CALENDARIO DE NOVAS PROPOSTAS E MODIFICACIÓNS DE GRAO E
MÁSTER PARA A SÚA IMPLANTACIÓN NO CURSO 2014-15
Novas Propostas Interuniversitarias
Calendario

Órgano responsable

Actividades a realizar polo órgano
responsable

29 de maio de 2013

Xunta de Centro

Declaración de intencións de presentación do
Grao / Máster

3 de xuño 2013

Vicerreitoría

Reunión da Mesa Interuniversitaria do SUG

25 de xuño de 2013

Xunta de Centro

Inicio da exposición pública e presentación de
alegacións ante a Xunta de Centro

5 de xullo de 2013

Fin do prazo de presentación de alegacións

19 de xullo de 2013

Xunta de Centro

Presentación e aprobación das memorias das
propostas definitivas

2 de setembro do 2013

Decanato ou Dirección do
Centro

Remisión a VTCNT da versión definitiva da
memoria de verificación e memoria de
viabilidade

25 de outubro 2013

Comisión de Planos de
Estudos

Pronunciamento e informe sobre os
programas e as capacidades docentes dos
departamentos implicados

28 a 10 de outubro de
2013

Consello de Goberno /
Consello Social

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

14 de novembro de 2013

Vicerreitoría de Títulos,
Calidade e Novas
Tecnoloxías

Data límite de envío á SXU

NOVAS PROPOSTAS DA UDC
1 de xullo de 2013

Xunta de Centro

Declaración de intencións de presentación do
Grao / Máster e memoria de viabilidade

15 de xullo 2013

Vicerreitoría

Informe sobre a oportunidade e as
capacidades docentes dos departamentos
implicados e revisión da memoria de
viabilidade

Xunta de Centro

Inicio da exposición pública da memoria de
verificación e presentación de alegacións ante
a Xunta de Centro

15 de setembro do 2013

4 de outubro do 2013

Fin do prazo de presentación de alegacións

10 de outubro do 2013

Xunta de Centro

Presentación e aprobación memorias de
verificación e viabilidade das propostas
definitivas

13 de outubro do 2013

Decanato ou Dirección do
Centro

Remisión a VTCNT da versión definitiva da
memoria de verificación e memoria de
viabilidade

25 de outubro 2013

Comisión de Planos de
Estudos

Pronunciamento e informe sobre cada un dos
programas e as capacidades docentes dos
departamentos implicados para consideración
do Consello de Goberno

28 a 10 de outubro de
2013

Consello de Goberno /
Consello Social

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

14 de novembro de 2013

Vicerreitoría de Títulos,
Calidade e Novas
Tecnoloxías

Data límite de envío á SXU

MODIFICACIÓNS DE GRAO E MÁSTER
Calendario

Órgano responsable

Actividades a realizar polo órgano
responsable

1 de xullo de 2013

Xunta de Centro

Propostas das modificacións de Grao / Máster

15 de xullo 2013

Vicerreitoría

Informe sobre a oportunidade das
modificacións propostas dende punto de vista
de viabilidade e mellora da oferta académica

Xunta de Centro

Inicio da exposición pública da memoria de
verificación e presentación de alegacións ante
a Xunta de Centro (*)

18 de outubro do 2013

Xunta de Centro

Presentación e aprobación memorias de
verificación e viabilidade das propostas
definitivas

21 de outubro do 2013

Decanato ou Dirección do
Centro

Remisión a VTCNT da versión definitiva da
memoria de verificación e memoria de
viabilidade

25 de Outubro 2013

Comisión de Planos de
Estudos

Pronunciamento e informe sobre cada un dos
programas e as capacidades docentes dos
departamentos implicados para consideración
do Consello de Goberno

28 a 10 de outubro de
2013

Consello de Goberno /
Consello Social

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

14 de novembro de 2013

Vicerreitoría de Títulos,
Calidade e Novas
Tecnoloxías

Data límite de envío á SXU

15 de setembro do 2013

As datas indican a finalización do proceso.
(*) 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 enviadas deberán constar, seguindo a orde do 20 de marzo do 2012 da Xunta
de Galicia de: Memoria de Verificación en formato .pkg e .pdf, Memoria de viabilidade,
Memoria Económica e, de ser o caso, convenios de participación. No caso de modificación
achegarase, ademais, un documento de texto cos cambios introducidos no título.
A novas propostas de verificación ou modificacións que non sexan solicitadas nestes prazos
non se tramitarán ata o curso seguinte.

