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Parte III. Memoria xustificativa1 

 

 [1] Requisitos xerais: 

1.1 Xustificación do interese socioeconómico para a Comunidade Autónoma. 

– Estudo sobre a incidencia  e beneficios xerais  e económicos derivados da nova ensinanza 
(xustificación da oportunidade da titulación).  

– Carácter esencial ou estratéxico: resposta a necesidades prácticas  e científicas  do SUG.  

– Equilibrio territorial do  SUG: xustificación do campus elexido para a implantación da 
ensinanza en relación á especialización deste.  

O Programa de Doutoramento Interuniversitario “Neurociencia: Neurobioloxía, Neurociencia 
Cognitiva e Psicoloxía Clínica pretende atender ao desenvolvemento da investigación en 
Neurociencia e en Salud Mental na Comunidade Autónoma de Galicia. Nel agrúpanse unha 
parte substancial dos investigadores que actualmente se dedican ao estudo do cerebro, o 
sistema nervioso e os trastornos mentais en Galicia. Este agrupamento debe permitir 
continuar co establecemeento de sinerxias que xa se empezaron a producir no marco do 
programa de Neurociencia que o precede, e que deben recibir agora un novo pulo ao 
incorporar o ámbito da Psicoloxía Clínica.  

O feito de se concentraren nun único programa de doutoramento debe permitir un mellor 
aproveitamento dos recursos materiais, a conformación dunha masa crítica suficiente e as 
oportunidades de relación que incrementen a interdisciplinariedade na formación dos novos 
investigadores. Trátase de tres factores que deben contribuír a un maior afianzamento da 
investigación en Neurociencia en Galicia. 

O programa concíbese como interuniversitario, agrupando aos investigadores das tres 
universidades del Sistema Universitario Galego (SUG). Os profesores que o integran 
pertencen aos Campus de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo. Sendo o primeiro o que 
acolle ao maior número dos integrantes do programa, proponse á USC como universidade 
coordinadora, pero se pretende a formación de novos doutores nas tres universidades do 
sistema. 

 

1.2 Mercado laboral. 

– Estudo das necesidades  do mercado laboral en relación coa titulación proposta  

– Incorporación de perfiles profesionais no título vinculados aos sectores estratéxicos de 
Galicia  

– Medidas previstas para o fomento do espíritu emprendedor e ol autoemprego dos 
egresados 

Non se dispón de estudos de necesidades do mercado laboral de doutores e investigadores 
en Galicia, nin específicos nin xenéricos. Sen embargo, as ferramentas conceptuais e 
técnicas que se adquiren neste programa son susceptibles de ser útiles, entre outros, nos 
ámbitos da industria farmaceútica ou da saúde mental. 

A información ao respecto que se pode aportar por parte dos promotores do Programa é a 
que se dispón respecto da empregabilidade dos doutores formados nos últimos anos. Así, 
púidose recabar información de 31 dos 46 doutores que obtiveron o seu título baixo a 
dirección dos profesores deste Programa nas liñas de investigación que o conforman entre 
2007 e 2011. Non foi posible obter información das 15 personas restantes. Dos 31 doutores 
dos que contamos con información, todos eles están a traballar (o o estiveron por un período 
prolongado despois de defender a tese) e 22 deles (o 71%) o fan en postos cun nivel de 
cualificación apropiado aos  seus títulos de doutor/a. 

                                                            

1    Segundo o artículo 5.1.a do Decreto 222/2011, de 2 de decembro, DOG. 234 publicado o 
9 de decembro; Orde do 20 de Marzo de 2012, DOG. 62 publicado o 29 de marzo.  
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O perfil dos doutores formados no “Programa de Neurociencia: Neurobioloxía, Neurociencia 
Cognitiva e Psicoloxía Clínica” encádrase no campo das Ciencias da Saúde. No marco da 
aposta das Universidades galegas polo desenvolvemento da investigación neste ámbito a 
través do Campus de Excelencia Internacional “Campus Vida”, así como da aposta da 
administración autonómica no mesmo senso (fundacións de I+D+i dos Hospitales Clínicos de 
Santiago, A Coruña e Vigo, Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, 
mixto entre a Consellería de Sanidade, o SERGAS e a USC), este programa debería 
considerarse vinculado a un sector estratéxico de desenvolvemento. 

 

1.3 Demanda.  

Previsións de matrícula tendo en conta a análise da demanda real dos estudos propostos por 
parte de potenciais estudantes e da sociedade.  

Descrición de medidas previstas para a revisión da titulación motivada por cambios na 
demanda.  

En Galicia hai unha significativa demanda de formación investigadora neste campo, o que se 
traduce nun número elevado de investigadores no mesmo. Aos equipos que forman parte 
deste programa incorpórase cada ano un número importante de mozos que demandan 
formación específica. Tanto a matrícula como e número de tesis lidas nos dous programas 
que dan orixe ao que ahora se presenta (“Neurociencia” e “Psicoloxía Clínica e Psicobioloxía”) 
acreditan a existencia desta demanda (os datos pódense ver na táboa incluída abaixo, no 
punto 2). Cabe sinalar a significativa demanda por parte de estudantes procedentes doutros 
países, principalmente de Portugal e Iberoamérica. 

En canto ás teses lídas, nos últimos cinco anos formáronse máis de 50 doutores baixo a 
dirección dos investigadores adscritos ao programa, polo que se considera que este poderá 
adecuarse, nos anos futuros, aos requisitos mínimos tanto de matrícula como de resultados 
que se establecen para deteminar a viabilidade das titulaciones do Sistema Universitario 
Galego no Decreto 222/2012. 

O programa contará cun Sistema de Garantía Interno da Calidade, no marco da Escola de 
Doutoramento Internacional da USC, que contará cos sistemas de revisión e mellora para a 
súa avaliación periódica e a súa adaptación permanente ao contexto para, nol marco dos 
seus obxectivos, responder adecuadamente á demanda. 

 

1.4. Non duplicidade. 

Mención de estudos afíns prexistentes nesta universidade.  

Acreditación da non coincidencia de obxectivos e contidos con outras titulacións existentes 
(coincidencia máxima do 50% dos créditos).  

Non existe ningún outro programa de doutoramento no SUG que coincida en obxectivos e 
contidos con este. O seu carácter transversal, abordando dende distintos niveis de 
explicación neurocientifica tanto obxectivos de carácter básico coma outros de índole mais 
aplicada, faino tamén especialmente singular. En coherencia co carácter interuniversitario e 
interdisciplinar da proposta, o programa está aberto a calquera doutor do sistema interesado 
en participar, cuxa liña de investigación sexa coherente cos obxectivos do programa e que 
conte con experiencia investigadora nos mismos termos que os investigadores que 
conforman a proposta. Por tanto, o Programa non so ofrece unha oferta única senón que 
tamén contribúe á aunar esforzos, axudando a que a oferta de estudos no conxunto do SUG 
sexa completa sen incorrer en duplicidades. 

 

1.5 Outros. 

Planificación da conexión das titulacións de grao, máster e doutoramento  

Coherencia da titulación proposta co Plan Estratéxico da universidade que fai a proposta 

Innovación docente e investigadora: fomento da utilización de TIC e novas tecnoloxías  

Incardinación en redes internacionais de calidade 

Calqueroutra motivación 
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O Programa de Doutoramento proposto está relacionado e dá continuidade á oferta formativa 
de 2º ciclo das Universidades participantes. En concreto, conéctase co Máster 
interuniversitario en Neurociencia (USC, UdC, UVigo) e co Máster en Psicoloxía da Saúde (en 
tramitación) da USC. A eles accédese desde titulacións de Grao existentes nas Universidades 
Galegas (Bioloxía, Farmacia, Medicina, Psicoloxía, principalmente) polo que permite 
completar a formación universitaria dentro do sistema. 

O Programa está recollido na Rede de Estudos de Neurociencia (Network of European 
Neuroscience Schools, NENS) que mantén a Federation of European Neuroscience Societies 
(http://www.fens.org/nens/) 

 

[2] Requisitos específicos: 

Acreditación do cumprimento do establecido no artigo 5.4 do Decreto 222/2011. 

Xustificación da previsión mínima de 10 doutorandos.  

O Programa de Doutoramento “Neurociencia: Neurobioloxía, Neurociencia Cognitiva e 
Psicoloxía Clínica” é resultado da fusión de dous programas previos: Doutoramento 
Interuniversitario en Neurociencias (USC, UVigo, UdC) e Doutoramento en Psicoloxía Clínica 
e Psicobioloxía (USC). Con base na matrícula e número de teses lidas ao abeiro deses dous 
programas no quinquenio precedente, é de prever que se cumprirá o establecido no art. 6.2 
do Decreto 222/2012: “Nas ensinanzas universitarias oficiais de doutoramento acreditarase 
que nun período de catro anos contados desde a súa implantación, o número de teses lidas é 
como mínimo de catro e o programa conta cun número de doutorandos non inferior a 10”. 

Estudantes matriculados nos programas precedentes: 

 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 
Total estudantes de Programas vinculados 
(todas as universidades) 

     

Nº total de estudantes 21 34 27 17 22 
Nº estudantes outros países 5 9 9 8 7 
      
Total estudantes de Programas da USC 
vinculados 

     

Nº total de estudantes 13 23 17 7 10 
Nº estudantes outros países 4 9 9 8 6 
      
Total estudantes de Programas da UVigo 
vinculados 

     

Nº total de estudantes 3 4 5 4 5 
Nº estudantes outros países 1 0 0 0 1 
      
Total estudantes de Programas da UdC 
vinculados 

     

Nº total de estudantes 5 7 5 6 7 
Nº estudantes outros países 0 0 0 0 0 

Nota: Consígnase a suma dos estudantes de novo ingreso nos dous programas preexistentes e os 
seus predecesores correspondentes ao RD 56/2005 e ao RD 778/1998 (admisión na etapa de 
tese). 

 

Número de teses defendidas baixo a dirección dos doutores participantes no Programa nas 
liñas de investigación que o configuran: 

Nº Liña 
Nº de teses nos 
últimos 5 anos 
(2007-11) 

Nº de teses 
na 1ª metade 
de 2012 

1 7 - 

2 8 1 

3 8 1 

4 6 3 



 

  5

Nº Liña 
Nº de teses nos 
últimos 5 anos 
(2007-11) 

Nº de teses 
na 1ª metade 
de 2012 

5 8 - 

6 3 - 

7 3 3 

8 2 1 

9 1 - 

Total 46 9 

 

 


