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I OBXECTO 

Definir a sistemática para deseñar, verificar ou modificar e autorizar a implantación dun programa de 

doutoramento.  

II ALCANCE 

Este procedemento aplícase a todos os novos programas de doutoramento (proceso de verificación) 

e a aqueles que realizan modificacións substanciais autorizables (proceso de modificación) adscritos 

á Escola Internacional de Doutoramento (Eido) cuxa responsabilidade administrativa recae na 

Universidade de Vigo. 

Nota 1: as modificacións menores (non substanciais) son tratadas no procedemento Seguimento, mellora e acreditación 
dos programas. 

En particular, cando os programas sexan interuniversitarios, a Universidade é responsable de 

informar e de coordinar as actividades das outras universidades participantes e de aplicar o establecido 

no convenio de colaboración. 

No resto dos casos (programas onde sexan outras universidades, nacionais ou estranxeiras, as 

responsables), só será aplicable a fase relacionada coa declaración de interese. No resto das 

actividades, a Universidade participará a título informativo e colaborando nas actividades que sexan 

necesarias e segundo o establecido no convenio de colaboración, de ser o caso. 

Nota 2: un programa de doutoramento considérase novo cando se crea por primeira vez ou cando é o resultado de 
modificacións substanciais non autorizables de programas xa verificados, de acordo co procedemento para solicitar 
modificacións nos programas de doutoramento da ACSUG. 
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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 

- Memoria de verificación: proxecto de titulación oficial que deben presentar as universidades para a 
súa correspondente verificación. O proxecto constitúe o compromiso da 
institución sobre as características da titulación e as condicións nas que se van 
a desenvolver as ensinanzas. 

  (Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto 
861/2010, 

  do 2 de xullo, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias 
  oficiais). 
 
- Memoria de titulación : documentación legalmente esixida para implantar plans de estudo 

conducentes á obtención de títulos oficiais que inclúe: 
  - Memoria xustificativa, fidedigna e detallada do cumprimento dos requisitos 

xerais e específicos, recollidos nos artigos 4 e 5 do Decreto 222/2011. 
  - Memoria económica, que incluirá os datos relativos á infraestrutura material, 

os recursos de persoal docente e investigador e de persoal de administración e 
servizos, así como as diferentes fontes de financiamento, consonte o 
establecido no artigo 7 

  do Decreto 222/2011. 
  - Memoria de verificación. 
  (Orde, do 20 de marzo de 2012, pola que se regulan as ensinanzas universitarias 

oficiais no ámbito da comunidade autónoma de Galicia). 
 
- Modificacións substanciais autorizables: son os cambios dun título verificado que afectan á súa 

estrutura pero non supoñen un cambio na súa natureza e obxectivos. Estes 
cambios solicítanse a través do proceso de modificación do título. 

  (Procedemento para solicitar modificacións nos PD. ACSUG 29.07.2014).  
   

- Modificacións substanciais non autorizables: son os cambios dun título verificado que afectan á súa 
natureza e obxectivos. Estes cambios só se poden facer efectivos solicitando a 
verificación dun novo título e extinguindo o título implantado.   
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(Procedemento para solicitar modificacións nos PD. ACSUG 29.07.2014). 

- Verificación  : procedemento legalmente establecido para avaliar os plans de estudo antes 
da súa implantación nas universidades. 
(Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, po lo que se establece a 
ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, modificado polo Real decreto 
861/2010 do 2 de xullo, polo Real decreto 534/2013 do 12 de xullo e polo Real 
decreto 43/2015 do 2 de febreiro). 

III.3. Abreviaturas e siglas 

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

- BOE :  Boletín Oficial do Estado 

- CAPD : comisión académica do programa de doutoramento 

-DOG : Diario Oficial de Galicia 

- OAP : ordenación académica e profesorado 

- PD : programa de doutoramento 

- RUCT : rexistro de universidades, centros e títulos 

- SGC : sistema de garantía de calidade 

IV DESENVOLVEMENTO 

IV.1. Finalidade do proceso 

Deseñar e aprobar programas de doutoramento que respondan aos estándares de calidade 

establecidos no Espazo Europeo de Educación Superior, á lexislación e normativa vixente e á 

estratexia da Universidade de Vigo. 

IV.2. Responsable do proceso 

Vicerreitor/a de Ordenación Académica e Profesorado 
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IV.3. Indicadores 

Este proceso non ten indicadores asociados. 

IV.4. Diagrama de fluxo 
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A) DECLARACIÓN DE INTERESE

Entrada

Grupo(s) ou 
equipo(s) de 

investigación / 
CAPD / Equipo de 

goberno

Servizo de XE 
Posgrao

Comité de Dirección 
da Eido Saída ComoConsello de 

Goberno

Estratexia da 
Universidade de 
Vigo (Consello 
de Goberno) e 

da Eido, de 
existir (dirección 

da Eido)

20
Análise da necesidade, 
interese e obxectivos do 

programa

20  A iniciativa dun novo 
programa pode vir tamén 
dunha agrupación de 
investigadores/as.

Esta actividade pode 
implicar un número 
variable  de reunións coas 
persoas responsables 
académicas e/ou de 
xestión, co obxecto de 
decidir sobre a 
pertinencia de iniciar  o 
proceso de deseño dun 
novo programa.

30
Elaboración e 

presentación da 
expresión de interese

(para deseñar / modificar 
un programa)

50 Publicación na páxina 
web e comunicación á 
comunidade universitaria.

80 O informe favorable 
supón o nomeamento 
formal da CAPD e a 
facu lta para desenvolver 
a proposta de programa 
nos termos estab lecidos 
na normativa vixente.

Esta in formación 
transmítese á 
Vicerre itor ía de OAP.

30  A proposta 
xustificada formalízase 
mediante o emprego da 
declaración de in terese.

A declaración contén a 
información básica da 
proposta de proxecto 
formativo.

Debe incluír unha 
proposta de composición 
incial da CAPD, de ser o 
caso, así como 
información relativa aos 
equipos de investigación 
participantes no 
programa.
Véxanse os Comentarios 
para os programas 
interun iversitarios.

Envío, según os prazos 
establecidos no 
calendario, por 
mensaxaría e lectrón ica á 
Eido.

40
Difusión á comunidade 

universitaria

60
Valoración da adecuación 
da proposta (declaración) 

aos requisitos xerais 
normativos e á estra texia 
institucional de I+D+i e da 

formación doutoral

80
Emisión dun informe 

(favorable ou 
desfavorable) e 

comunicación ao grupo 
ou equipo de 

investigación /CAPD.
De ser o caso, proposta 

ao Consello de 
Goberno para integrar o  

programa na Eido

100

90
Aprobación?

Non

Si

Acordo de 
Consello de 

Goberno sobre a 
proposta

Fin do proceso

10
Aprobación do 
calendario e do 

protocolo para crear  / 
modificar os 
programas

Calendario e 
protocolo para 

crear / modificar 
os programas

10  Esta documentación 
difúndese á comunidade 
universitaria.
Os prográmas 
deséñanse para 
implantarse 2 cursos 
académicos máis tarde.

50
 Per íodo de 

información e achegas

Indicacións sobre 
o deseño e 

modificacións dos 
PD (ACSUG, 

Xunta de Galicia 
e Ministerio de 

Educación)

Declaración de 
Interese

R1-XP01 

Estratexia de 
Ciencia, 

Tecnoloxía e 
Innovación 

(estatal, 
autonómica…) 

Informe da Eido

Necesidades e 
expectativas dos 

grupos de 
interese da Eido

Nomeamento da 
CAPD, de ser o 

caso
(grupo ou equipo 
de investigación, 
Servizo de XE 

Posgrao, 
Vicerreitoría de 

OAP

Decisión sobre 
modificar ou 

reverificar o PD 
tras a 

renovación da 
acreditación 

(CAPD)
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B) ELABORACIÓN DA MEMORIA

Entrada CAPD Saída Como
Área de Apoio á Eido 

(Servizo de XE 
Posgrao)

Servizo de XE 
Posgrao

Comité de 
Dirección da Eido

100  A memoria da 
titulación inclúe:
- a memoria para solicitar  
a verificación, en formato 
normal izado,
-  a memoria xustificativa 
e
- a memoria económica.

A CAPD establece o 
modo para elaborala.

170

100
Elaboración e aprobación 
da proposta de memoria 

do programa de 
doutoramento

140
Análise e incorporación, 

se procede, das 
suxestións e a legacións 

e das indicacións do 
informe técnico

150 Presentación da 
memoria da ti tulación 
(memoria de verificación, 
xustificativa e 
económica) actualizada 
ao Servizo de XE 
Posgrao e por rexistro 
de: 
- O acordo de aprobación 
da memoria final na 
CAPD,
- O informe de 
alegacións e respostas a 
todas as suxestións e 
alegacións presentadas e
- A documentación 
orixinal  que proceda.

90

110  Remisión da 
documentación, en 
versión editable, por 
mensaxaría e lectrón ica.

Presentación nalgún dos 
rexistros oficia is da 
Universidade:
- Do acordo de 
aprobación na CAPD, e
- Da documentación 
orixinal  que proceda 
(convenios, cartas de 
apoio…).

110
Presentación da 

proposta de memoria 
ao Servizo de XE 

Posgrao

130
Exposición pública da 

memoria á comunidade 
universitaria

Acordo de 
aprobación da 

memoria inicial na 
CAPD

130 Publicación na 
páxina web e información 
á comunidade 
universitaria.135

 Per íodo de alegacións 
e suxestións: 

15 días (hábiles).
Presentación destas á 

Eido

145
Os cambios están 

incorporados?
Si

Non

Acordo de 
aprobación da 

memoria final na 
CAPD

(dirección da Eido, 
Servizo de XE 

Posgrao)

150
Aprobación e 

presentación da  
memoria final do 

programa

120
Revisión da memoria, 
corrección de erros e 

proposta de melloras á 
CAPD 

Información sobre a 
revisión da memoria

120 Esta revisión pode 
contar co apoio das 
áreas implicadas.

135 As a legacións e 
suxestións son 
transmitidas tamén ao 
Servizo de XE Posgrao.

Memoria final do PD 
proposta pola CAPD

160
Emisión dun informe e 

proposta ao Consello de 
Goberno para aprobar a 

memoria da ti tulación



PROCEDEMENTO Deseño e aprobación dos 

programas  

XP-01 Páxina 9 de 13 

Área de Calidade 

C) APROBACIÓN DA MEMORIA 

Entrada Consello de 
Goberno Consello Social Saída Como

Vicerreitoría de 
Ordenación 

Académica e 
Profesorado

Servizo de XE 
Posgrao

160  Aprobación do plan 
de estudos e da 
documentación asociada 
á memoria do programa.

160

180
Informe previo  favorable 

para implantar o novo 
PD / PD modificado

190
Tramitación da solicitude 

de informe previo de 
envío a verificación / 

modificación do 
programa

190  A solici tude debe 
presentarse, no rexistro  
único da Xunta de 
Gal icia, ante o 
departamento 
competente en materia 
de universidades, nos 
prazos establecidos.

A documentación que 
debe acompañar a 
solicitude está descr ita 
nos Comentarios.

Se a so lici tude está 
incompleta ou non reúne 
a documentación 
requirida, a Universidade 
dispón dun prazo de 10 
días para as emendas.

170
Aprobación da 

memoria?

Si

Non

Informe do 
Consello Social 

sobre a 
implantación das 

ensinanzas
(comunidade 
universitaria, 

vicerreitoría de 
OAP, dirección da 

Eido, CAPD, 
Servizo de XE 

Posgrao)

Solicitude de 
informe previo de 

envío a verificación / 
modificación con 

toda a 
documentación 

esixida
-memoria da 

titulación e outros 
documentos-
(consellería 

competente en 
universidades da 
Xunta de Galicia)

195
 Valoración polo 

departamento competente 
en materia de 
Universidades 

(Xunta de Galicia) e 
emisión do informe previo 
de envío a verificación / 

modificación.
Prazo máximo de 3 meses

205
Análise e envío á 
CAPD, de ser o 

caso, para resolver 
as deficiencias

200
Informe 

favorable?

Non

195  O informe poderá 
ser favorable ou incluír 
recomendacións ou 
suxestións que permitan 
adecuar a  titu lación aos 
principios e requisitos da 
normativa.

210
É posible 

resolver as 
deficiencias?

215
Comprobación das 
correccións e envío 

para valoración 
definitiva

Si

Fin

Non

Documentación 
final previa a 
verificación / 
modificación

220

Si

205  As correccións 
real ízanse en 
coordinación co Servizo 
de XE Posgrado.

 A documentación 
remítese de novo ao 
departamento 
competente en 
universidades da Xunta 
de Galicia, que 
determinará a 
implantación do 
programa proposto.

Acordo para non 
aprobar a 
memoria

(fin do proceso)

R2 – XP01
Acordo do Consello 

de Goberno da 
aprobación da 
memoria do 
programa

190 a XXX  PD NOVOS

Informe previo de 
envío a 

verificación / 
modificación 
(Consellería 

competente en 
materia de 

universidades da 
Xunta de Galicia)

217
Envío da 

documentación 
corrixida
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D) VERIFICACIÓN / MODIFICACIÓN

Entrada

Vicerreitoría de 
Ordenación 

Académica e 
Profesorado

Servizo de XE 
Posgrao CAPD Saída Como

220
Envío da memoria de 

verificación / 
modificación ao Consejo 

de Universidades

200 / 
215

Non

250
Remisión das 
alegacións e 

melloras a ACSUG
(20 días naturais)

240 Difusión á Eido, 
Servizo de XE Posgrao e 
á CAPD

270

245  As a legacións e 
melloras realízanse en 
coordinación co Servizo 
de XE Posgrao, a 
Vicerre itor ía de OAP e 
coa Eido.

As a legacións e mel loras 
remítense á Vicerrei toría 
de OAP.

225
 Comprobación do 

Consejo de 
Universidades para 

garanti r que se axusta 
aos requisitos 

normativos

227
Existen 

deficiencias?

Si
229

Corrección das deficiencias e renvío 
(10 días naturais)

229  As correccións 
real ízanse en 
coordinación coa Eido.

 A documentación 
remítese de novo ao 
Consejo de 
Universidades.

230
 Remisión da memor ia 

á ACSUG polo 
Consejo de 

Universidades para 
elaborar o informe de 

avaliación

Informe 
provisional de 
verificación / 
modificación

245
Realización das 

alegacións ou achega 
de melloras ao 

informe e aprobación 
na CAPD e di fusión 
ao Servizo de XE 

Posgrao

240
Informe 

favorable?

Non

240
Difusión do in forme 

provisional de 
verificación / 
modificación

260
 Elaboración do informe 

final de verificación / 
modificación pola ACSUG 

e envío ao Consejo de 
Universidades e ao 

Ministerio de Educación

Si

Informe final de 
verificación / 
modificación

(vicerreitoría de 
OAP, Servizo de XE 

Posgrao, CAPD, 
dirección da Eido, 
Área de Calidade) 

R4 – XP01

Memoria de  
verificación / 

modificación do PD -
versión final-
(Comunidade 
universitaria, 

vicerreitoría de OAP, 
Servizo de XE 

Posgrao, CAPD, 
dirección da Eido)

R3 - XP01

220  Mensaxaría 
electrónica

223
Rexistro da so lici tude 

de verificación / 
modificación de títulos 

(e da memoria) na 
aplicación do Ministerio 

247
Revisión das alegacións 

e incorporación na 
aplicación do Ministerio 

Informe 
provisional de 
verificación / 
modificación 

(ACSUG)

Informe final de 
verificación / 
modificación 

(ACSUG)
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 E) AUTORIZACIÓN DA IMPLANTACIÓN 

Entrada

Vicerreitoría de 
Ordenación 

Académica e 
Profesorado

Dirección da Eido Reitor/a Saída ComoServizo de XE 
Posgrao

260

Resolución de 
verificación / 

modificación do 
Consejo de 

Universidades
(dirección da Eido, 

Servizo de XE 
Posgrao, CAPD)

295
Reclamación ante o Consejo de 

Universidades
(1 mes desde a notificación)

290
 Establecemento do 
carácter oficial da 

titulación e inscrición 
no RUCT mediante 
acordo do Consejo 

de Ministros

Fin
(programa non 

verificado)

Acordo do Consello 
de Ministros no que 

se declara o 
carácter oficial da 

titulación e o 
rexistro no RUCT

-BOE-
(dirección da Eido, 

Servizo de XE 
Posgrao, CAPD)

310
 Comprobación da 

adecuación da titulación e 
tramitación da orde de 

autorización da súa 
implantación polo 

Consello Galego de 
Universidades

Orde de 
autorización da  
implantación da 

titulación
-DOG-

(dirección da Eido, 
Servizo de XE 

Posgrao, CAPD)

270
 Análise do informe final 

de verificación, 
comprobación das 

condicións do programa 
respecto da normativa e 
ditame do Consejo de 

Universidades
(prazo de 6 meses desde 

a data de solicitude de 
verificación)

280
Resolución 
positiva?

Non

Si

270  Comunicación ao 
Ministerio de Educación, 
comunidade(s) 
autónoma(s) e á 
universidade(s).

290  A inscr ición no 
RUCT terá como efecto a 
consideración inicial  de 
título acreditado.

295  Esta reclamación é 
real izada en colaboración 
coa CAPD.
No caso de ser admitida 
a trámi te, a ACSUG 
analizará os aspectos 
sinalados (3 meses) e 
elevará informe (1 mes)  
ao Consejo de 
Universidades, que 
emitirá resolución  
definitiva (2 meses) que 
esgotará a vía 
administrativa.

300
Elaboración e 

presentación da 
solicitude de 

autorización para 
implantar a titulación 300  Envío da solicitude 

ao departamento 
competente en materia 
de universidades da 
Xunta de Galicia.

310  No caso de ter que 
real izar  algunha 
adaptación, a 
Vicerre itor ía de OAP 
coordinará as accións 
necesarias.

320
Difusión do 

carácter oficial da 
titulación 330

Orde para publicar o plan 
de estudos da titu lación 

no DOG e no BOE

Plan de estudos 
publicado no DOG e 

no BOE
(dirección da Eido, 

Servizo de XE 
Posgrao, CAPD)

Resolución de 
verificación / 
modificación 
(Consejo de 

Universidades)

Acordo do 
Consello de 

Ministros no que 
se declara o 

carácter oficial da 
titulación e o 

rexistro no RUCT 
-BOE- (Ministerio 

de Educación)

Orde de 
autorización da 
implantación da 
titulación -DOG- 

(Xunta de Galicia)

Resolución da 
publicación do 

plan de estudios 
no BOE 

(Ministerio de 
Educación) e no 
DOG (Xunta de 

Galicia)

340
Actualización do 

catá logo de 
titulacións

Catálogo de PD 
actualizado

(dirección da Eido, 
vicerreitoría de 
OAP, Área de 

Calidade, 
comunidade 
universitaria)

340  Difusión a través da 
web
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Comentarios  

• Etapa 30: elaboración e presentación da declaración de interese (para deseñar un novo programa 

/ modificar un programa) 

Cuestións relativas a programas de doutoramento interuniversitarios, ou programas en que 

participen organismos, entidades, centros ou institucións con actividades de I+D+i: 

 

- A composición da CAPD será a que figure no correspondente convenio de colaboración. En 

calquera caso, a súa composición deberá contar con, polo menos, un membro de cada unha das 

universidades responsables 

do desenvolvemento do programa. 

- A designación da persoa coordinadora será por acordo entre os reitores/as, cando se trate de 

programas 

conxuntos, ou no modo indicado no convenio con outras institucións, cando se desenvolva en 

colaboración 

con estas. 

- A declaración de interese presentarase en cada unha das universidades participantes, por 

iniciativa dun ou 

varios grupos de investigación das universidades participantes. 

 

 

• Etapa 190: tramitación da solicitude de informe previo de envío a verificación / modificación do 

programa 

A documentación que debe acompañar a solicitude é a seguinte: 

-Memoria xustificativa, fidedigna e detallada, do cumprimento dos requisitos (arts. 4 e 5) do decreto, 

- Memoria económica 

- Certificación do acordo do Consello de Goberno, 

- Certificación do informe favorable do Consello Social, 

- Memoria de verificación / modificación 
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- No caso de titulacións conxuntas, copia asinada do convenio 

- No caso de convenios con universidades estranxeiras, certificación do carácter oficial do título 
expedida pola 

autoridade competente ou pola entidade acreditadora. 

De non estar formalizado o convenio no momento de presentar a solicitude, deberá achegarse un 

documento no que conste a vontade de colaboración entres as universidades participantes e a 

universidade solicitante do informe. 

 

 

 

V ANEXOS 

Este procedemento non ten anexos. 
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Rexistros 

Identificación do rexistro 
Soporte 
orixinal 

Lugar de 
arquivo 

Responsable da 
custodia 

(órgano / posto) 
Duración 

Código Denominación 

R1 - XP01 Declaración de interese 
Electrónic

o 

Aplicación 
ou 

repositorio 
informático 

Servizo de Xestión de 
Estudos de Posgrao 

Vixencia do 
PD 

(6 anos 
mínimo) 

R2 - XP01 
Acordo de Consello de 

Goberno da aprobación da 
memoria do programa 

Electrónic
o 

Aplicación 
ou 

repositorio 
informático 

Servizo de Xestión de 
Estudos de Posgrao 

Vixencia do 
PD 

(6 anos 
mínimo) 

R3 - XP01 
(EPD1 

ACSUG) 

Memoria de verificación / 
modificación do programa 

(versión final) 

Electrónic
o 

Aplicación 
ou 

repositorio 
informático 

Servizo de Xestión de 
Estudos de Posgrao 

Vixencia do 
PD 

(6 anos 
mínimo) 

R4 - XP01 
(EPD2 

ACSUG) 

Informe final de 
verificación / 

modificación do programa 

Electrónic
o 

Aplicación 
ou 

repositorio 
informático 

Servizo de Xestión de 
Estudos de Posgrao 

Vixencia do 
PD 

(6 anos 
mínimo) 

 

Nota: Os convenios de colaboración en vigor –evidencia EPD8 da Guía de seguimento e acreditación 

dos títulos oficiais de doutoramento da ACSUG- están dispoñibles no repositorio institucional na 

páxina web da Universidade de Vigo. 

 


