreditación do nivel de 
idioma.

15
Recepción e análise da 

documentación

75
Incorporación á 
Universidade de 
Vigo e estadía

65
Formalización do 

acordo académico 
(sinatura do contrato 

de estudos ou 
documentación 
equiva lente) e 
tramitación da 

documentación coa 
institución de orixe

25  Admisión segundo a 
normativa e os cr iter ios 
de cada programa de 
mobilidade.

Solicitude de 
mobilidade 

(doutorando/a) 

35  Información da 
autorización á ORI

Convenios e 
acordos con 

universidades ou 
institucións 

(Secretaría Xeral)

Certificación 
acreditativa da 

estadía
(ORI, 

doutorando/a)

85
Finalización da 

estadía e 
reincorporación á 

universidade de orixe 

75  A incorporación 
inclúe a información 
sobre os servizos aos 
que o doutorando/a pode 
acceder durante a 
duración da mobilidade 
(bibl ioteca, deportes, 
instalacións…) e outras 
posibles actividades de 
acollida.

Información 
sobre a 

mobilidade allea 
real izada

(ACSUG, UAP, 
CAPD, Servizo 
de XE Posgrao, 

dirección da 
Eido, ORI)

200

Comunicación 
da non admisión 
(doutorando/a)

25
Autorización?

Non
Si

45
Información ao 
doutorando/a 

35
 Autorización?Non

Si

55
Carta de aceptación 
ao doutorando/a e á 

institución de orixe, de 
ser o caso, e envío de 
información práctica 
para a mobilidade

Documento de 
admisión 

(doutorando/a, 
Área 

Académica)

Acordo 
académico -
contrato de 

estudos-
(ORI, Área 

Académica de 
Estudos de 
Mestrado e 

Doutoramento)

Nomeamento do 
doutorando/a de 

mobilidade 
(Institución de 

orixe) 

95
Elaboración da 

certificación 
acreditativa da 
estadía e das 
actividades 

real izadas e envío ao 
doutorando/a e á ORI

Convenios 
Erasmus (ORI)

85 A ORI mantén un 
rexistro  centralizado 
desta mobilidade.
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 C) ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN - ESTUDANTADO PROPIO

Entrada Doutorando/a CAPD Saída Como
Perfil autorizado 

(titor/a ou 
dirección da tese)

Área Académica 
de Estudos de 

Mestrado e 
Doutoramento

100 A solici tude pode 
incluír documentación 
adicional, en función das 
exixencias da institución 
de destino.

100
Presentación da 
solicitude e do 

documento de aceptación 
da insti tución de destino

160
Preparación dos 

trámites e 
incorporación á 

institución de destino 
e estadía 

140
Información ao 
doutorando/a 

Solicitude da 
estadía 

(doutorando/a) 

Certificación 
acreditativa da 

estadía
(ORI, Áreas 

Académicas de 
Estudos de 
Mestrado e 

Doutoramento)
170

Finalización da estadía 
e reincorporación á 

Universidade de Vigo 

180
Acreditación das 

actividades e 
recoñecemento 

académico

180 A documentación 
asociada ás actividades 
desenvoltas incorpórase 
ao expediente académico 
do doutorando/a.

Documentación 
acreditativa das 

actividades 
formativas 
real izadas

(Área Académica 
de Estudos de 

Mestrado e 
Doutoramento)

Autorización da 
estadía 

(doutorando/a, 
ORI, Áreas 

Académicas de 
Estudos de 
Mestrado e 

Doutoramento)

120
Autoriza?

Si 130
Autoriza?

Non

Non

Denegación da 
estadía  

(doutorando/a)

Información sobre 
as estadías 

propias realizadas
(ACSUG, UAP, 

CAPD, Servizo de 
XE Posgrao, 

dirección da Eido, 
ORI)

200

Si

150
Confirmación da 
autorización ao 
doutorando/a

150  Información á ORI.

170 Envío dunha copia 
da certificación 
acreditativa á ORI.

A ORI mantén un rexistro 
centralizado destas 
estadías.

160  Os trámites 
dependen das exixencias 
da insti tución de destino. 

En todo caso, debe 
incluír un seguro de 
responsabilidade civil e 
repatriación ou, no seu 
defecto, declaración de 
responsabilidade.
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 D) ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN - ESTUDANTADO ALLEO

Entrada Investigador/a 
responsable

Área Académica 
de Estudos de 

Mestrado e 
Doutoramento

Saída ComoCAPD Doutorando/aORI

115
Recepción e análise da 

documentación 

175
Incorporación á 

Universidade de Vigo 
e estadía

Solicitude de 
estadía 

(doutorando/a) 

185
Finalización da 

estadía e 
reincorporación á 
universidade de 

orixe 

Denegación da 
estadía 

(doutorando/a)

105
Autorización? Non

Si

135
Información ao 
doutorando/a 

125
Autorización?Non

145
Carta de aceptación 
ao doutorando/a e á 

institución de orixe, de 
ser o caso

155
Emisión da taxa 

académica da estadía

165
Pagamento da taxa 

Taxas da 
estadía pagadas

(Sección de 
Doutoramento 
do Servizo de 
XE Posgrao e 

Sección de 
Xestión de 

Prezos Públicos 
do Servizo de 

Axudas ao 
Estudo, Bolsas e 
Prezos Públicos)

Información 
sobre as 

estadías alleas 
real izadas

(ACSUG, UAP, 
CAPD, Servizo 
de XE Posgrao, 

dirección da 
Eido, ORI)

200

Autorización da 
estadía 

(doutorando/a, 
Áreas 

Académicas de 
Estudos de 
Mestrado e 

Doutoramento)

Certificación 
acreditativa da 

estadía
(doutorando/a, 

ORI)

Si

125  Información da 
autorización á ORI

195
Elaboración da 

certificación 
acreditativa da estadía 

e das actividades 
real izadas e envío ao 
doutorando/a e á ORI

175  A incorporación 
inclúe a información 
sobre os servizos aos 
que o doutorando/a pode 
acceder durante a 
duración da estadía 
(bibl ioteca, deportes, 
instalacións…) e outras 
posibles actividades de 
acollida.

185 A ORI mantén un 
rexistro  centralizado 
destas estadías.
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 E) ANÁLISE E MELLORA

Entrada Dirección da Eido Saída ComoComisión de 
Calidade da Eido

210
Análise e avaliación dos 
resultados da mobilidade 

e das estadías

200 O informe recolle os 
datos de mobilidade e 
estadías propias e alleas 
do curso académico 
rematado.

Acordos da Comisión 
de Calidade da Eido 
sobre a mellora da 
mobilidade e das 

estadías
(CAPD, dirección da 
ORI, Servizo de XE 

Posgrao)

95

90

180

195

200
Elaboración do informe 

de mobilidade en 
doutoramento (Eido)  e 

presentación na Comisión 
de Calidade da Eido

210 Nesta reunión 
recoméndase a 
participación da ORI.

Resultados de 
QSP sobre 

mobilidade e 
estadías (UAP) 

Resultados de 
medición da 

satisfacción sobre 
mobilidade e 

estadías
(dirección da 

Eido) 

220
Toma de accións de 

mellora

220 As accións poden 
orientarse a mellorar  os 
programas de mobilidade 
ou as estadías, a súa 
programación, os seus 
resultados...

Informe de 
mobilidade en 

doutoramento (Eido)
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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 - FI02 
Informe anual de 

mobilidade 
Electrónic

o 

Aplicación 
ou 

repositorio 
informático 

Dirección da Eido 6 anos 

      

 




