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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
O Consello do Departamento de Educación Física e Deportiva, en virtude das 
competencias recollidas no Artigo 9 do Estatutos da UDC e no seu Regulamento de 
Réxime Interno, decide crear unha Comisión de Doutores (en adiante C.D.) cuxa 
composición, funcións e desenvolvemento estabelecerase no presente regulamento. 
 
Artigo 1 
 
A aprobación e modificación deste regulamento corresponderalle ao Consello de 
Departamento. 
 
SECCIÓN PRIMERA: COMPOSICIÓN 
 
Artigo 2 
 
A Comisión de Doutores estará composta por: 
 
a. O Director/a do Departamento, ou persoa en quen expresamente delegue, como 

membro nato, que a presidirá. 
 
b. Os/as directores/as ou coordinadores/as do/s Programa/s de Doutoramento 

adscritos ao Departamento de E.F. e Deportiva, ou persoas en quen expresamente 
deleguen, tamén como membros natos. 

 
c. Un/unha vogal en representación de cada Grupo de Investigación recoñecido pola 

UDC, adscrito ao Departamento de Educación Física e Deportiva, e que deberá 
estar en posesión do título de Doutor/a. 

 
d. Un/unha vogal en representación do PDI do Departamento de E.F. e Deportiva que 

non estea adscrito a ningún Grupo de Investigación recoñecido pola UDC, e que 
deberá estar en posesión do título de Doutor/a. 

 
e. Todo integrante do PDI adscrito ao Departamento de E.F. e Deportiva que obtivera 

o recoñecemento, polo menos, dun tramo de investigación (sexenio). A súa 
adscrición á C.D será voluntaria, indelegable, e no momento no que se inicie cada 
nova constitución da C.D. 

 
Artigo 3 
 
a. O/a vogal de representación do profesorado ao que fai referencia o Artigo 2.d será 

elexido/a polo Consello de Departamento por un período de dous años entre 
aqueles/as candidatos/as que libremente desexen participar na C.D. 

 
b. No caso dos/das representantes dos Grupos de Investigación o seu período tamén 

será de dous anos, sendo o/a Coordinador/a do Grupo de Investigación o 
responsable da súa designación, comunicándollo á dirección do Departamento 
para a elevación da proposta ao Consello. No caso de non solicitar ningún/ha 
representante, o Grupo de Investigación quedará sen representación na devandita 
comisión durante ese período de dous anos. 
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c. As vacantes que se produzan, e que poidan ser cubertas, incorporaranse no 
mesmo momento da data na que se produce a mesma, e ata a revogación 
completa da comisión. 

 
d. A nivel xeral, e como norma particular, garantirase a representación de xénero nos 

termos que sexa posible, en virtude do número de doutores e doutoras do 
Departamento de Educación Física e Deportiva. 

 
Artigo 4 
 
O/a Secretario/a da C.D. será proposto/a polo Presidente/a de entre os seus membros, 
e ratificado/a pola comisión. 
 
SECCIÓN SEGUNDA: COMPETENCIAS 
 
Artigo 5 
 
Serán funcións da C.D: 
 
a. De forma xeral, asesorar e informar ao Director/a do Departamento e ao Consello 

de Departamento sobre todas aquelas cuestións relacionadas coa investigación, 
que sexan motivo da súa actuación. 

 
b. Informar sobre as solicitudes a trámite dos Proxectos de Tese que sexan 

tramitados na secretaría do Departamento. 
 
c. Informar sobre as solicitudes a trámite das Teses de Doutoramento que sexan 

tramitadas na secretaría do Departamento. 
 
d. Elaborar a súa normativa e procedemento na elaboración de informes. 
 
e. Ao respecto dos apartados b) e c) deste artigo, arbitrar os medios necesarios para 

acadar un axeitado asesoramento nos casos que se precise e determine a C.D. 
 

En calquera caso, para a elevación e/ou aprobación por parte dos órganos 
colexiados ou delegados (Consello de Departamento e/ou Comisión Permanente) 
e inicio dos trámites referidos aos documentos que se indican nos apartados b) e 
c) deste artigo, será preciso un informe por parte da C.D.; a propia C.D. 
estabelecerá, deseñará e aprobará o procedemento para garantir o cumprimento 
dos prazos e as formas dos procesos administrativos necesarios. 

 
f. Propoñer ás Comisións Académicas do/s Programas de Doutoramento do 

Departamento de E.F. e Deportiva criterios de calidade a aplicar, no caso de que o 
número de aspirantes faga necesaria unha selección de candidatos/as. Esta 
proposta será remitida á dirección do Departamento, quen lla fará chegar aos 
diferentes responsables académicos do/s programa/s. 

 
g. Estudar e resolver as solicitudes de convalidación e/ou traslado de expedentes de 

doutoramento, e informalas á dirección do Departamento para a súa elevación ao 
Consello. 

 
h. Facer a proposta do Tribunal DEA, e trasladala á dirección do Departamento, para 

a súa elevación ao Consello. 
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i. Estudar e emitir informe á dirección do Departamento sobre as solicitudes de todos 

aqueles Proxectos de Investigación que, pola súa natureza, precisen a aprobación 
do Consello (ou da Permanente) para o inicio dos seus trámites. 

 
j. Elaborar, se procede, e previa solicitude da Comisión de Premios Extraordinarios 

de Teses de Doutoramento, informe razoado sobre a valoración das mesmas. 
 
k. Calquera outra que, pola natureza e/ou especificidade, lle sexa encomendada por 

delegación o Consello de Departamento. 
 

Para cumprir as súas funcións, a C.D. poderá crear tantos Grupos de Traballo ou 
Ponencias de carácter transitorio como desexe, sempre e cando exista algún 
asunto que así o requira. 

 
SECCIÓN TERCEIRA: FUNCIONAMENTO 
 
Artigo 6 
 
a. A convocatoria da C.D. corresponderalle ao Secretario/a por orde do Presidente/a 

e deberá ser notificada a cada un dos membros da comisión cunha antelación 
mínima de dous días hábiles. 

 
b. A orde do día será fixada polo Presidente/a, tendo en conta, no seu caso, as 

peticións dos demais membros que foran formuladas coa suficiente antelación. 
 
c. Para incluír un proxecto ou tese de doutoramento na orde do día dunha reunión 

ordinaria da C.D. será preciso o seu rexistro na secretaría do Departamento cunha 
antelación mínima, á data da reunión, de dez días naturais. 

 
d. Os informes sobre proxectos e teses de doutoramento deberán resolverse no 

prazo máximo de 15 días lectivos a partir da data da reunión da C.D. na que se 
tratasen. 

 
e. A C.D. deberá realizar polo menos unha reunión ordinaria ao trimestre. 
 
Artigo 7 
 
a. Para a válida constitución da C.D. (en primeira convocatoria), a efectos da 

celebración das sesións, deliberacións e toma de acordos, requerirase a presenza 
do Presidente/a, o Secretario/a e a metade (polo menos) do resto dos integrantes 
da comisión. 

 
b. De non se poder constituír a C.D. en primeira convocatoria, preverase unha 

segunda convocatoria 15 minutos despois; nesta segunda convocatoria, para a 
válida constitución da comisión, será suficiente a presenza do Presidente, 
Secretario e, polo menos, un terzo dos restantes membros. 

 
c. En calquera caso, non poderá ser obxecto de deliberación ou acordo ningún 

asunto que non figure incluído na orde do día, salvo que estean presentes todos os 
membros do órgano e sexa declarada a urxencia do asunto polo voto favorable da 
maioría. 
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d. A C.D. poderá solicitar a convocatoria con voz, pero sen voto, das persoas que 
considere oportunas para o su asesoramento. En todo caso, o/a Presidente/a 
determinará as fórmulas de dita solicitude. 

 
Artigo 8 
 
Os acordos serán adoitados por maioría de votos e dirimirá os empates o voto do/a 
Presidente/a. 
 
Artigo 9 
 
De cada sesión da C.D. levantarase acta do acontecido. As actas, unha vez 
aprobadas, serán entregadas para a súa custodia ao Secretario do Departamento, no 
prazo máximo de 2 días hábiles despois da súa aprobación. 
 
A falta sen xustificar a tres ou mais sesións consecutivas ou alternas,da C.D. levará 
consigo a perda da condición de membro da mesma. A xustificación das faltas 
efectuarase mediante escrito dirixido ao secretario/a da comisión ata dous días hábiles 
despois da celebración da reunión. 
 
Artigo 10 
 
Ao final de cada ano, e na primeira quincena de decembro, a comisión presentará ao 
Director/a do Departamento unha memoria resumo das actividades realizadas, para 
presentala a aprobación perante o Consello de Departamento. 
 
SECCIÓN CUARTA: ÓRGANOS UNIPERSONAIS 

Artigo 11 

O/a Presidente/a ten como misión propia asegurar o cumprimento da normativa 
vixente e garantir o funcionamento regular da comisión, tanto no que se refire a este 
regulamento, como á normativa adicional que poida seren aprobada. 

Artigo 12  

Corresponde ao Presidente/a:  

1. Dirixir e coordinar as actividades da Comisión. 
2. Convocar, presidir, abrir, suspender e levantar as sesións. 
3. Asemade moderar os debates e, en xeral, ordenar o relativo ao trámite das 

sesións, aos acordos adoitados nestas e á súa pertinente execución. 
4. Calquera outra función que poida derivarse da súa condición. 

Artigo 13  

O/a Secretario/a será, co V.o B.O do Presidente, o fedatario das actuacións e acordos 
da Comisión de Doutores e o encargado da custodia da documentación e arquivo 
desta, debendo remitir as actas tal e como se describe no artigo 9. 
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Artigo 14 

Corresponde ao Secretario/a:  

1. Redactar e autorizar as Actas dos acordos das sesións, transcribilas no Libro de 
Actas e expedir os informes relativos a estes, todo có V.o B.O do/a Presidente/a.  

2. Tramitar e expedir os documentos e comunicacións relacionadas coa C.D. 

3. Dar cumprimento ás decisións do Presidente e cursar á C.D. os expedentes, 
comunicacións e cantos asuntos lle competan. 

4. Garantir a información e a publicidade dos acordos da comisión. 

5. Calquera outra tarefa que lle poida seren encomendada e que se axuste a dereito 
e ás funcións para as que foi nomeado/a. 

 
SECCIÓN QUINTA: MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO 

Artigo 15 
 
Todo o que non sexa contemplado nesta normativa regularase polo RRI do 
Departamento de E.F. e Deportiva, e/ou polos Estatutos da Universidade da Coruña.  
 
Artigo 16 

A reforma do presente Regulamento procederá:  

a. Por imperativo legal. 

b. Por iniciativa unánime da C.D., que deberá elevar ao Consello de Departamento. 

c. Por escrito motivado da maioría absoluta dos membros da C.D., e que deberá 
elevar ao Consello de Departamento. 

d. En calquera caso, a reformas nalgúns dos termos do presente Regulamento 
requerirá acordo favorable de, polo menos, dous terzos dos membros da 
Comisión. 

 
 
 
 
 
 


