
Os documentos que se
acheguen deben ser:

OFICIAIS, 
LEGALIZADOS 

(se fora necesario),
TRADUCIDOS e
COMPULSADOS

Impreso de solicitude (aquí)
Fotocopia do documento de
identificación (dni, nie ou pasaporte)
Título oficial de doutor/a do que se
pretende obter a equivalencia
Certificado académico do período
docente do doutoramento
Certificado académico dos títulos que
deron acceso á títulación de
doutoramento
Memoria explicativa da tese doutoral en
pdf redactada en castelán (5-10 folios).
Debe incluir relación de membros do
xurado + acta cos datos se existe
Exemplar orixinal da tese de
doutoramento

 DOCUMENTACIÓN NECESARIA
 

*Recomendado: copia de outras publicacións
da autoría da persoa solicitante

MODALIDADE TELEMÁTICA

Presentación da SOLICITUDE 

DECLARACIÓN DE EQUIVALENCIA DE TÍTULOS
ESTRANXEIROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
A NIVEL ACADÉMICO DE DOUTORAMENTO

Universidade

PROCESO DE DECLARACIÓN DE EQUIVALENCIA NA UVIGO

ITINERARIO 

Oficina do Servizo de
Posgrao
Rexistros da Universidade
de Vigo
Outros rexistros de
administracións públicas
establecidos pola lei
Oficinas de Correos
Representacións
diplomáticas ou Oficinas
consulares do Estado
Español no estranxeiro

Pode presentarse a solicitude: Pode presentarse a solicitude
na Sede electrónica da UVigo,
utilizando a instancia xenérica
(procedemento SXER)

*NOTA: para acceder á sede é
necesario identificarse con DNI
electrónico, certificado dixital,
clave pin ou permanente

Recoñecemento oficial de que a FORMACIÓN SUPERADA para a obtención dun
título estranxeiro é EQUIVALENTE á esixida para o nivel académico 4 de DOUTOR
(niveles MECES)
 

Que implica a
DECLARACIÓN DE
EQUIVALENCIA 

do título de
doutoramento? 

 
Equiparación entre niveis esixidos para o acceso á
titulación
Duración e competencias adquiridas na formación
Equiparación entre niveis académicos

Avaliación de criterios  do art. 10 RD 967/2014: 

 

A norma de referencia para os requisitos e procedementos de homologación e declaración de equivalencia é o Real Decreto 967/2014, 
de 21 de novembro.

Declaración de equivalencia a nivel académico
universitario oficial de DOUTOR/A

Homologación ou equivalencia de títulos
estranxeiros de GRAO ou MASTER

Ministerio de
Universidades

SERVIZO DE
POSGRADO

MODALIDADE PRESENCIAL

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.uvigo.gal%2Fsites%2Fuvigo.gal%2Ffiles%2Fcontents%2Fparagraph-file%2F2018-04%2Fprox01_anexoI_impreso_contratacion_web%2520%25281%2529.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12098
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12098


Estudo da documentación pola Comisión Permanente da EIDO
(Escola Internacional de Doutoramento da Universidade de
Vigo)                 Emisión de INFORME/PROPOSTA de resolución

Remite ao solicitante a taxa a pagar polo trámite.
Este prezo é establecido cada ano polo Decreto de
Prezos Públicos da Xunta de Galicia (aquí).

*A nivel orientativo a taxa para o curso 21/22 era de
114,34 €.

{    SERVIZO DE
POSGRADO

AVALIACIÓN da solicitude

RESOLUCIÓN DE EQUIVALENCIA*

Emisión de RESOLUCIÓN DE EQUIVALENCIA FAVORABLE/
DESFAVORABLE asinada polo Reitor da Universidade. 
Se a resolución é FAVORABLE:
                  

Servizo de
Posgrao da
UVigo

Ministerio de
Universidades: emite o
número da credencial

Servizo de Posgrao
Subdelegación do goberno                 

Comunicación ao solicitante para que
recolla a certificación presencialmente:

*Será enviada por correo postal á
dirección que conste na solicitude

PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES
Días 1 - 15 dos meses de XANEIRO, ABRIL, XULLO e OUTUBRO

 
PRAZO DE RESOLUCIÓN

6 meses desde a entrada da solicitude nos rexistros/sede da
Universidade de Vigo

PAGO DA TAXA 

EXPEDICIÓN DO CERTIFICADO DE EQUIVALENCIA

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210713/AnuncioG0598-060721-0004_gl.html

