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I OBXECTO 

Definir a sistemática para autorizar e realizar a defensa dunha tese de doutoramento. 

II ALCANCE 

O alcance do presente procedemento esténdese ás teses defendidas na Universidade de Vigo asociadas 

a calquera 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 

Facilitar que o/a estudante poida presentar a súa tese de doutoramento, que é a condición necesaria 

para obter o título de doutor/a. 

IV.2. Responsable do proceso 

Presidente do Comité de Dirección da Eido 

IV.3. Indicadores 

• Número de teses defendidas en réxime de codirección (IPD14 – Guía de seguimento e

acreditación de ACSUG)

• Número de expertos internacionais que participan nas comisións de seguimento ou nos

tribunais de teses (IPD17 – Guía de seguimento e acreditación de ACSUG)

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

– Guía de seguimento e acreditación de ACSUG):

o Número de teses defendidas
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o Número de teses presentadas en galego, castelán ou outro idioma 

o Duración media dos estudos a tempo completo / tempo parcial 

o Taxas de éxito: 

-Porcentaxe de doutorandos/as que defenden a súa tese sen pedir prórroga 

-Porcentaxe de doutorandos/as que defenden a súa tese despois de pedir a primeira 

prórroga 

-Porcentaxe de doutorandos/as que defenden a súa tese despois de pedir a segunda 

prórroga 

o Porcentaxe de teses con cualificación cum laude 

o Porcentaxe de teses con mención internacional 

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) EXPOSICIÓN PÚBLICA E APROBACIÓN PARA TRAMITAR

Entrada Área de Apoio á Eido (Servizo 
de XE Posgrao) Persoal doutor Saída Como

Comisión 
Permanente do 

Comité de Dirección 
da Eido

Tese de 
doutoramento -pdf- 
asinada, co visto e 
prace da dirección 
de tese e, de ser o 
caso, do titor/a e 
autorizada pola 

CAPD
(AAEMD)

50
Aprobación para 

continuar os 
trámites?

30
Exame da tese 
e elaboración 

de 
consideracións 
ou alegacións

Non

Si

80

10  A data de depósito 
rexístrase no expediente 
do doutorando/a.
Serve de referencia para 
iniciar o período de 
exposición pública.
A documentación 
custódiase en 
Xescampus

20 Máxima di fusión 
institucional por 
mensaxaría e lectrón ica
Acceso restrinxido á tese 
a través do Servizo de 
XE Posgrao. 

60, 70  As comunicacións 
real ízanse por 
mensaxaría e lectrón ica.
Ao doutorando /a tamén 
se l le in forma das vías 
que lle  permitan corrixir 
axeitadamente a súa 
tese.

Ficha TESEO, cos 
datos persoais do 

doutorando/a e 
xerais da tese 
(doutorando/a)

Informe de 
autorización da 

CAPD para 
defender a tese

(AAEMD)

Documentación 
asociada ás 

mencións ou á 
tese por 

compendio de 
publicacións, de 

ser o caso
(AAEMD)

Documento de 
actividades do 
doutorando/a 
validado pola 

CAPD (AAEMD)

Plan de 
investigación do 

doutorando/a 
aprobado pola 

CAPD(AAEMD)

20
 Per íodo de exposición 
pública (10 días hábiles 

en período lectivo)
30 As consideracións e 
alegacións dir íxense por 
escrito, a través do 
rexistro, á Eido

40
Valoración da tese

40 Esta valoración ten en 
conta o informe da CAPD 
e as consideracións e 
alegacións recibidas, de 
ser o caso.
Asemade, poderá 
convocar ou solicitarlle 
unha resposta razoada 
ou outra información que 
considere necesaria:
- ao doutorando/a e/ou
- á dirección de tese

Tamén pode consultarlle 
á CAPD e pedir informes 
e co laboración a outro 
persoal doutor externo   
para asesorar  na 
avaliación. 
 

Acordos da Comisión 
Permanente sobre 
aaprobación para 

tramitar

Comunicación

Implica unha nova 
solicitude de depósito 

de tese
(doutorando/a, 

dirección de tese e  
CAPD)

Asignación da área 
temática de 

investigación
(Área de Apoio á 

Eido do Servizo de 
XE Posgrao)

15

Información sobre a 
tese depositada
(persoal doutor)

10
Depósito da 

documentación da tese
(aplicación Xescampus) e 
publicación na páxina web 

da Eido
(denominación, autor/a, 
dirección da tese, PD e 

data)

60
Rexistro da decisión no 
expediente académico 

(aplicación Xescampus) 
e información ao 

doutorando/a, á dirección 
de tese e á CAPD

70
Rexistro da decisión no 
expediente académico e 

comunicación ao 
doutorando/a, á dirección 

de tese, á CAPD e a 
Área Académica de 

Mestrado e 
Doutoramento

 



PROCEDEMENTO Autorización e defensa da 

tese  

FI-03 Páxina 7 de 12 

 

   
 

Área de Calidade 

 B) NOMEAMENTO DO TRIBUNAL DA TESE

Entrada
Área de Apoio á Eido 

(Servizo de XE 
Posgrao)

Tribunal da tese Saída Como
Comisión 

Permanente do 
Comité de 

Dirección da Eido

15, 25 A composición do 
tribunal debe respectar 
os requisitos 
establecidos no 
Regulamento de estudos 
de doutoramento da 
Universidade de Vigo e 
as restricións 
orzamentarias.

Para esta revisión pode 
axudarse do equipo de 
dirección da Eido e de 
expertos externos no que 
atinxe á acreditación da 
experiencia 
investigadora.

15
Revisión da composición 

do tribunal da tese 
proposto

75
Envío dunha copia 

da tese e do 
expediente do 

doutoranto/a aos 
membros do 

tribunal 

55
Comunicación do 

nomeamento á CAPD 
e á dirección da tese 

e notificación aos 
membros do tribunal

75 Comunicación por 
mensaxaría e lectrón ica.

90

25
Valoración do tribunal de 

tese proposto

35
Nomeamento do 
tribunal da tese e 

das persoas 
suplentes?

Non

Acordos da 
Comisión 

Permanente sobre 
o nomeamento do 

tribunal de tese

Si

45, 55  As comunicacións 
real ízanse por 
mensaxaría e lectrón ica.
Ao doutorando /a tamén 
se l le in forma das vías 
que lle  permitan corrixir 
axeitadamente a súa 
tese.

Datos do tribunal  
de tese en 

TESEO
(Ministerio con 

competencia en 
universidades)

Comunicación

Implica unha nova 
proposta de tr ibunal da 

tese
(CAPD e di rección da 

tese)

45
Rexistro da decisión no 
expediente académico 

(aplicación Xescampus) 
e información da 

decisión á CAPD e á 
dirección da tese

65
Rexistro dos datos 

do tribunal na 
aplicación TESEO

Proposta de 
composición do 
tribunal de tese 
aprobada pola 

CAPD (AAEMD) 

Datos dos 
membros do 

tribunal de tese 
proposto de non 

estar previamente 
rexistrados
(AAEMD)

Información sobre 
os expertos 

internacionais que 
participan nos 

tribunais de tese
(ACSUG, UAP, 

CAPD,  Servizo de 
XE Posgrao, 

dirección da Eido)
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 C) AUTORIZACIÓN DA DEFENSA PÚBLICA

Entrada
Comisión Permanente 

do Comité de 
Dirección da Eido

Doutorando/a Saída Como
Área de Apoio á 
Eido (Servizo de 

XE Posgrao)

75

70

80
Autorización da 
defensa pública 

da tese?

80 A autorización poder ía 
real izarse na mesma 
reunión de nomeamento 
do tribunal de tese

Acordos da 
Comisión 

Permanente sobre 
a autorización da 
defensa da tese

Non

Si

Comunicación

Implica unha nova 
solicitude de 

depósi to de tese
(CAPD, dirección 
da tese, membros 

do tribunal e 
doutorando/a)

100
 Per íodo máximo 

de 3 meses desde 
a autorización para 
real izar  a defensa 

pública

120
Pagamento das 

taxas do dere ito ao 
exame do grao de 

doutor/a

Taxas do dere ito  
ao exame 
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)

120 Prazo de 10 días 
hábiles tras autor izar a 
defensa

130

170

90
Rexistro da decisión no 
expediente académico 

(aplicación Xescampus) 
e información da 

decisión á CAPD, á 
dirección da tese, aos 
membros do tribunal e 

ao doutorando/a

110
Rexistro da decisión no 
expediente académico 

(aplicación Xescampus) 
e información da 

decisión á CAPD, aos 
membros do tribunal e 

ao doutorando/a
e publicación na páxina 

web da Eido
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 D) DEFENSA PÚBLICA

Entrada
Área de Apoio á Eido 

(Servizo de XE 
Posgrao)

Administrador/a Saída ComoTribunal da tese Doutorando/a

110

150
Información á CAPD, ao 

doutorando/a, á 
dirección da tese e á 

administración do 
centro implicado e 

publicación na páxina 
web da Eido

130 Por mensaxaría 
electrónica.

A documentación é a 
seguinte:
- acta de constitución do 
tribunal
-acta da sesión
-sobres oficiais que 
recollan os informes 
confidencias sobre a tese 
para os efectos da 
mención cum laude e do 
premio extraordinario de 
doutoramento.  

140 A comunicación 
real ízase polo menos con 
10 días hábiles de 
antelación

170 A defensa realízase 
en sesión pública durante 
o período lectivo do 
calendario académico 
segundo se acordou ou 
segundo se indique no 
convenio de colaboración 
(PD conxuntos). 

130
Remisión da 

documentación para 
cubrir na defensa da 
tese á secretaría  do 

tribunal de tese 

140
Convocatoria do acto 

de defensa 
(presidencia) e 

comunicación da data, 
o lugar  e a hora á Eido 

(secretaría)  

170
Lectura e defensa da 

tese

120

150 Por mensaxaría 
electrónica.

155
Preparación da 
infraestrutura 

necesaria para ler a 
tese (aula, medios 

físicos e vi rtua is…) e 
tramitación dos 

aspectos económicos 
(gastos do tribunal de 

tese)
155 Estas xestións 
poden realizarse coa 
colaboración da d irección 
da tese.

Información dos 
gastos do tribunal 

da tese -
manutención, 
aloxamento e 
locomoción-

(Área de Apoio á 
Investigación e 
Transferencia)

160
Constitución do 
tribunal da tese?

Si

Non

165
Aprazamento ou  

substitución 
dalgún membro?

Si

160 e 165 A participación 
virtual dun membro do 
tribunal, de xeito  
excepcional, é autorizada 
pola di rección da Eido.

Outras posibles 
incidencias son tratadas 
tamén pola dirección da 
Eido.

Non

Comunicación

Implica unha nova 
proposta de tr ibunal 

de tese
(CAPD, dirección da 
tese, membros do 

tribunal, doutorando/a 
e administrador/a)

180

187

167
Rexistro da decisión no 
expediente académico 

(aplicación Xescampus) 
e información da 

decisión á CAPD, aos 
membros do tribunal e 

ao doutorando/a
e e ao administrador/a

Orzamento 
(Xerencia)

Tese defendida

Información sobre 
as teses 

defendidas en 
codirección, sobre 
a duración media 

dos estudos e 
sobre as taxas de 

éxito (ACSUG, 
UAP, CAPD, 

Servizo de XE 
Posgrao, dirección 

da Eido)
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E) CUALIFICACIÓN

Entrada
Comisión Permanente 

do Comité de 
Dirección da Eido

Área de Apoio á 
Eido (Servizo de XE 

Posgrao)
Saída ComoTribunal da tese

180
Informe de valoración 
da tese e cualificación 

global  

Comunicación en 
sesión pública da 

cualificación

180 O anexo 1 recolle o 
modelo de Informe de 
valoración da defensa da 
tese.
O anexo 2 recolle o 
modelo de Acta da 
sesión de presentación e  
cualificación da tese.

A secretar ía do tr ibunal 
redacta a acta de 
colación do título de 
doutor/a.

185
Emisión da 

valoración sobre Cum 
laude

187
Apertura dos sobres da 
concesión Cum laude

190
Elaboración do resto 
da documentación 
(actas) e entrega á 

Eido 

190 Entrega da 
documentación nun 
prazo máximo de 5 días 
hábiles

170

200
Información á CAPD, ao 

doutorando/a e á 
dirección da tese

130

Información sobre a 
cualificación da tese 

e as mencións
(ACSUG, UAP, 

CAPD,  Servizo de 
XE Posgrao, 

dirección da Eido, 
Biblioteca)

Información sobre as 
teses defendidas

(ACSUG, 
comunidade 

universitaria, UAP, 
CAPD, dirección da 
Eido, Ministerio con 

competencia en 
universidades)

210 Nos casos de teses 
con protección de 
dere itos, publícase unha 
versión reducida desta.
O doutorando/a pode 
pedir un prazo de 
embargo antes da 
inclusión da súa tese no 
repositorio.

210
Arquivo da tese e da 
documentación no 

repositorio  institucional
(Investigo), rexistro  da 

información 
complementaria na 
aplicación TESEO

e publicación na web da 
información sobre as 

teses defendidas 

Acta da sesión de 
presentación e 

cualificación da tese
(Sección de 

Doutoramento do 
Servizo de XE 

Posgrao, doutorando/
a -se o pìde-)
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Comentarios 

- 

V ANEXOS 

Anexo 1: Informe de valoración da tese 

Anexo 2: Acta da sesión de presentación e cualificación da tese.  

Rexistros 

Este procedemento non ten rexistros asociados. 

Nota: A información sobre as teses doutorais dirixidas no programa no período avaliado –evidencia 

EPD23 da Guía de seguimento e acreditación dos títulos oficiais de doutoramento da ACSUG- están 

dispoñibles baixo demanda ao realizar o seguimento e a acreditación dos PD. 



PE-02 Anexo 1 do 20.11.2018 

SOLICITUDE DE ALTA NO CADRO DOCENTE DUN 
PROGRAMA DE DOUTORAMENTO 

TC-45 

PROGRAMA DE DOUTORAMENTO 
Denominación:  
DATOS PERSOAIS 
Apelidos: 
Nome: 
DNI /Pasaporte nº: 
Correo electrónico: 
Data de doutoramento: 
Número de sexenios: 
Data de inicio último 
sexenio activo: 

Data de remate 
último sexenio activo: 

INSTITUCIÓN Á QUE PERTENECE 
Nome: 
Centro: 
Departamento: 
Enderezo: 
Teléfono: 
Tipo de vinculación: 
Categoría: 

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN ÁS QUE SE ADSCRIBE: 
Liña de investigación 1: 
Liña de investigación 2: 
Liña de investigación 3: 

En  , a  de  de 

    Asinado: 

 
 
 
 

SR. DIRECTOR DA ESCOLA INTERNACIONAL DE DOUTORAMENTO 

A CUBRIR POLA CAPD 
A Comisión Académica do Programa de Doutoramento en 
__________________________________________ 
AUTORIZA a presente solicitude de alta no cadro docente. 
______________, a ___ de ______________ de 20___ 

A/o Coordinadora/o do Programa 



ACTA DA SESIÓN DE PRESENTACIÓN E 
CUALIFICACIÓN DA TESE DE 

DOUTORAMENTO

FI-03 Anexo 2 do 20.11.2018 

Ten lugar o día «DATA_LECTURA» a sesión pública de defensa da Tese de 
doutoramento titulada: “«TÍTULO_TESE»” 
polo/a alumno/a «NOME» «APELIDOS» con D.N.I./Pasaporte.: «DNI» actuando como 
director/a/es/as: D./Dna. «Dirección_1», D./Dna. «Dirección_2» e D./Dna. «Dirección_3». 
O Tribunal está composto por: 

Presidente/a: Dr./a. D./Dna. «PRESIDENTE» 
Secretario/a: Dr./a. D./Dna. «SECRETARIO» 
Vogal:  Dr./a. D./Dna. «VOGAL_1» 

Idioma de defensa da tese: .......................................................... 

A sesión de presentación e cualificación desenvólvese segundo a normativa da 
Universidade de Vigo. O Tribunal acorda cualifica-la Tese de doutoramento con  

  NON APTO   APROBADO   NOTABLE   SOBRESALIENTE 

Tralo que se levanta a sesión. 

Vigo, «DATA_LECTURA» 

O/A PRESIDENTE/A, O/A SECRETARIO/A, O/A VOGAL, 

O/A DOUTORANDO/A 

Para cubrir polo secretario da EIDO 

Con data___________ a Comisión Permanente da Escola Internacional de 
Doutoramento procedeu á apertura dos sobres coa proposta dos membros do tribunal 
de tese, para a obtención da mención CUM LAUDE do/a alumno/a «NOME» 
«APELIDOS» resultando: 

□ FAVORABLE Vigo,  __  de _____________ de _____ 

□ DESFAVORABLE O SECRETARIO 

Marcos Arias Acuña 



ACTA DA SESIÓN DE PRESENTACIÓN E 
CUALIFICACIÓN DA TESE DE 

DOUTORAMENTO

FI-03 Anexo 2 do 20.11.2018 Mención Internacional 

Ten lugar o día «DATA_LECTURA» a sesión pública de defensa da Tese de doutoramento 

titulada: “«TÍTULO_TESE»” 

polo/a alumno/a «NOME» «APELIDOS» con D.N.I./Pasaporte.: «DNI» actuando como directores/as 

: D./Dna. «DIRECCIÓN_1», D./Dna. «DIRECCIÓN_2» e D./Dna. «DIRECCIÓN_3» 

O Tribunal está composto por: 

Presidente/a: Dr./a. D./Dna. «PRESIDENTE» 
Secretario/a: Dr./a. D./Dna. «SECRETARIO» 
Vogal:  Dr./a. D./Dna «VOGAL_1» 

Idioma de defensa da tese: .......................................................... 

A tese defendida opta á mención de “Doutor Internacional”. O/A secretario/a do tribunal 

    ACREDITA     NON ACREDITA 

que polo menos un dos membros do tribunal constituído pertence a unha institución de educación 

superior ou centro de investigación non español. 

A sesión de presentación e cualificación desenvólvese segundo a normativa da Universidade 

de Vigo. O Tribunal acorda cualifica-la Tese de doutoramento con  

  NON APTO   APROBADO   NOTABLE   SOBRESALIENTE 

Tralo que se levanta a sesión. 

Vigo, «DATA_LECTURA» 

O/A PRESIDENTE/A, O/A SECRETARIO/A, O/A VOGAL, 

O/A DOUTORANDO/A 

Para cubrir polo secretario da EIDO 

Con data___________ a Comisión Permanente da Escola Internacional de 
Doutoramento procedeu á apertura dos sobres coa proposta dos membros do tribunal 
de tese, para a obtención da mención CUM LAUDE do/a alumno/a «NOME» 
«APELIDOS» resultando: 

□ FAVORABLE Vigo,  __  de _____________ de _____ 

□ DESFAVORABLE O SECRETARIO 

Marcos Arias Acuña 




