
 

 

 
CALENDARIO DE NOVAS PROPOSTAS E MODIFICACIÓNS DE GRAO E 

MÁSTER PARA A SÚA IMPLANTACIÓN NO CURSO 2020-2021 
 

Aprobado polo Consello de Goberno do 30/01/2019 
 

NOVAS PROPOSTAS  

Calendario Órgano responsable Actividades a realizar polo órgano 
responsable 

15 febreiro 2019 Xunta de Centro Declaración de intencións de presentación do 
Grao /Máster. 

25 febreiro 2019 Vicerreitoría Resposta á declaración de intencións. 

15 marzo 2019 Decanato / Dirección 
Centro 

Presentación da Memoria Xustificativa dos 
requisitos e da Memoria  Económica. 

12 abril 2019 Vicerreitoría Informe sobre a oportunidade e a capacidade 
docente dos departamentos implicados e 
revisión da memoria de viabilidade. 

16 maio 2019 Xunta de Centro Aprobación da Memoria de Verificación. Inicio 
da súa exposición pública e presentación de 
alegacións ante a Xunta de Centro 

27 maio 2019 Xunta de Centro Aprobación das propostas definitivas da  
Memoria de Verificación, da Memoria 
Xustificativa dos requisitos e da Memoria 
Económica. 

31 maio 2019 Decanato / Dirección 
Centro 

Remisión a VOAID  das memorias aprobadas 
e incorporación á sede electrónica do MECD 
das novas propostas e das coordinadas pola 
UDC. 

 
8 xullo 2019 

Comisión de Plano de 
Estudos 
 

Pronunciamento e informe sobre as propostas 
e remisión aos centros para a incorporación  
dos cambios na sede electrónica do MECD. 

 
Xullo 2019 

Consello de Goberno / 
Consello Social 

Data límite de aprobación dos títulos polo 
Consello de Goberno e Consello Social.  

26 xullo 2019 Vicerreitoría  Data límite de envío á SXU.  

11 novembro 2019 Responsable do título / 
Vicerreitoría 

Data límite de incorporación das memorias 
dos títulos na sede electrónica e remisión da 
documentación ao MECD. 

 

MODIFICACIÓNS  

Calendario Órgano responsable Actividades a realizar polo órgano 
responsable 

 
1 marzo 2019 

Xunta de Centro Propostas das modificacións de Grao / Máster 
na que se inclúan a Memoria Xustificativa dos 
requisitos e a Memoria Económica. 

12 abril 2019 Vicerreitoría Informe sobre a oportunidade das 
modificacións propostas dende punto de vista 
de viabilidade e mellora da oferta académica. 

16 maio 2019 Xunta de Centro Aprobación da Memoria de Verificación.  Inicio 
da súa  exposición pública e presentación de 
alegacións ante a Xunta de Centro (*) 

27 maio 2019 Xunta de Centro Aprobación das propostas definitivas da 
Memoria de Verificación, da Memoria 
Xustificativa dos requisitos e da Memoria 
Económica  
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31 maio 2019 Decanato / Dirección 
Centro 

Remisión a VOAID das  memorias aprobadas 
e incorporación da memoria de verificación 
modificada á sede electrónica do MECD.  

8 xullo 2019 Comisión de Planos de 
Estudos 

Pronunciamento e informe sobre as propostas 
e remisión aos centros para a incorporación 
dos cambios na sede electrónica do MECD. 

Xullo 2019 
 

Consello de Goberno / 
Consello Social 

Data límite de aprobación dos títulos polo 
Consello de Goberno e Consello Social. 

26 xullo 2019  Vicerreitoría  Data límite de envío á SXU. 

11 novembro 2019 Responsable do título / 
Vicerreitoría 

Data límite de incorporación das memorias 
dos títulos na sede electrónica e remisión da 
documentación ao MECD. 

 
(*) No caso das modificacións de graos e mestrados, a exposición pública realizarase en 
función do seu alcance, determinado pola Vicerreitoría no momento de emitir o informe 
sobre a oportunidade e alcance das modificacións. 
 
As memorias de verificación dos títulos, tanto as novas propostas como as modificacións, 
deberán ser incorporadas a plataforma da sede electrónica do Ministerio polo centro 
solicitante. O decano/a director/a do centro implicado e máis o solicitante designado polo 
centro daranse de alta na sede electrónica do Ministerio 
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/plogin.jjsp e comunicarán os nomes a esta 
Vicerreitoría para a asignación de roles. A Vicerreitoría dará as instrucións oportunas para 
acceder e cubrir a memoria na sede electrónica do MECD. 
 
As Memorias de Verificación incorporadas na sede do Ministerio deberán acompañarse, 
seguindo a Orde do 20 de marzo de 2012 da Xunta de Galicia 
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/titulos/ORDE_20-03-
2012_desarrollo_D222_2011.pdf da Memoria Xustificativa dos requisitos, da Memoria 
Económica e, de ser o caso, dos convenios de participación. Estas memorias deberán deixar 
constancia da realización de estudos de demanda, participación dos grupos de interese na 
elaboración da proposta, oportunidade estratéxica formativa, de especialización ou 
socioeconómica, a non existencia de oferta similar na UDC ou no SUG, e calquera outra 
evidencia ou estudo que xustifique a implantación da nova proposta. No caso de modificación 
achegarase, ademais, un documento de texto cos cambios introducidos no título.  
 
As novas propostas de verificación ou modificacións que non sexan solicitadas nestes prazos 
non se tramitarán ata o curso seguinte. 
 
 

DILIXENCIA para facer constar que o presente documento foi aprobado polo Consello de Goberno do 
30 de xaneiro de 2019 

 
O secretario xeral 
Carlos Aymerich Cano 
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