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I OBXECTO 

Definir a sistemática para organizar a supresión temporal (suspensión) ou definitiva (extinción) dun 

programa de doutoramento. 

 

II ALCANCE 

Este procedemento aplícase aos programas de doutoramento con autorización para a súa 
implantación (xa verificados) adscritos á Escola Internacional de Doutoramento (Eido) cuxa 
responsabilidade administrativa recae na Universidade de Vigo.  
 
 
En particular, cando os programas sexan interuniversitarios, a Universidade é responsable de 
informar e de coordinar as actividades das outras universidades participantes (tanto no seguimento 
como na renovación da acreditación) e de aplicar o establecido no convenio de colaboración. 
 
No resto dos casos (programas onde sexan outras universidades, nacionais ou estranxeiras, as 
responsables), 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. 
 
 

 

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 

- Extinción: proceso mediante o cal un plan de estudos dun programa non supera o proceso de 
acreditación, comporta a perda do seu carácter oficial e a revogación da 
autorización para a súa implantación. 

  (Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas 
universitarias oficiais do ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia). 

 
- Suspensión : non impartición dun programa de doutoramento durante un ou dous cursos 

académicos, de xeito excepcional, sen que se revogue a autorización para a súa 
implantación. 

  (Orde do 20 de marzo de 2012 pola que se desenvolve o Decreto 222/2011, do 
2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais do 
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia).    

 
 

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 

Asegurar a organización da supresión temporal (suspensión) ou definitiva (extinción) dun programa 

de doutoramento garantindo os dereitos académicos do estudantado que estea cursando estes estudos 
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IV.2. Responsable do proceso 

Vicerreitor/a de Ordenación Académica e Profesorado 

 

IV.3. Indicadores 

Este proceso non ten indicadores asociados. 

 

IV.4. Diagrama de fluxo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDEMENTO Suspensión e extinción dos 

programas  

XP-03 Páxina 6 de 9 

 

   
 

Área de Calidade 

 A) DECLARACIÓN DE INTERESE

Entrada CAPD Servizo de XE 
Posgrao

Comité de Dirección 
da Eido Saída Como

Consello de 
Goberno

10
Aprobación do 
calendario e do 
protocolo para 
modificar os 
programas

30
Elaboración e aprobación 

da proposta de 
suspensión ou extinción 

dun programa 
(presentación da 

declaración de in terese)

40 Publicación na páxina 
web e comunicación á 
comunidade universitaria.

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

A declaración deberá ser 
motivada e conter a 
información básica da 
proposta. Incluirá as 
medidas necesarias para 
garanti r os dereitos 
académicos do 
estudantado que se 
encontren cursando eses 
estudos.

A suspensión realizarase 
por un máximo de dous 
cursos académicos.

Véxanse os Comentarios 
para os programas 
interun iversitarios.

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

60
Valoración da adecuación 
da proposta (declaración) 

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

formación doutoral

70
Emisión dun informe 

(favorable ou 
desfavorable) e 

comunicación á CAPD. 
De ser o caso, proposta 
ao Consello de Goberno 

para suspender ou 
extinguir o programa

80
(extinció

n)

10  Esta documentación 
difúndese á comunidade 
universitaria.
As suspensións 
xestiónanse para 
executarse no curso 
académico seguinte.

Calendario e 
protocolo para 

suspender  / 
extinguir os 
programas

50
 Per íodo de 

información e achegas

40
Difusión á comunidade 

universitaria

Declaración de 
interese 

R1 – XP03

Resultados do  
programa
-matrícula, 

académicos, 
satisfacción, 

inserción 
laboral…-

(UAP)

20
Análise e decisión sobre 
a suspensión (temporal) 

ou extinción dun 
programa

20   A decisión de 
suspender  ou extinguir 
un programa pode estar 
causada polo 
funcionamento deste, 
polos resultados 
acadados, por cambios 
na oferta formativa...

70 Envío desta 
información á 
Vicerre itor ía de OAP.

155
(suspens

ión)

Informes finais de 
avaliación do 

seguimento e da 
acreditación 

(ACSUG)

Indicacións sobre 
o deseño e 

modificacións dos 
PD (ACSUG, 

Xunta de Galicia 
e Ministerio de 

Educación)

Estratexia da 
Universidade de 
Vigo (Consello 
de Goberno) e 

da Eido, de 
existir (dirección 

da Eido)

Estratexia de 
Ciencia, 

Tecnoloxía e 
Innovación 

(estatal, 
autonómica…) 

Necesidades e 
expectativas dos 

grupos de 
interese da Eido

Informe da Eido
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B) APROBACIÓN

Entrada

Vicerreitoría de 
Ordenación 

Académica e 
Profesorado

Consello Social Consello de 
Goberno Saída ComoCAPD

90
Emisión dun informe 
previo favorable para 
suprimir o programa

70

Acordo para non 
aprobar a supresión

-fin do proceso-

110
Determinación das 

medidas institucionais 
para salvagardar os 

dere itos académicos do 
estudantado

R2 – XP03
Acordo do Consello 

de Goberno da 
supresión do 

programa

100
Aprobación da 
suspensión / 
supresión?

Non

Si

80
Preparación da 

información para 
presentar no consello 

de goberno

Formación dos/as 
doutorandos/as

120
Preparación da 

proposta motivada para 
suprimir a ensinanza e 
envío ao departamento 
competente en materia 

de universidades da 
Xunta de Galicia

120 A documentación 
que se envía, para 
suprimir unha ensinanza, 
é a seguinte:
- Proposta coa inclusión 
das medidas para 
garanti r os dereitos 
académicos dos 
estudantes que se 
encontren cursando eses 
estudos e,
- no caso de programas 
interun iversitarios, o 
convenio de colaboración 
e os documentos que, se 
é o caso, se especifiquen 
para a supresión.

Acordo, mediante 
orde, da supresión 

de ensinanzas 
oficiais -PD- por 
propia iniciativa 
(departamento 
competente en 

materia de 
universidades da 
Xunta de Galicia)

130
 Preparación do 
expediente po lo 

departamento competente 
en materia de 

universidades da Xunta de 
Gal icia, solicitude de 
informe preceptivo á 
ACSUG e acordo de 

supresión mediante orde

130 Ademais, 
comunicación ao RUCT 
para causar baixa do 
programa.

A supresión do programa 
determina a revogación 
da autorización da 
implantación desta.

150

115
Aplicación das medidas 

institucionais para 
salvagardar os derei tos 

académicos do 
estudantado

110 Hai algunha 
resolución de extinción 
do plan de 
estudos...????

Informe do Consello 
Social sobre a 
supresión das 

ensinanzas
(comunidade 
universitaria, 

vicerreitoría de 
OAP, dirección da 

Eido, CAPD, 
Servizo de XE 

Posgrao)

Orde de supresión 
da titulación

-DOG-
(dirección da Eido, 

Servizo de XE 
Posgrao, CAPD, 

Área de Calidade)

Acordo, mediante 
orde, da supresión 

de ensinanzas 
oficiais -PD- por 

iniciativa da 
universidade 

(departamento 
competente en 

materia de 
universidades da 
Xunta de Galicia)

140
Recepción e 

transmisión da orde

90 Só aplicable no caso 
dunha supresión
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 C) REVOGACIÓN DA AUTORIZACIÓN DA IMPLANTACIÓN 

Entrada

Vicerreitoría de 
Ordenación 

Académica e 
Profesorado

Servizo de XE 
Posgrao CAPD Saída Como

150
 Requirimento para 

regular a situación do 
programa

(prazo de 1 mes)

160
Regularización 
da situación?

165
Adopción das medidas 

necesarias para 
regularizar a situación

Si

Non

Revogación da 
autorización da 
implantación do 

programa
(dirección da Eido, 

Servizo de XE 
Posgrao, CAPD, 

Área de Calidade)

140

170
 Revogación da 
autorización da 

implantación polo 
departamento 

competente en materia 
de universidades da 

Xunta de Galicia

Resolución 
desfavorable -

extinción do plan 
de estudos por non 

renovar a 
acreditación do PD-

(Consejo de 
Universidades)

Notificación do 
incumprimento dos 

requisitos e 
compromisos 
adquiridos ao 

solicitar a 
autorización da 

implantación
(departamento 
competente en 

materia de 
universidades da 
Xunta de Galicia)

180
Recepción e 

transmisión da orde

Revogación da 
autorización da 

implantación do PD
(departamento 
competente en 

materia de 
universidades da 
Xunta de Galicia)

Comunicación da 
decisión

(Servizo de XE 
Posgrao, dirección 

da Eido)

190
Actualización do 

catá logo de 
titulacións

Catálogo de PD 
actualizado

(dirección da Eido, 
vicerreitoría de 
OAP, Área de 

Calidade, 
comunidade 
universitaria)

70 155
Suspensión 
definitiva?

Si

155 O PD pode estar  un 
máximo de dous cursos 
académicos en 
suspensión.

157
Comunicación ao 

Servizo de XE Posgrao 
e aplicación das 

medidas institucionais 
para salvagardar os 

dere itos académicos do 
estudantado

Non

158
Comunicación á 

Vicerre itor ia de OAP 

170
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Comentarios  

• Etapa 30: elaboración e aprobación da proposta de suspensión ou extinción dun programa 

(presentación da declaración de interese) 

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

CAPD, nos programas de doutoramento interuniversitarios, ou nos programas en que participen 

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

 

 

 

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 - XP03 

Declaración de interese 
(proposta xustificada para 
suspender ou extinguir un 

programa) 

Electrónic
o 

Aplicación 
ou 

repositorio 
informático 

Servizo de Xestión de 
Estudos de Posgrao 

6 anos 

R2 - XP03 
Acordo do Consello de 

Goberno da suspensión ou 
supresión do programa 

Electrónic
o 

Aplicación 
ou 

repositorio 
informático 

Servizo de Xestión de 
Estudos de Posgrao 

6 anos 

      

 




