Escola Internacional de Doutoramento
Vicerreitoría de Investigación e Transferencia

CALENDARIO ACADÉMICO DE ESTUDOS DE DOUTORAMENTO 2015‐2016

Alumnado de 2º prazo
ordinario de matrícula

Alumnado de 1º prazo
ordinario de matrícula

ALUMNADO MATRICULADO POR VEZ PRIMEIRA NO CURSO 2015‐2016
02‐30 de novembro de 2015

Compromiso Documental de Supervisión (todas as sinaturas,
agás a do/a director/a de tese e o/a director/a da EIDUDC)

29 de xaneiro de 2016

Data límite para que:
‐ a CAPD asigne o/a director/a de tese
‐ o/a director/a de tese asine o Compromiso Documental de
Supervisión.

15 de febreiro de 2016

Data límite para enviar á Oficina de Doutoramento o documento
orixinal do Compromiso Documental de Supervisión coa
sinatura do/a director/a de tese.

15 de marzo de 2016

Data límite para que o alumnado presente o Plan de
Investigación.

16‐31 de marzo de 2016

Aprobación do Plan de Investigación pola CAPD

15 de setembro de 2016

Data límite para que o alumnado modifique o Plan de
Investigación para a súa avaliación anual.

16‐30 de setembro de 2016

AVALIACIÓN ANUAL do desenvolvemento das teses de
doutoramento:
‐ avaliación só do Plan de Investigación

16 de marzo‐15 de abril de
2016

Compromiso Documental de Supervisión (todas as sinaturas,
agás a do/a director/a de tese e o/a director/a da EIDUDC).

15 de xuño de 2016

Data límite para que:
‐ a CAPD asigne o/a director/a de tese
‐ o/a director/a de tese asine o Compromiso Documental de
Supervisión.

30 de xuño de 2016

Data límite para enviar á Oficina de Doutoramento o documento
orixinal do Compromiso Documental de Supervisión coa
sinatura do/a director/a de tese.

15 de setembro de 2016

Data límite para que o alumnado presente o Plan de
Investigación.

16‐30 de setembro de 2016

Aprobación do Plan de Investigación pola CAPD
AVALIACIÓN ANUAL do desenvolvemento das teses de
doutoramento:
‐ avaliación só do Plan de Investigación.

Modificación do Plan de Investigación. Fóra do prazo de avaliación anual, o alumnado poderá facer
modificacións no Plan de Investigación.

-

AVALIACIÓN ANUAL do desenvolvemento das teses de doutoramento para o alumnado matriculado por
primeira vez no curso 2015‐2016.
Comprende só a avaliación do Plan de Investigación.
Faise conxuntamente para o alumnado matriculado no 1º e2º prazo ordinario de matrícula.

ALUMNADO MATRICULADO POR VEZ PRIMEIRA ANTES DO CURSO 2015‐2016
10 de setembro de 2015

Data límite para que o alumnado faga modificacións no Plan de Investigación e
no Documento de Actividades para a súa avaliación anual.

11‐30 de setembro de
2015

AVALIACIÓN ANUAL do desenvolvemento das teses de doutoramento:
Alumnado matriculado por vez primeira no curso 2014‐2015: avaliación só do
Plan de Investigación.
Alumnado matriculado por vez primeira antes do curso 2014‐2015: avaliación
do Plan de Investigación e do Documento de Actividades.

15 de marzo de 2016

Data límite para que o alumnado faga modificacións no Plan de Investigación e
no Documento de Actividades para a súa avaliación anual.Isto afecta a:
Alumnado matriculado por vez primeira antes do curso 2015‐2016 con
AVALIACIÓN ANUAL negativa.

16‐31 de marzo de 2016

AVALIACIÓN ANUAL do desenvolvemento das teses de doutoramento. Isto
afecta a:
Alumnado matriculado por vez primeira antes do curso 2015‐2016 con
AVALIACIÓN ANUAL negativa.

15 de setembro de 2016

Data límite para que o alumnado faga modificacións no Plan de Investigación e
no Documento de Actividades para a súa avaliación anual. Isto afecta a:
Alumnado matriculado por vez primeira antes do curso 2015‐2016.

16‐30 de setembro de
2016

AVALIACIÓN ANUAL do desenvolvemento das teses de doutoramento.
Avaliación do Plan de Investigación e do Documento de Actividades. Isto afecta
a:
Alumnado matriculado por vez primeira antes do curso 2015‐2016.

Modificación do Plan de Investigación. Fóra do prazo de AVALIACIÓN ANUAL, o alumnado poderá facer
modificacións no Plan de Investigación.
Avaliación do Documento de Actividades. Previamente á valoración da CAPD, o/a titor/a ou o/a director/a da
tese, a través da aplicación en Secretaría Virtual do Profesorado, debe validar as actividades incluídas no
Documento de Actividades.

RENOVACIÓN DAS COMISIÓNS ACADÉMICAS DOS PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO
15 de xuño‐15 de xullo de 2015

ACTUALIZACIÓN EN
DOUTORAMENTO
01‐30 de setembro de 2015

Prazo para que as CAPDs comuniquen á EIDUDC os cambios na súa
composición.

XESCAMPUS

DO

PROFESORADO

DOS

PROGRAMAS

DE

Prazo para que as CAPDs comuniquen á Oficina de Doutoramento da
EIDUDC as incorporacións e/ou baixas de profesorado do programa de
doutoramento para a actualización en Xescampus.

De acordo co Calendario Académico do curso 2015/2016 para as titulacións adaptadas ao EEES
(Aprobado no Consello de Goberno do 30 de abril de 2015), consideraranse inhábiles para a defensa
de teses de doutoramento, así como para a exposición pública da tese en depósito, as seguintes datas:
- do 23 de decembro de 2015 ata o 6 de xaneiro de 2016 (ambos os dous incluídos).
- 8 e 9 de febreiro de 2016.
- do 19 ao 28 de marzo de 2016 (ambos os dous incluídos).
- 29 de xaneiro de 2016 (por traslado da festividade de San Tomé de Aquino).
- os días das festas oficiais do Estado, da Comunidade Autónoma e das cidades onde estea cada
centro, así como o día da festividade de cada un deles.
- as festividades da Universidade que coincidan en martes ou en xoves celebraranse o luns ou o
venres máis próximo; se cadrasen en mércores, trasladaranse ao venres; e as que cadren en sábado,
domingo ou festivo celebraranse o día lectivo anterior ou o seguinte.
- mes de agosto.

