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TRAMITACIÓN E PRAZOS PARA A DEFENSA DA TESE DE DOUTORAMENTO 
 

1. DOCUMENTACIÓN QUE A COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO (CAPD) DEBE REMITIR Á EIDUDC A TRAVÉS DA UADI: 

a) Para todos os casos: 

• Solicitude do/a doutorando/a de depósito da tese.  
• Informe favorable para o depósito do/a director/a (ou directores/as) e, se é o caso, do/a titor/a.  
• Acordo da CAPD de autorización para a defensa da tese e aprobación da proposta do tribunal. 
• Exemplares da tese: 

- 1 exemplar en formato papel (asinado polo/a doutorando/a, directores/as e titor/a). 
- 1 exemplar en formato dixital (pdf).  
- Declaración de que o exemplar dixital da tese é copia fidedigna do exemplar da tese en papel. 
- Declaración do autor/a da tese de doutoramento para o depósito no Repositorio Institucional da UDC (RUC). 

• Documento de Actividades do/a doutorando/a actualizado e coa avaliación anual positiva da CAPD. 
• Informe anual positivo da CAPD do Plan de Investigación. 
• Proposta do tribunal (Art. 36 do Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC: REDUDC): 

- 6 membros: 3 titulares e 3 suplentes (en ningún caso poderá formar parte do tribunal máis de un membro pertencente á mesma institución). 
- Tese con Mención Internacional: 

 O tribunal titular e o tribunal suplente debe contar cada un polo menos cun/cunha experto/a co título de doutor/a dunha institución de 
ensino superior ou centro de investigación de prestixio non español, distinto da/s persoa/s responsable/s da estadía e das dúas persoas 
expertas que informen a tese de doutoramento. 

- Secretario/a do tribunal: será, preferentemente, un/unha profesor/a da UDC (Art. 36 do REDUDC). 
 No caso de que non sexa da UDC, a CAPD deberá xustificar o motivo e indicar outro/a profesor/a da UDC responsable dos trámites 

administrativos posteriores á defensa da tese.  
• Informes de idoneidade de cada un dos membros do tribunal. 
• Aceptación expresa de cada un dos membros propostos para formar parte do tribunal. 

b) Redacción e defensa da tese nunha lingua distinta de galego, castelán, portugués e inglés (Art. 33 do REDUDC): 

• Documentación do apartado a). 
• Informe favorable da CAPD para a defensa da tese nunha lingua distinta de galego, castelán, portugués e inglés, e que garanta que o tribunal está en 

condicións de xulgala. 
• As teses en linguas distintas ao galego ou castelán deben conter un resumo de polo menos 3.000 palabras en galego ou en castelán. 

c) Solicitude de Mención Internacional (Art. 36 e 40 do REDUDC): 

• Documentación do apartado a). 
• Autorización previa da CAPD para realizar a estadía (mínimo: 3 meses; pode resultar da suma de varias estadías). 
• Documentación orixinal acreditativa da/s estadía/s. 
• Informe de idoneidade dos/as dous/dúas expertos/as doutores/as pertencentes a algunha institución de educación superior ou instituto de investigación 

non español que informen a tese. 
• Informes da tese de dous/dúas expertos/as doutores/as pertencentes a algunha institución de educación superior ou instituto de investigación non 

español.  

d) Tese por compendio de artigos de investigación (Art. 41 do REDUDC): 

• Documentación do apartado a). 
• Informe dos/as directores/as da tese coa aprobación da CAPD para a presentación por esta modalidade. 
• Aceptación dos/as coautores/as doutores/as para que o/a doutorando/a presente o/s traballo/s como parte da tese. 
• Aceptación dos/as coautores/as non doutores/as para que o/a doutorando/a presente o/s traballo/s como parte da tese, e a súa renuncia a presentar o/s 

traballo/s como parte doutra tese. 

e) Tese en réxime de cotutela (Cap. X do REDUDC): 

• Documentación do apartado a). 
• Precisa da aprobación previa por parte da Comisión Permanente da EIDUDC dun convenio marco e un convenio específico entre a UDC e a outra 

institución participante na cotutela para a súa sinatura polos/as Reitores/as de ambas as dúas institucións. 
• Proposta de tribunal: de común acordo entre as dúas institucións, incluíndo polo menos un representante das dúas institucións 

- Defensa da tese na UDC: 3 titulares e 3 suplentes (non poderá formar parte do tribunal máis de un membro pertencente á mesma institución). 
- Defensa da tese noutra institución: segundo a lexislación da institución. 

• Acreditación orixinal da/s estadía/s nas dúas institucións (mínimo: 6 meses). 
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2. AUTORIZACIÓN PARA O DEPÓSITO E A EXPOSICIÓN PÚBLICA DA TESE 

Autorización para o depósito: Unha vez que a Oficina de Doutoramento recibe toda a documentación da tese e comproba que o expediente está completo e 
correcto. 
Lugar de depósito para exposición pública: Oficina de Doutoramento da EIDUDC. 
Prazo de depósito e exposición pública: 10 días hábiles en período lectivo a contar desde a súa autorización. 

(consultar días lectivos no calendario académico oficial da UDC). 
Comunicación do depósito: 

• Publicación na web da EIDUDC. 
• Correo electrónico comunicando o depósito da tese desde a Oficina de Doutoramento a: centros, departamentos e UADIs da UDC para a súa difusión. 

3. ADMISIÓN OU DENEGACIÓN DA TESE A TRÁMITE PARA A SÚA DEFENSA E NOMEAMENTO DO TRIBUNAL 

Comisión Permanente da EIDUDC:  
• Admisión da tese a trámite (no caso de que non haxa alegacións durante o período de exposición pública). 
• Aprobación do tribunal da tese: 3 titulares e 2 suplentes (non máis de 1 membro da mesma institución).  

 A Comisión Permanente reúnese normalmente cunha periodicidade mensual con carácter ordinario. 
 A data prevista das reunións da Comisión Permanente publícase en: http://www.udc.es/eid/actualidade/  

• Denegación da continuidade dos trámites, se é o caso. 
Comunicación desde a Oficina de Doutoramento da admisión a trámite para a defensa da tese e acordo do nomeamento do tribunal a:  

• Doutorando/a: admisión a trámite, acordo de nomeamento do tribunal e taxas para a defensa da tese. 
• Directores/as da tese: admisión a trámite e acordo de nomeamento do tribunal. 
• Coordinador/a da CAPD: admisión a trámite e acordo de nomeamento do tribunal.  
• Director/a de Escola/Instituto ou decano/a de Facultade: admisión a trámite e acordo de nomeamento do tribunal. 
• Membros do tribunal: 

- Presidente/a e vogais: nomeamento e informe para a valoración da tese. 
- Secretario/a: nomeamento, informe para a valoración da tese e documentación para o acto de defensa da tese (instrucións, acta de constitución do 

tribunal, acta da sesión, impresos e sobres oficiais para recoller os informes confidenciais para os efectos da mención cum laude e o premio 
extraordinario). 

Comunicación desde a Oficina de Doutoramento da denegación da continuidade dos trámites, se é o caso: ao/á doutorando/a 

4. ENVÍO DA DOCUMENTACIÓN DA TESE AOS MEMBROS DO TRIBUNAL 

Prazo de envío: 10 días posteriores á aprobación do tribunal. 
Responsabilidade do envío: UADI que xestiona o Programa de Doutoramento. 
Documentación que se debe enviar a cada membro do tribunal titular: 

- 1 exemplar dixital da tese (salvo naqueles casos nos que os membros soliciten a recepción do seu exemplar en papel). 
- Curriculum vitae actualizado do/a doutorando/a. 

5. ENVÍO DOS INFORMES DOS MEMBROS DO TRIBUNAL SOBRE A TESE 

Órgano a onde se deben enviar os informes: Oficina de Doutoramento da EIDUDC. Pavillón de Estudantes, Campus de Elviña. 15071 A CORUÑA 
Prazo: 20 días naturais contados desde a data de recepción da documentación polos membros do tribunal. 

6. AUTORIZACIÓN DA DEFENSA DA TESE 

Órgano ou persoa que autoriza:  
• Comisión Permanente da EIDUDC. 
• Presidente da Comisión Permanente da EIDUDC, por delegación da Comisión Permanente da EIDUDC. 

Prazo: 10 días hábiles desde a recepción dos informes favorables de todos os membros do tribunal titular. 
Comunicación desde a Oficina de Doutoramento para:  

• Presidente/a do tribunal 
• Decano/a ou Director/a do centro de adscrición. 
• UADI do centro de adscrición. 

Publicación na web da EIDUDC 

7. DEFENSA DA TESE 

Convocatoria do acto da defensa:  
• O/a presidente/a, ou o/a secretario/a do tribunal por orde do/a presidente/a, comunicará cun mínimo de 10 días naturais de antelación ao acto de defensa 

o día, o lugar e a hora do acto de defensa a: 
- Os membros do tribunal.  
- Oficina de Doutoramento da EIDUDC, que o publicará na web da EIDUDC 

Acto de defensa da tese: en sesión pública en días lectivos.  
Prazo para a defensa da tese:  3 meses desde a recepción da documentación (exemplar da tese e CV do/a doutorando/a) polos membros do tribunal. 

8. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DO ACTO DE DEFENSA 

Lugar de entrega: Oficina de Doutoramento. 
Prazo: Máximo: 5 días hábiles seguintes ao día de exposición e defensa da tese. 
Responsable da entrega: O/a secretario/a do tribunal ou o/a profesor/a da UDC designado/a. 
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RESUMO DOS PRAZOS DO PROCEDEMENTO PARA A DEFENSA DA TESE DE DOUTORAMENTO 

1. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POLO/A DOUTORANDO/A NA UADI E QUE A CAPD 
 DEBE RECIBIR E REVISAR: ..................................................................................................  Antes da seguinte reunión da CAPD. 

2. REMISIÓN Á OFICINA DE DOUTORAMENTO DESDE A UADI : ..........................................  Tras a autorización por parte da CAPD. 

3. AUTORIZACIÓN PARA O DEPÓSITO DA TESE:  .................................................................  Tras a comprobación pola Oficina de Doutoramento da EIDUDC de que o expediente está completo e correcto. 

4. EXPOSICIÓN PÚBLICA DA TESE EN DEPÓSITO:  ..............................................................  10 días hábiles en período lectivo desde a autorización de depósito. 

5. ADMISIÓN A TRAMITE E NOMEAMENTO DO TRIBUNAL:  .................................................  Na Comisión Permanente da EIDUDC posterior á finalización do prazo de depósito. 

6. COMUNICACIÓNS DA ADMISIÓN A TRÁMITE E NOMEAMENTOS: ...................................  Máximo: 10 días hábiles seguintes á reunión da Comisión Permanente da EIDUDC. 

7. ENVÍO DA DOCUMENTACIÓN AO TRIBUNAL DESDE A UADI:  .........................................  Nos 10 días posteriores á admisión a trámite e ao nomeamento do tribunal. 

8. RECEPCIÓN DO INFORMES SOBRE A TESE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL:  ..............  Máximo: 20 días naturais desde a recepción da documentación. 

9. AUTORIZACIÓN PARA A DEFENSA DA TESE:  ...................................................................  Máximo: 10 días hábiles desde a recepción dos informes favorables dos membros do tribunal. 

10. PRAZO PARA A DEFENSA DA TESE: ...................................................................................  Máximo: 3 meses desde a recepción da documentación polos membros do tribunal. 

11. COMUNICACIÓN DE DÍA, LUGAR E HORA DA DEFENSA:  ................................................  Mínimo: 10 días de antelación á súa realización en período lectivo. 

12. ENTREGA DA DOCUMENTACIÓN NA OFICINA DE DOUTORAMENTO DA EIDUDC:  ......  Máximo: 5 días hábiles seguintes ao acto de defensa. 

13. COMUNICACIÓN DA CUALIFICACIÓN DEFINITIVA DA TESE Á UADI: ..............................  O día seguinte da realización do escrutinio dos votos para a mención cum laude na Oficina de Doutoramento da 
EIDUDC. 

 


