Escola Internacional de Doutoramento
Vicerreitoría de Oferta Académica e Innovación Docente

CALENDARIO ACADÉMICO DE ESTUDOS DE DOUTORAMENTO 2016‐17

2º prazo
ordinario

1º prazo
ordinario

ALUMNADO MATRICULADO POR VEZ PRIMEIRA NO CURSO 2016‐2017

1º/2º
prazo

02‐30 de novembro de 2016

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

20 de xaneiro de 2017

Data límite para asignación de director/a de tese e para que o/a director/a
de tese asine o Compromiso de Supervisión.

17 de febreiro de 2017

Prazo de envío á EIDUDC do orixinal do Compromiso de Supervisión
asinado polo/a director/a de tese.

17 de marzo de 2017

Data límite de presentación do Plan de Investigación.

20‐31 de marzo de 2017

Aprobación do Plan de Investigación pola Comisión Académica.

17 de marzo‐
18 de abril de 2017

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

15 de xuño de 2017

Data límite para asignación de director/a de tese e para que o/a director/a
de tese asine o Compromiso de Supervisión.

30 de xuño de 2017

Prazo de envío á EIDUDC do orixinal do Compromiso de Supervisión
asinado polo/a director/a de tese.

15 de setembro de 2017

Data límite de presentación do Plan de Investigación.

18‐30 de setembro de 2017

Aprobación do Plan de Investigación pola Comisión Académica.

18‐30 de setembro de 2017

AVALIACIÓN ANUAL (só do Plan de Investigación).
O Plan de Investigación e a Avaliación Anual do alumnado do 2º prazo
realízase ao mesmo tempo.

ALUMNADO MATRICULADO POR VEZ PRIMEIRA ANTES DO CURSO 2016‐2017
17 de marzo de 2017

Data límite de modificación do Plan de Investigación e o Documento de
Actividades (só para o alumnado con AVALUACIÓN ANUAL negativa).

20‐31 de marzo de 2017

AVALIACIÓN ANUAL (só para o alumnado con AVALUACIÓN ANUAL negativa).

15 de setembro de 2017

Prazo de modificación do Plan de Investigación e o Documento de Actividades.

18‐30 de setembro de 2017

AVALIACIÓN ANUAL (Plan de Investigación e Documento de Actividades).

PRÓRROGA DE ESTUDOS DE DOUTORAMENTO (CUARTO ANO)
xuño‐agosto de 2016

Solicitude de prórroga (a través da Secretaría Virtual de estudantes).

xuño‐15 de setembro de 2016

Informe do director/a de tese (a través da Secretaría Virtual do PDI).

18‐30 de setembro de 2016

Resolución da CAPD.

RENOVACIÓN DA COMISIÓN ACADÉMICA DUN PROGRAMA DE DOUTORAMENTO
15 de xuño‐15 de xullo de 2016

Prazo para que a Comisión comunique á EIDUDC os cambios na súa composición.

ACTUALIZACIÓN DO PROFESORADO DUN PROGRAMA DE DOUTORAMENTO
01‐30 de setembro de 2016

Prazo para que a Comisión Académica comunique á EIDUDC as incorporacións
e/ou baixas de profesorado do programa para a actualización en Xescampus.

PLAN DE INVESTIGACIÓN: poderase modificar durante todo o ano, excepto nos períodos de AVALIACIÓN ANUAL.
AVALIACIÓN ANUAL:
 Alumnado matriculado por primeira vez no curso 2016‐2017.
- Comprende só a avaliación do Plan de Investigación.
- Faise conxuntamente para o alumnado matriculado no 1º e 2º prazo ordinario de matrícula.
 Alumnado matriculado por primeira vez antes do curso 2016‐2017.
- Comprende a avaliación do Plan de Investigación e do Documento de Actividades (previamente á
valoración da CAPD, o/a titor/a ou o/a director/a da tese, a través da aplicación na Secretaría Virtual do
Profesorado, debe validar as actividades incluídas no Documento de Actividades).

