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I OBXECTO 

Establecer os mecanismos que permitan garantir a dispoñibilidade dos recursos materiais e dos 

servizos establecidos na memoria do programa de doutoramento. 

II ALCANCE 

O alcance do presente procedemento esténdese 

- de forma xenérica, ás infraestruturas e equipamentos docentes xerais e, en particular, aos recursos 

de investigación (bibliotecas, centros de estudio, laboratorios e equipamento, infraestrutura de TIC e 

recursos externos á universidade) 

- aos servizos de apoio e financiamento, de ser o caso, 

dispoñibles para os programas de doutoramento adscritos á Escola Internacional de Doutoramento 

(Eido) da Universidade de Vigo. 

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. 
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III.2. Definicións 

-  

 

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 
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IV DESENVOLVEMENTO 

IV.1. Finalidade do proceso 

Facilitar a aprendizaxe dos doutorando/as e a súa formación investigadora garantindo a 

dispoñibilidade e adecuación de recursos materiais, da infraestrutura de TIC e dos servizos. 

IV.2. Responsable do proceso 

Vicerreitor/a de Investigación e Vicerreitor/a de Transferencia 

IV.3. Indicadores 

Este proceso non ten indicadores asociados. 
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IV.4. Diagrama de fluxo 

ASPECTOS XERAIS 

Infraestruturas xerais (docentes) 

A programación, supervisión e execución das novas infraestruturas, así como a reforma, 

remodelación, adaptación ou reparación das xa existentes está xestionada pola Vicerreitoría de 

Planificación e Sostibilidade, en coordinación coa Xerencia. 

Ademais, esta vicerreitoría ten as competencias sobre a xestión e coordinación dos equipamentos e 

infraestruturas docentes. 

Equipamento e recursos de investigación 

A Vicerreitoría de Investigación é responsable de realizar as propostas de equipamento dos centros 

de investigación e xestionar a coordinación dos recursos de investigación en coordinación coa 

Vicerreitoría de Transferencia. 
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A) RECURSOS E SERVIZOS

Entrada CAPD
Dirección(s) do(s) 

Grupo(s) de 
investigación

Dutorando/a Saída ComoDirección da Eido

10
Identificación dos 

recursos e servizos 
necesarios para o PD

Xustificación da 
suficiencia e 

adecuación dos 
recursos materiais 

e servizos 
directamente 

relacionados co PD
-Informe de 

seguimento ou 
acreditación-

(Servizo de XE 
Posgrao, dirección 

da Eido) 

Memorias de 
verificación dos 

PD
(Servizo de XE 

Posgrao)

50

Recursos das 
facultades e 

escolas 
(Dirección / 

decanato dos 
centros)

20
Compromiso de 

dispoñibilidade para 
empregar os recursos de 
investigación durante a 

elaboración da tese

30
Utilización dos recursos 

materiais e  servizos 
durante a elaboración da 

tese 

Compromiso de 
supervisión 

(Dirección da 
tese)

Recursos 
específicos de 
investigación
(Grupos de 

investigación)

Infraestruturas e 
servizos xerais 
(Consello de 

Goberno)

10  Os recursos materiais 
e servizos quedan 
identificados na memoria 
do PD.

20 Este compromiso 
faise efectivo a través do 
Plan de investigación 
(coa referencia ao centro 
de real ización da tese) e 
no Compromiso de 
supervisión da dirección 
da tese.

40
Análise da suficiencia e  

adecuación dos recursos 
materiais e  servizos 

directamente relacionados
co PD

40 Esta análise realízase 
co seguimento ou a 
acreditación, cando 
proceda, do PD.
Queda formal izada no 
Informe de seguimento 
ou de acreditación, 
segundo proceda.

30 Os conflitos respecto 
a dispoñib ilidade ou 
adecuación dos recursos 
son tra tados coa 
dirección da tese ou, en 
todo caso, baixo as 
competencias da 
Vicerretoría de 
Investigación a través da 
dirección da Eido.

15
Administración dos 

recursos da Eido para 
financiar os PD

15  O financiamento 
pode destinarse a bolsas 
predoutorais, mobilidade 
dos doutorandos/as...
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B) ANÁLISE E MELLORA

Entrada Dirección da Eido Comisión de 
Calidade da Eido Saída Como

60
Análise previa  dos 

resultados sobre os 
recursos materia is e 

servizos en doutoramento 
e presentación na 

Comisión de Calidade da 
Eido

80  Estas accións poden 
orientarse a mellorar  o 
financiamento dos PD, o 
equipamento dos 
recursos de 
investigación, os servizos 
destinados aos PD...

40

Informes e/ou 
resultados de 

avaliación externa 
-seguimento e 

acreditación dos 
programas, 

certificación…- 
(ACSUG, 
ANECA) 

Resultados de 
QSP sobre os 

recursos 
materiais e os 

servizos en 
doutoramento

(UAP)

Resultados de 
medición da 

satisfacción sobre 
recursos 

materiais e 
servizos en 

doutoramento
(dirección da 

Eido) 

70
Análise e avaliación dos 

resultados sobre os 
recursos materia is e 

servizos directamente 
relacionados cos PD

80
Toma de accións de 

mellora sobre os recursos 
materiais e  os servizos en 

doutoramento

Acordos da Comisión 
de Calidade da Eido 
sobre a mellora dos 
recursos materiais e 

os servizos 
directamente 

relacionados cos PD
(CAPD, Vicerreitoría 

de Investigación, 
Servizo de XE 

Posgrao)

60 Esta análise recolle os 
datos do curso 
académico rematado.

Incidencias ou 
conflitos 

trasladados á 
Eido sobre 
recursos 

materiais e 
servizos en 

doutoramento
(dirección da 

Eido)
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Comentarios 

- 

V ANEXOS 

Este procedemento non ten anexos. 

Rexistros 

Este procedemento non ten rexistros asociados. 

Nota: A xustificación da suficiencia e adecuación dos recursos materiais e dos servizos directamente 

relacionados co PD –evidencia EPD22 da Guía de seguimento e acreditación dos títulos oficiais de 

doutoramento da ACSUG- está dispoñible no informe de seguimento ou de acreditación, cando 

proceda, do PD. 
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