
 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
 

CALENDARIO DE ESTUDOS DE DOUTORAMENTO 2009/2010 
 

Estudos de doutoramento correspondentes ao RD 778/1998 (en proceso de extinción)
 

que aprobou a Comisión de Doutoramento na súa sesión do 20/04/2009 
e o Consello de Goberno na súa sesión do 12/05/2009 

 
 

 
Ata o 15 de xuño  Prazo para enviar á Comisión de Doutoramento a relación  de cursos que se 

ofertan  (sen docencia)* e modificacións aos TIT que se van a ofertar.  

 
Do 15 de xullo ao 15 de 
setembro de 2009 

Período no que os Departamentos prepararán a oferta en Xescampus dos 
programas de doutoramento. 

 
Do 1 ao 21 de setembro 
de 2009 . Prazo para solicitar a inscrición no Departamento,  na etapa  de elaboración 

da tese. 

. Prazo para solicitar traslado de expediente doutra universidade e/ou doutro 
programa. Só se admitirá aos/ás  doutorandos/as que teñan o período de 
docencia superado.  

 
Do 6 ao 26 de outubro de 
2009 

Prazo para a matrícula : Este prazo inclúe tanto aos que se matriculen en 
cursos e TIT coma  na fase de elaboración da tese (taxa de titoría anual). 

 
15 de decembro de 2009 Fin do prazo para solicitar as anulacións de matrícula con dereito a 

devolución dos prezos públicos ou taxas aboados. 

 
Antes do 15 de decembro 
de 2009 

Prazo para solicitar as validacións para o curso 2009/20010.  

 
*  Nº mínimo de créditos en cursos que se deben ofertar: 10 créditos por programa. 



 
 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
 

CALENDARIO DE ESTUDOS DE DOUTORAMENTO 2009-2010 
 

Estudos de doutoramento correspondentes ao RD 56/2005 e RD 1393/2007 
 

que aprobou a Comisión de Doutoramento   na súa sesión do  20/04/2009 
e o Consello de Goberno na súa sesión do 12/05/2009 

 
 
Do 1 ao 14 de setembro 
de 2009 

. Solicitudes de admisión nos departamentos ou no órgano académico 
establecido no documento de aprobación do programa de doutoramento (para 
alumnos que acceden por primeira vez  ao programa ). 

. Solicitudes de renovación da  inscrición nos departamentos ou no órgano 
académico establecido no documento de aprobación do programa de 
doutoramento (para alumnos do programa que desexen continuar na fase de 
elaboración da tese). 

 
21 de setembro de 2009 Publicación, polos departamentos ou polo órgano académico establecido no 

documento de aprobación do doutoramento , das relacións provisionais de 
alumnos admitidos e  excluídos. 

 
Do 22 ao 30 de setembro 
de 2009 

Prazo de reclamacións ás listas provisionais. 

5 de outubro de 2009 Publicación da lista definitiva de admitidos e excluídos,  comunicación  ao 
interesado e á Sección de Estudos Oficiais de Posgrao  do Servizo de 
Organización Académica. 

 
Do 6 ao 26 de outubro de 
2009 

Prazo para realizar a matrícula  

15 de decembro de 2009 Fin do prazo para solicitar as anulacións de matrícula con dereito a 
devolución dos prezos públicos ou taxas aboados. 

Antes do 30 de xaneiro 
de 2010 

Prazo para solicitar o recoñecemento/transferencia de créditos  para o curso 
2009/2010. 

                    
 
 
 


