ACO
ORDO DO CONSELL
LO DE GO
OBERNO SOBRE
S
O RECOÑEC
CEMENTO
O DA
EQU
UIVALENC
CIA DAS TITULACI
T
ÓNS ANT
TERIORES
S AO REA
AL DECR
RETO
1393
3/2007 PA
ARA OS EF
FECTOS D
DO ACCE
ESO AOS ESTUDOS
E
S OFICIAIS
S DE
DOU
UTORAME
ENTO DA UNIVERSI
U
IDADE DA
A CORUÑA
A
Aprobado polo Consello d
de Goberno do 27 de fe
ebreiro do 22014

O R
Real decretto 99/2011
1, do 28 d
de xaneiro
o, regula as
a ensinannzas oficiais de
douttoramento conducen
ntes á obttención do
o título de doutor oou doutora
a con
cará
ácter oficia
al e valide
ez en tod
do o territo
orio españ
ñol. O Reegulamento
o de
estudos de do
outoramento da Uni versidade da Coruñ
ña (REDUD
DC), aprobado
polo Consello de Goberrno na súa
a sesión do 17 de xullo do 20012, é a no
orma
regu
uladora doss estudos de
d doutora
amento na UDC adap
ptada a estte real dec
creto.
Tantto a alínea
a 2 do artig
go 6 do Re
eal decreto 99/2011 como
c
a alínnea 2 do artigo
a
15 d
do REDUD
DC fan refe
erencia ao
o acceso aos
a estudo
os de douttoramento para
aque
elas perso
oas que te
eñan titula
acións universitarias
s oficiais eespañolas preBolo
oña, isto é, as anterio
ores ás reg
guladas no
o RD 1393
3/2007, do 29 de outubro.
Nesttas normass establécese que p oderá acceder aos estudos
e
dee doutoram
mento
quen
n estiver en
e posesió
ón dun mín
nimo de 300 créditos ECTS nno conxuntto de
estudos univerrsitarios officiais ante
eriores aos
s regulados no RD 11393/2007, dos
que, polo menos 60, terá
án que ser de nivel de mestrado.
Poré
én, nin o RD
R 99/2011 nin o R EDUDC establecen criterios dde equivale
encia
entre
e créditos cursados e superad
dos de titulacións un
niversitariass anteriore
es ás
regu
uladas no RD
R 1393/2007 e créd
ditos ECTS
S, nin criterios para a considera
ación
de 6
60 créditos destas cita
adas titula
acións como de nivel de mestraado.
Este
e problema
a foi aborda
ado pola n
nota aclara
atoria emitid
da en noveembro de 2013
pola Secretaríía Xeral de
d Universsidades (S
SXU) do Ministerio
M
de Educa
ación,
Cultu
ura e Dep
porte, relattiva ao accceso aos estudos oficiais
o
dee doutoram
mento
regu
ulados no RD
R 99/2011 de todoss aqueles posuidores
p
s de titulaccións anterriores
ás re
eguladas no
n RD 1393
3/2007:
Pode
erán acceder a un programa
p
oficial de doutoramento aqueeles estuda
antes
que estean en
n posesión
n dunha tiitulación universitaria
u
a oficial esspañola obtida
o
confforme a anteriores
a
ordenació
óns unive
ersitarias, é dicir, oos licencia
ados,
arqu
uitectos, en
nxeñeiros, diplomado
os, arquitec
ctos técnic
cos e enxeeñeiros técn
nicos

(títullos que ha
abilitan parra o accesso a ensina
anzas de mestrado universitarrio) e
que teñan sup
perado no conxunto de estudo
os universiitarios ofici
ciais un míínimo
de 3
300 crédito
os ECTS, dos que, cando me
enos 60, te
erán que sser de nive
el de
messtrado. De
e acordo co anterio
ior, corres
sponde a cada uni
niversidade
e, de
confformidade coa súa normativa
n
e
específica, determina
ar tanto ass equivalen
ncias
entre
e os crédittos LRU (p
propios dass anteriore
es titulacións ) e os ccréditos ECTS,
así ccomo os criterios
c
de
e valoració
ón dos 60 créditos ECTS
E
que, cando me
enos,
deba
an ser considerados como créd
ditos de nivel de mes
strado paraa os efecto
os de
que estes titula
ados acced
dan aos esstudos de doutorame
ento.”
Conssonte co anteriormente expo
osto, e se
eguindo a propostaa da Com
misión
Perm
manente da
a Escola In
nternacion
nal de Douttoramento, reunida o 17 de feb
breiro
do 2
2014, o Consello de Goberno
G
do
o 27 de febreiro apro
oba o seguuinte acord
do:

ART
TIGO ÚNIC
CO.- Para os efecto s do cump
primento dos
d requis itos de ac
cceso
aos estudos officiais de doutorame
d
ento regula
ados polo Real
R
decreeto 99/2011 e o
Regulamento de
d estudos
s de douto
oramento da
d UDC, as
s titulación s anteriore
es ao
1
7 terán unh
ha equivale
encia a 60
0 créditos ECTS de nivel
Real decreto 1393/2007
de coas se
eguintes re
egras:
mestrado de conformidad
a
a) Un cursso académ
mico comp
pleto dun título univ
versitario oficial esp
pañol
regulado por unha orde
enación anterior ao
o RD 13393/2007 será
conside
erado equiv
valente a 6
60 ECTS.
b
b) No casso de ter cursada e superada unha titulación ooficial espa
añola
organizada en do
ous ciclos ((primeiro e segundo ciclo) quee, de acord
do co
apartad
do anterior, sexa e
equivalente
e a un mínimo
m
dee 300 ECTS,
conside
erarase que
e 60 ECTS
S do segun
ndo ciclo so
on de niveel de mestrado.
cc) No caso
o de ter cu
ursada e su
uperada un
nha titulación de seggundo ciclo
o que
non con
nstitúa con
ntinuación d
directa dun correlativ
vo primeiroo ciclo, e que
q o
conxuntto de créditos cursad
dos e supe
erados de primeiro e segundo ciclo
sexa eq
quivalente a un mín
nimo de 300
3
ECTS
S, conside rarase que 60
ECTS do
d segundo
o ciclo son
n de nivel de
d mestrad
do.
d
d) Este re
ecoñeceme
ento de 60
0 ECTS de
e segundo
o ciclo com
mo de nive
el
mestrad
do referido
o nas alíne
eas b) e c) só terá va
alidez paraa os efecto
os
satisfaccer os req
quisitos de
e acceso aos
a
estudos de douutoramento
UDC, sen que supoña a ad
dquisición de dereito ningún soobre o título
mestrad
do universiitario.

de
de
da
de

e
e) Todo o anterior enténdese
e
e sen prex
xuízo do disposto
d
noo artigo 16 do
Regulam
mento de estudos d
de doutoramento da Universidaade da Co
oruña
no relativo a req
quisitos e criterios adicionais
a
de admisiión que puider
estableccer a comisión accadémica dun prog
grama de doutoram
mento
concreto, así com
mo, se é o ccaso, o estableceme
ento de com
mplemento
os de
formación específficos, tal e como se recolle
r
no artigo
a
7 doo RD 99/20
011.
DISP
POSICIÓN
N FINAL
1. Autorízase á Vicerreittoría de Invvestigación e Transfferencia paara harmo
onizar
e re
efundir o presente acordo co
o previsto no Regulamento dde estudos de
douttoramento..
2. O presente acordo en
ntrará en vvigor aos vinte días da súa a probación polo
Conssello de Goberno.

