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ANEXO I ACTA COMISION DE DOCENCIA DO DIA 19/09/2014 

Criterios relativos á composición e 
funcións da Comisión de Docencia, á 
figura do Xefe de Estudos de Formación 
Especializada e ao nomeamento do titor 
na Xerencia de Xestión Integrada de 
Ferrol. 

 

Órganos docentes de carácter colexiado: comisións de docencia 
 

 Concepto: 
As comisións de docencia son os órganos colexiados aos que corresponde organizar a formación, 

supervisar a súa aplicación práctica e controlar o cumprimento dos obxectivos previstos nos programas 

formativos das distintas especialidades en Ciencias da Saúde. Así mesmo, corresponde as comisións de 

docencia facilitar a integración das actividades formativas e dos residentes coa actividade asistencial e 

ordinaria do centro, planificando a súa actividade profesional no centro conxuntamente cos órganos de 

dirección de este. 

Os órganos de dirección dos distintos centros,  os responsables dos dispositivos nos que se imparta a 

formación e as comisións de docencia estarán obrigados a informarse mutuamente sobre as actividades 

laborais e formativas dos residentes, a fin de decidir conxuntamente súa adecuada integración con a 

actividade asistencial do centro ou dispositivo de que se trate. 

 

 Ámbito de actuación: 
As comisións de docencia estenderan o seu ámbito de actuación a un centro ou unidade docente. Se 

entenderá por centro sanitario docente, o hospital, agrupación de hospitais, centros de saúde, 

agrupación funcional de unidades docentes, agrupacións territoriais docentes de recursos sanitarios ou 

outras entidades, creadas a iniciativa das comunidades autónomas, para a formación de especialistas en 

Ciencias da Saúde. 

Se constituirán subcomisións específicas da comisión de docencia cando así o aconsellen as condicións 

particulares, as características formativas, a distinta titulación ou a diversa natureza ou dispersión 

xeográfica dos dispositivos que se consideren necesarios para a formación de residentes. 

Con carácter xeral, as comunidades autónomas constituirán comisións de docencia de centro que 

agrupen as unidades docentes das distintas especialidades en Ciencias da Saúde que se formen no seu 

ámbito, sen prexuízo de aqueles supostos nos que resulte aconsellable a creación dunha comisión de 

docencia de unidade pola especial natureza da mesma. 
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 Composición  e presidencia das comisións de docencia: 
1. A presidencia das comisións de docencia corresponderá ao xefe de estudos de formación  

especializada. 

2. En todas as comisións de docencia existirá unha representación maioritaria do conxunto dos titores e 

residentes, a cuxos efectos se terá en conta o número de titulacións e natureza das especialidades, o 

número de residentes que se formen en cada unha delas, así como as características do correspondente 

centro ou unidade. 

3. Polo menos un vogal da comisión de docencia será designado en representación da comunidade 

autónoma polo órgano competente da mesma en materia de formación sanitaria especializada e outro 

polo órgano de dirección coordinador da infraestrutura asistencial de que se trate. 

4. A coordinación entre os diferentes niveis asistenciais se garantira mediante a incorporación ás 

comisións de docencia de xefes de estudos de formación especializada e de vogais de residentes que 

representen a outro nivel. 

5. Nas comisións de docencia de centro e nas de unidade nas que se formen enfermeiros especialistas se 

constituirá una subcomisión específica de especialidades de enfermería con la misión de coordinar la 

formación de dichos especialistas. El presidente de esta subcomisión, que agrupará a los tutores de 

dichas especialidades, será vocal nato de la comisión de docencia. 

6. O número de vogais das comisións de docencia será como máximo de 20. 

7. Nos procedementos de revisión das avaliacións poderán incorporarse á comisión de docencia, aos 

solos efectos dos devanditos procedementos, os vogais que correspondan nos termos e supostos 

previstos pola lexislación aplicable. 

8. As funcións de Secretario, con voz pero sen voto, serán desempeñadas pola persoa que designe a 

Xerencia ou órgano directivo á que estea adscrita a correspondente comisión de docencia. 

Os secretarios atenderán ao funcionamento administrativo das comisións de docencia nas que se 

custodiarán os expedientes dos especialistas en formación. 

  

      A Comisión de Docencia na Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol  está formada polo 

presidente, vicepresidente (elixido entre  os vogais), secretario, 16 vogais e  un representante da 

dirección, este último con voz pero sen voto. Entre os vogais se incluirá  ao representante xeneral  de 

residentes que será tamén o secretario suplente e ao titor docente no Hospital dos Médicos de familia.  

A presidencia da Comisión de Docencia corresponde ao Xefe de Estudos do hospital.  O resto dos titores 

acudirán en concepto de invitados e se contempla a posibilidade de incluír outros invitados  como 

representante da Biblioteca do centro por súa vinculación coa docencia. 

 

• O presidente, que dirimirá co seu voto os empates que se produzan no momento de adopción de 

acordos, ten as funcións  que se detallaran a continuación no apartado de funcións do Xefe de Estudos. 

• O vicepresidente da comisión, que substituirá ao presidente nos casos de vacante, ausencia ou 

enfermidade, será designado por acordo adoptado pola maioría absoluta de seus membros entre os 

vogais. 

• O Secretario da Comisión, con voz pero sen voto nas reunións da mesma, será designado pola 

Xerencia ou Dirección do hospital entre o persoal dos servizos administrativos. De igual forma, se 

designará como Secretario suplente ao representante de residentes que substituíra ao titular en caso de 

vacante, ausencia ou enfermidade.  Corresponderá ao Secretario, ademais das funcións previstas no 

articulo 25.3 da Lei 30/1992, as de atender ao funcionamento administrativo da Comisión de Docencia e 
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o mantemento dos arquivos da mesma, onde se custodiarán os expedientes docentes dos especialistas 

en formación. 

 

• Os vogais, aos que corresponderán as funcións que figuran no articulo 24.1 da Lei 30/1992, de 26 de 

novembro, serán designados da forma seguinte: 

a) Seis  vogais en representación dos titores dos programas de formación, elixidos, para un 

período de dous anos, entre os propios Titores correspondentes ás seguintes áreas: área 

médica, área cirúrxica, servizos centrais, materno/infantil, psiquiatría/psicoloxía e un sexto 

vogal elixido por sorteo entre tódolos titores da área con maior número de acreditacións para 

ponderación. 

b) Seis vogais en representación dos especialistas en formación elixidos polos adscritos ao centro 

entre os que se encontren realizando o segundo ou sucesivos anos do programa da 

especialidade, para un período de dous anos. As áreas correspondentes coincidindo coas dos 

titores serán área médica, área cirúrxica, servizos centrais, materno/infantil, 

psiquiatría/psicoloxía  e o vogal representante xeral  dos residentes (membro nato).   

c) Un vogal designado pola comunidade autónoma en cuxo territorio se encontre o hospital. 

d) O coordinador da Unidade docente de Medicina Familiar e Comunitaria . 

e) Un vogal designado pola correspondente Xunta de Persoal.  

f) O titor hospitalario da Unidade docente de Medicina Familiar e Comunitaria. 

g) Presidente da subcomisión específica de especialidades de enfermaría (vogal nato).  

 

  Queda pendente a incorporación do representante da Unidade de Saúde Mental  

 

• Os Vogais cesarán ao termino do período  para o que foron designados, por renuncia, cando perdan a 

condición en virtude da cal foron elixidos ou cando de forma reiterada non acudan á comisión sen causa 

xustificada (se aplicará a normativa das outras comisiones hospitalarias).  

• Cando se produza o cese dun dos Vogais a que se refire o parágrafo anterior antes dos seis meses do 

remate do período, se procederá á elección dun substituto, que desempeñará a vogaría da Comisión ata 

a finalización do tempo que correspondera ao substituído. 

 

      O xefe de estudios de formación especializada será designado nos termos que determine cada 

comunidade autónoma, con suxeición ao previsto no articulo 10. 1 da Lei 44/2003, de 21 de novembro. 

Tendo en conta as funcións de organización da formación sanitaria especializada que corresponden aos 

xefes de estudos de formación especializada e de acordo co previsto no articulo 10, apartados 2, 3 e 4, 

da Lei 44/2003, de 21 de novembro, ditas funciones serán consideradas de xestión clínica e como tales 

deben ser avaliadas e recoñecidas, correspondendo ás comunidades autónomas regular os 

procedementos necesarios de recoñecemento, incentivación e avaliación periódica, de ditas funcións. 

   Corresponde ao xefe de estudos a dirección e coordinación das actividades dos titores de programas 

formativos, a supervisión da aplicación práctica dos programas formativos das diferentes especialidades, 

e a xestión dos recursos materiais e persoais especificamente adscritos á actividade docente do centro. 

 

   En cada unidade docente acreditada e para cada unha das especialidades cuxos programas de 

formación se desenvolvan no mesmo, se designará o número de titores que, en función do número de 
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especialistas en formación que cursen cada especialidade, determine a Comisión de Docencia  

(recomendación dun titor por cada cinco especialistas en formación).   

     

O Complexo Hospitalario e as unidades docentes acreditadas  teñen a función de remitir á Dirección 

Xeral de Ordenación Profesional a seguinte documentación: 

- Copia dos nomeamentos de xefe de estudios e coordinador da Unidade Docente de Medicina 

Familiar e Comunitaria. 

- A memoria anual das actividades de formación especializada do hospital ou da Unidade Docente de 

Medicina Familiar e Comunitaria. 

- Certificación das cualificacións asignadas, na avaliación anual, a cada un dos especialistas en 

formación. 

- O informe agregado dos resultados da avaliación das unidades asistenciais. 

- As propostas de avaliación final do período de formación xunto cos correspondentes xustificantes. 

 

 Funcións  da Comisión de Docencia: 
No marco do previsto no articulo 27 da Lei 44/2003, de 21 de novembro, de ordenación das profesións 

sanitarias e nos artigos 8 e 10 do Real Decreto 183/2008, de 8 de febreiro, polo que se determinan e 

clasifican as especialidades en ciencias da saúde e se desenvolven determinados aspectos do sistema de 

formación sanitaria especializada, a Comisión de Recursos Humanos do Sistema Nacional de Saúde 

acordou aprobar os seguintes criterios xerais que serán de aplicación común en todo o sistema sanitario 

implicado na formación de especialistas en ciencias da saúde polo sistema de residencia: 

Criterios comúns relativos ás funcións das comisións de docencia: 

Corresponde a tódalas comisións de docencia, sen prexuízo do previsto nos artigos 8 e 10 do Real 

Decreto 183/2008, de 8 de febreiro  as funcións seguintes: 

1. Aprobar a proposta dos correspondentes titores, unha guía ou itinerario formativo tipo de cada unha 

das especialidades que se formen no seu ámbito. A devandita guía, que garantira o cumprimento dos 

obxectivos e contidos do programa oficial da especialidade, se adaptará ás características específicas de 

cada centro ou unidade. 

2. Garantir que cada un dos residentes das especialidades que se formen no seu centro ou unidade,  

conten co correspondente plan individual de formación, verificando en colaboración cos titores da 

especialidade de que se trate, a súa adecuación á guía formativa ou itinerario tipo antes citado. 

3. Aprobar o plan de xestión da calidade docente do centro ou unidade docente, supervisando o seu 

cumprimento, a cuxos efectos lles será facilitada canta información séa necesaria polos responsables 

das unidades asistenciais e polos correspondentes órganos de dirección e xestión. 

4. Elaborar o protocolo de supervisión dos residentes nos termos establecidos na lexislación vixente. 

5. Facilitar a adecuada coordinación docente entre niveles asistenciais. 

6. Propoñer aos órganos competentes na materia a realización de auditorías docentes. 

7. Aprobar e fomentar a participación dos residentes en cursos, congresos, seminarios ou reunións 

científicas, relacionados co programa, previo informe da unidade de apoio á formación/investigación 

que en cada caso corresponda, oído o titor e o responsable da unidade asistencial de que se trate. 

8. Facilitar a formación continuada dos titores en metodoloxías docentes e outros aspectos relacionados 

cos programas formativos. 
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9. Participar na acreditación e reacreditación de titores nos termos que estableza cada comunidade 

autónoma. 

10. Informar, ao menos anualmente, aos correspondentes órganos de dirección sobre a capacidade 

docente do centro ou unidade. 

11. Remitir ao Rexistro Nacional de Especialistas en Formación, a través do seu presidente, as 

avaliacións finais e anuais, así como os resultados das súas revisións e os períodos de recuperación que 

no seu caso correspondan, nos termos previstos na lexislación vixente. 

Así mesmo, as comisións de docencia notificarán ao Rexistro Nacional de Especialistas en Formación as 

excedencias e demais situacións que repercutan na duración do período formativo, segundo as 

instrucións que dite o mencionado rexistro. 

12. Comunicar por escrito aos residentes o lugar onde se cubicarán os taboleiros oficiais de anuncios da 

Comisión no que se ensartaran os avisos e resolucións da mesma. A existencia de ditos taboleiros de 

anuncios se entenden sen prexuízo da utilización doutros medios engadidos, incluídos os telemáticos, 

que faciliten la divulgación dos citados avisos e resolucións. 

13. Procurar que nos dispositivos do centro ou unidade se dean as condicións necesarias para impartir 

unha adecuada formación aos residentes, así como para levar a cabo a avaliación formativa das 

actividades dos mesmos, procedendo á revisión das avaliacións anuais nos termos previstos na 

lexislación vixente. 

14. Procurar que nos dispositivos de carácter universitario que se integren no centro ou unidade 

docente, exista una adecuada coordinación entre as ensinanzas universitarias de grao e posgrao e a 

formación especializada en ciencias da saúde. 

15. Propoñer aos correspondentes órganos de dirección que adopten as medidas necesarias para que se 

dote ás comisións de docencia e aos titores dos medios materiais e persoais que sexan necesarios para a 

adecuada realización de súas funcións. 

16. Cantas funcións lles asignen as comunidades autónomas, ou  lles atribúan as disposicións 

reguladoras da formación sanitaria especializada.  

 

 Funcionamento da Comisión  de Docencia: 
A organización da docencia no Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol ven determinada pola 

lexislación vixente e se fundamenta na Comisión de Docencia, as unidades/servizos docentes (xefes de 

servizo, titores docentes e resto do persoal  e a xerencia do Hospital. 

A Comisión de Docencia se reúne como mínimo unha vez ao trimestre.  A citación para as reunións que 

especifica a orde do día da sesión estará en poder dos membros da Comisión de Docencia con un 

mínimo de corenta e oito horas de antelación ao momento de súa celebración anque se recomenda ao 

menos unha semana antes . 

Se establece unha primeira convocatoria ás 8:15 horas e unha segunda  ás 8:30 horas. Para a validez da 

constitución da Comisión de Docencia se require, en primeira convocatoria, a asistencia do presidente, 

do secretario, ou de quen os substitúen, e da metade ao menos de seus membros.  En segunda 

convocatoria é suficiente a asistencia do presidente, do secretario, ou de quen os substitúan, e de un 

terzo dos vogais. 

Os acordos se adoptan por maioría simple de votos salvo nos casos en que unha disposición exixa unha 

maioría cualificada.  Non pode ser obxecto de deliberación ou acordo material os puntos que non 

figuren na orde do día da sesión, salvo que estean presentes todos os membros da Comisión e sexa 

declarada a urxencia do  asunto a tratar por maioría absoluta.  O presidente dirimirá co seu voto os 

empates que se produzan no momento de adopción de acordos. 
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O secretario levanta acta de cada sesión na que se especifican os asistentes, a orde do día, as 

circunstancias de lugar e tempo da reunión, os puntos principais da deliberación e os acordos 

adoptados.  As actas son aprobadas na seguinte sesión da Comisión.  Unha vez aprobadas teñen 

carácter público. 

En xeneral os canles de interlocución para temas de formación especializada veñen definidos pola 

normativa organizativa xeneral e a docente: 

 O presidente da Comisión de Docencia transmite e informa as propostas docentes ao representante 

do equipo directivo do centro na comisión.   

 Os vogais dos titores na comisión de docencia son os interlocutores dos titores e residentes de 

especialidades afines (médicas, cirúrxicas, materno infantil, servizos centrais e  saúde mental) e 

manteñen contactos periódicos, ao menos trimestralmente. 

o Especialidades médicas: Alergoloxía, Cardioloxía, Corta Estancia, Coidados Paliativos, 

Dixestivo, Endocrinoloxía, Hospitalización a domicilio, Hospital de Día,  Medicina  Interna, 

Nefroloxía, Neuroloxía, Neuroloxía, Oncoloxía e  Reumatoloxía. 

o Especialidades cirúrxicas: Cirurxía Xeneral, Dermatoloxía, Oftalmoloxía, O.R.L., 

Traumatoloxía y  Uroloxía. 

o Servizos centrais: Análises Clínicos,  Anatomía Patolóxica,  Anestesioloxía  e Reanimación,  

U. Dolor, Farmacia,  Hematoloxía,  M. Intensiva, M. Preventiva, Microbioloxía, 

Neurofisioloxía,  Radiodiagnóstico,  Rehabilitación, Saúde Laboral e Urxencias. 

o Especialidades materno/infantís: Obstetricia e Xinecoloxía e Pediatría. 

o Especialidades da área saúde mental: Psiquiatría, Psicoloxía Clínica.   

 Os vogais dos residentes tamén realizarán contactos periódicos co resto de residentes de 

especialidades representadas. 

 

Criterios comúns relativos ás funcións do xefe de estudos de formación 
especializada: 
1. Asumir a presidencia da comisión de docencia, dirimindo con seu voto os empates que se produzan 

na adopción de acordos.  

2. Asumir a representación da comisión de docencia formando parte, nos termos que  establezan as 

comunidades autónomas, dos órganos de dirección dos correspondentes centros e servizos sanitarios, 

co fin de asegurar e garantir a incardinación da docencia na actividade asistencial ordinaria, continuada 

e de urxencias de ditos centros. 

3. Dirixir e coordinar as actividades dos titores actuar como interlocutor cos responsables de tódalas 

unidades docentes. 

4. Actuar como interlocutor entre os responsables asistenciais e docentes coa finalidade de garantir 

unha adecuada coordinación entre os mesmos. 

5. Consensuar e subscribir cos correspondentes órganos de dirección do centro en representación da 

comisión de docencia, o protocolo de supervisión dos residentes segundo a lexislación vixente 

6. Presidir, segundo prevé a lexislación vixente, os correspondentes comités de avaliación anual, 

dirimindo co seu voto os empates que puideran producirse. 

7. Supervisar o plan de xestión de calidade docente do centro ou unidade. 
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8. Promover, fomentar e definir liñas e actividades de investigación, relacionadas coas especialidades en 

ciencias da saúde en consonancia cos planes de saúde da comunidade autónoma e os programas I + D, 

relacionados coa formación sanitaria especializada. 

9. Garantir a correcta remisión, en tempo e forma, das avaliacións e demais documentación que se deba 

trasladar ao Rexistro de Especialistas en Formación do Ministerio de Sanidade e Consumo. 

10. Xestionar os recursos humanos e materiais asignados á comisión de docencia, elaborando o plan 

anual de necesidades segundo a normativa aplicable en cada comunidade autónoma. 

11. Ordenar a inserción no taboleiro de anuncios dos avisos e resolucións da comisión de docencia que 

requiran publicación ensartando a dilixencia relativa á data de publicación que en cada caso 

corresponda. 

12. Aquelas outras que lle asigne a correspondente comunidade autónoma e demais normas que 

regulen a formación sanitaria especializada. 

 

Órganos docentes de carácter unipersoal 

 O titor. Concepto, funcións e nomeamento. 
1. O titor é o profesional especialista en servizo activo que, estando acreditado como tal, ten a misión de 

planificar e colaborar activamente no aprendizaxe dos coñecementos, habilidades e actitudes do 

residente a fin de garantir o cumprimento do programa formativo da especialidade de que se trate. 

O perfil profesional do titor se adecuará ao perfil profesional deseñado polo programa formativo da 

correspondente especialidade. 

O titor é o primeiro responsable do proceso de ensinanza-aprendizaxe do residente, polo que manterá 

con este un contacto continuo e estruturado, calquera que sexa o dispositivo da unidade docente no 

que se desenvolva o proceso formativo. Así mesmo, o titor, coa finalidade de seguir dito proceso de 

aprendizaxe, manterá entrevistas periódicas con outros titores e profesionais que interveñan na 

formación do residente, cos que analizará o proceso continuado de aprendizaxe e os correspondentes 

informes de avaliación formativa que incluirán os das rotacións realizadas. 

2. As principais funciones do titor son as de planificar, xestionar, supervisar e avaliar todo o proceso de 

formación, propoñendo, cando proceda, medidas de mellora no desenvolvemento do programa e 

favorecendo o auto aprendizaxe, a asunción progresiva de responsabilidades e a capacidade 

investigadora do residente. 

Os titores de cada especialidade propoñerán a guía ou itinerario formativo tipo da mesma, que aprobará 

a comisión de docencia con suxeición ás previsións do correspondente programa. A mencionada guía, 

que será aplicable a tódolos residentes da especialidade que se formen na unidade docente de que se 

trate, se entenderá sen prexuízo da súa adaptación ao plan individual de formación de cada residente, 

elaborado polo titor en coordinación cos responsables dos dispositivos asistenciais e demais titores de 

residentes que se formen no centro ou unidade docente. 

3. O titor, que, salvo causa xustificada ou situacións específicas derivadas da incorporación de criterios 

de troncalidade na formación de especialistas, será o mesmo durante todo o período formativo, terá 

asignados hasta un máximo de cinco residentes. 

4. As comunidades autónomas adoptarán as medidas necesarias para asegurar unha adecuada 

dedicación dos titores á súa actividade docente, xa sexa dentro ou fora da xornada ordinaria. 

5. O nomeamento do titor se efectuará polo procedemento que determine cada comunidade 

autónoma, con suxeición aos criterios xenerais que no seu caso aprobe a Comisión de Recursos 

Humanos do Sistema Nacional de Saúde, entre profesionais previamente acreditados que presten 
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servizos nos distintos dispositivos integrados no centro ou unidade docente e que ostenten o título de 

especialista que proceda. 

 

 Avaliación, incentivación e mellora de competencias do titor. 
1. De acordo co previsto no artigo 10.2 da Lei 44/2003, de 21 de novembro, as funcións de titoría teñen 

a consideración de funcións de xestión clínica e como tales deben ser avaliadas e recoñecidas. 

2. As comunidades autónomas, coa finalidade de garantir a idoneidade e o mantemento das 

competencias dos titores, regularán procedementos de avaliación para a súa acreditación e 

reacreditación periódica con suxeición ao previsto no artigo 10.1 e 3 da Lei 44/2003, de 21 de 

novembro. 

A estes efectos, se terán en conta, entre outros factores, a experiencia profesional continuada como 

especialista, a experiencia docente, as actividades de formación continuada, a actividade investigadora e 

de mellora de calidade, a formación específica en metodoloxías docentes, así como o resultado das 

avaliacións de calidade e enquisas sobre o grao de satisfacción acadado. 

3. De conformidade co previsto no artigo 10.4 da Lei 44/2003, de 21 de novembro, as comunidades 

autónomas regularán sistemas de recoñecemento específico da acción titorial nos seus respectivos 

servizos de saúde. 

Nos mencionados procedementos se recoñeceran as funcións de titoría levadas a cabo nas unidades e 

centros acreditados para a formación de especialistas no ámbito de todo o sistema sanitario. 

4. As Administracións sanitarias, a fin de facilitar a mellora da súa competencia na práctica clínica e nas 

metodoloxías docentes, favorecerán que os titores realicen actividades de formación continuada sobre 

aspectos tales como os relacionados co coñecemento e aprendizaxe de métodos educativos, técnicas de 

comunicación, metodoloxía da investigación, xestión da calidade, motivación, aspectos éticos da 

profesión ou aspectos relacionados cos contidos do programa formativo. 

Outras figuras docentes. 
As comunidades autónomas, segundo súas características e criterios organizativos propios, poderán 

crear outras figuras docentes coa finalidade de amparar colaboracións significativas na formación 

especializada, obxectivos de investigación, desenvolvemento de módulos xenéricos ou específicos dos 

programas o cales queira outras actividades docentes de interese. 

 

Bibliografía: 

 LEI 30/1992, DE 26 DE NOVEMBRO, DE REXIMEN XURIDICO DAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS E 

DO PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO C0MUN 

 LEI  44/2003, de 21 de novembro, de ORDENACION DAS PROFESIÓNS SANITARIAS. 

 REAL DECRETO 1146/2006, de 6 de outubro, polo que se regula a relación laboral especial de 

residencia para a formación de especialistas en Ciencias da Saúde. 

 REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febreiro, polo que se determinan e clasifican as especialidades 

en Ciencias da Saúde e se desenvolven determinados aspectos do sistema de formación sanitaria 

especializada. 

 ORDE SCO/581/2008, de 22 de febreiro, pola que se publica como anexo o Acordo da Comisión de 

Recursos Humanos do Sistema Nacional de Saúde de 11 de Setembro de 2007, pola que se fixan 

criterios xerais relativos á composición e funcións das comisións de docencia, á figura do xefe de 

estudos de formación especializada e ao nomeamento do titor. 


