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CRITERIO:  
1. Descrición do título 
 

Denominación da proposta Ampliación da información mostrada na web do centro 
 

Punto débil detectado Necesidade de ampliar a información mostrada na páxina web 
relativa aos títulos 
 

Ámbito de aplicación Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 
 

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal 
Comisión de Calidade 
 

Obxectivos específicos Incluir na páxina web datos relativos as titulacións e mellorar a 
información dos títulos que se imparten na facultade 
 
Manter a páxina web actualizada para unha mellor información de 
todos os grupos de interese 
 

Actuacións a desenvolver Engadir información na páxina web 
 
Revisión periódica da páxina web 
 

Período de execución Curso 2014/2015 
 

Recursos/financiamento Decanato 
 

Responsables do seguimento Comisión de Calidade 
Coordinador de Calidade 
Equipo Decanal 
 

Indicadores de execución  
 

 
Observacións 

 

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente) 
 

Nivel de cumprimento Revisión da páxina web 
Actualización de contidos desfasados 
 

Resultados obtidos Páxina web máis sinxela e intuitiva 
Incremento dos contidos publicados 
Máis información ao acceso de todos os grupos de interese 
 

Grao de satisfacción  
 

Accións correctoras a desenvolver Continuar no camiño de revisión e actualización periódica e 
constante da páxina web 
 



 
 
 
 

CRITERIO:  
2. Xustificación 
 

Denominación da proposta Participación dos egresados 
 

Punto débil detectado Pérdida de contacto e de seguimento dos egresados 
 

Ámbito de aplicación Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 
 

Responsable da súa aplicación Xunta de Facultade 
Comisión de Calidade 
Coordinadores dos Títulos 
 

Obxectivos específicos Acadar nunha participación máis activa dos egresados a través de 
Cursos de temas xurídicas de actualidade destinados 
especificamente a eles. 
 

Actuacións a desenvolver Utilización das redes sociais profesionais para acadar información 
dos egresados e inclusión do acceso a redes sociais na páxina web 
 

Período de execución Curso 2014/2015 
 

Recursos/financiamento Decanato 
 

Responsables do seguimento Comisión de Calidade 
Xunta de Facultade 
 

Indicadores de execución  
 

 
Observacións 

 

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente) 
 

Nivel de cumprimento 
 

 

Resultados obtidos 
 

 

Grao de satisfacción 
 

 

Accións correctoras a desenvolver 
 

 

 
 
 
 



 

CRITERIO:  
2. Xustificación 
 

Denominación da proposta 
 

Incrementar a interrelación cos axentes económicos e sociais 

Punto débil detectado 
 

Necesidade de ampliar o número de convenios , e de sectores 

Ámbito de aplicación 
 

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

Responsable da súa aplicación Xunta de Facultade 
Equipo Decanal 
 

Obxectivos específicos Ampliar o número de convenios para prácticas externas 
 
Ampliar o número de sectores aos que podan acceder os nosos 
estudantes 
 
Suscribir e/ou executar convenios con outras institucions publicas e 
privadas: Fiscalía de Galicia, Parlamento de Galicia, Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud, despachos de abogados... 
 

Actuacións a desenvolver Firma de convenios de colaboración 
 

Período de execución Curso 2014/2015 
 

Recursos/financiamento Decanato 
 

Responsables do seguimento Equipo Decanal 
 

Indicadores de execución  
 

 
Observacións 

 

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente) 
 

Nivel de cumprimento 
 

 

Resultados obtidos 
 

 

Grao de satisfacción 
 

 

Accións correctoras a desenvolver 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

CRITERIO:  
4. Acceso e admisión de estudantes 
 

Denominación da proposta 
 

Actualizar o Plan de Promoción do Centro 

Punto débil detectado Ausencia de promoción suficiente ante potenciais estudantes e a 
sociedade en xeral 
 

Ámbito de aplicación 
 

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

Responsable da súa aplicación Xunta de Facultade 
Comisión de Calidade 
 

Obxectivos específicos  
 

Actuacións a desenvolver  
 

Período de execución Curso 2014/2015 
 

Recursos/financiamento  
 

Responsables do seguimento  
 

Indicadores de execución  
 

 
Observacións 

 

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente) 
 

Nivel de cumprimento  
 

Resultados obtidos  
 

Grao de satisfacción  
 

Accións correctoras a desenvolver  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CRITERIO:  
4. Acceso e admisión de estudantes 
 

Denominación da proposta Difusión das titulacións 
 

Punto débil detectado Necesidade dunha mellor divulgación das titulacións impartidas nos 
centros 
 

Ámbito de aplicación 
 

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal 
Comisión de Calidade 
 

Obxectivos específicos Continuar co Plan de Promoción do Centro 
 
Fomentar a promoción pública das titulacións 
 

Actuacións a desenvolver Promoción pública das titulacións 
 

Período de execución Curso 2014/2015 
 

Recursos/financiamento Decanato 
 

Responsables do seguimento Equipo Decanal 
Comisión de Calidade 
 

Indicadores de execución  
 

 
Observacións 

 

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente) 
 

Nivel de cumprimento 
 

 

Resultados obtidos 
 

 

Grao de satisfacción 
 

 

Accións correctoras a desenvolver 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CRITERIO:  
5. Planificación das ensinanzas 
 

Denominación da proposta Análise dos resultados das enquisas de satisfacción das titulacións 
oficiais 
 

Punto débil detectado Necesidade de mellorar o proceso de análise dos resultados das 
enquisas 
 

Ámbito de aplicación 
 

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

Responsable da súa aplicación Xunta de Facultade 
Comisión de Calidade 
Coordinador de Calidade 
Coordinadores dos Título 
 

Obxectivos específicos  
 

Actuacións a desenvolver  
 

Período de execución Curso 2014/2015 
 

Recursos/financiamento  
 

Responsables do seguimento Equipo Decanal 
Comisión de Calidade 
 

Indicadores de execución  
 

 
Observacións 

 

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente) 
 

Nivel de cumprimento  
 

Resultados obtidos  
 

Grao de satisfacción  
 

Accións correctoras a desenvolver  
 

 
 
 
 
 



 
 

CRITERIO:  
5. Planificación das ensinanzas 
 

Denominación da proposta 
 

Análise dos resultados académicos / Taxas 

Punto débil detectado 
 

Necesidade de mellorar o proceso de análise dos resultados 

Ámbito de aplicación 
 

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

Responsable da súa aplicación Xunta de Facultade 
Comisión de Calidade 
Coordinador de Calidade 
Coordinadores dos Títulos 
 

Obxectivos específicos  
 

Actuacións a desenvolver Análise dos resultados académicos e do funcionamento das 
prácticas externas por parte da Comisión de Calidade 
 
Establecer un calendario para o análise dos resultados de titulación 
e dos resultados xerais do Centro. Elaborar un cronograma de 
actuación. 
 

Período de execución Curso 2014/2015 
 

Recursos/financiamento  
 

Responsables do seguimento  
 

Indicadores de execución  
 

 
Observacións 

 

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente) 
 

Nivel de cumprimento  
 

Resultados obtidos  
 

Grao de satisfacción  
 

Accións correctoras a desenvolver  
 

 
 
 
 



 
 

CRITERIO:  
6. Recursos Humanos 
 

Denominación da proposta Mellorar os coñecementos das actividades docentes e 
investigadoras do profesorado ante a comunidade universitaria e a 
sociedade 
 

Punto débil detectado Necesidade de mecanismos para o coñecemento do profesorado 
entre o alumnado, asi como as suas liñas de investigación e 
experiencia docente e investigadora 
 

Ámbito de aplicación Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 
 

Responsable da súa aplicación  
 

Obxectivos específicos Solicitar a inclusión dunha imaxe do docente e das súas liñas de 
especialidade 
 
Intentarase a participacion en redes sociais de caracter profesional 
para acceder a información sobre os egresados. 
 

Actuacións a desenvolver Actualizacion e mellora da Web 
 

Período de execución Curso 2014/2015 
 

Recursos/financiamento  
 

Responsables do seguimento  
 

Indicadores de execución  
 

 
Observacións 

 

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente) 
 

Nivel de cumprimento 
 

 

Resultados obtidos 
 

 

Grao de satisfacción 
 

 

Accións correctoras a desenvolver 
 

 

 
 
 
 



 
 
 

CRITERIO:  
6. Recursos Humanos 

Denominación da proposta 
 

Solicitude de persoal adminsitrativo de apoio 

Punto débil detectado Grandes cargas de traballo para o persoal administrativo en 
determinados periodos 
 

Ámbito de aplicación 
 

Facultade  de Ciencais Xurídicas e do Traballo 

Responsable da súa aplicación 
 

 

Obxectivos específicos Solicitar persoal de apoio para as titulacions a fin de lograr a 
dotacion de persoal precisa para a adecuada xestion de todas as 
titulacions do centro. 
 

Actuacións a desenvolver  
 

Período de execución Curso 2014/2015 
 

Recursos/financiamento  
 

Responsables do seguimento  
 

Indicadores de execución  
 

 
Observacións 

 

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente) 
 

Nivel de cumprimento  
 

Resultados obtidos  
 

Grao de satisfacción  
 

Accións correctoras a desenvolver  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERIO:  
7. Recursos materiais e servizos 
 

Denominación da proposta Reordenación de espazos 
 

Punto débil detectado Problemas coa situación de algunhas dependencias ou insuficiencia 
de espazos 
 

Ámbito de aplicación 
 

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

Responsable da súa aplicación 
 

 

Obxectivos específicos Solicitar a ampliación dos espazos administrativos do centro.  
 
Reordenar os despachos para unha optimización do espazo. 
 
Melloras das aulas (megafonía, rede,...) Prevención de Riscos 
Laborais 
 
Atención ás demandas de discapacitados 
 
Base de datos de contido xurídico 
 
Solicitar a reubicación da cafetería a un espazo anexo 
 

Actuacións a desenvolver  
 

Período de execución Curso 2014/2015 
 

Recursos/financiamento  
 

Responsables do seguimento  
 

Indicadores de execución  
 

 
Observacións 

 

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente) 
 

Nivel de cumprimento 
 

Reordenación de espazos e plantezamento de novas ubicacións 

Resultados obtidos Reordenación dos despachos de profesores en Xuño 2014 
 
Reforma na sala de xuntas do decanato en Xullo 2014 
 

Grao de satisfacción  
 

Accións correctoras a desenvolver  
 



 
 
 

CRITERIO:  
7. Recursos materiais e servizos 
 

Denominación da proposta 
 

Mellora dos materiais funxibles 

Punto débil detectado 
 

 

Ámbito de aplicación 
 

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

Responsable da súa aplicación 
 

 

Obxectivos específicos Solicitar a mellora na calidade dos materiais funxibles e a 
posibilidade de empregar a imaxe do centro para este tipo de 
material 
 

Actuacións a desenvolver  
 

Período de execución Curso 2014/2015 
 

Recursos/financiamento  
 

Responsables do seguimento  
 

Indicadores de execución  
 

 
Observacións 

 

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente) 
 

Nivel de cumprimento  
 

Resultados obtidos  
 

Grao de satisfacción  
 

Accións correctoras a desenvolver  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CRITERIO:  
8. Resultados previstos 
 

Denominación da proposta 
 

Análise dos resultados académicos / Taxas 

Punto débil detectado 
 

Necesidade de mellorar o proceso de análise dos resultados 

Ámbito de aplicación 
 

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

Responsable da súa aplicación Xunta de Facultade 
Comisión de Calidade 
Coordinador de Calidade 
Coordinadores dos Títulos 
 

Obxectivos específicos  
 

Actuacións a desenvolver Análise dos resultados académicos e do funcionamento das 
prácticas externas por parte da Comisión de Calidade 
 
Establecer un calendario para o análise dos resultados de titulación 
e dos resultados xerais do Centro. Elaborar un cronograma de 
actuación. 
 

Período de execución Curso 2014/2015 
 

Recursos/financiamento  
 

Responsables do seguimento  
 

Indicadores de execución  
 

 
Observacións 

 

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente) 
 

Nivel de cumprimento  
 

Resultados obtidos  
 

Grao de satisfacción  
 

Accións correctoras a desenvolver  
 

 
 
 
 
 



 
 

CRITERIO:  
8. Resultados previstos 
 

Denominación da proposta Análise dos resultados das enquisas de satisfacción das titulacións 
oficiais 
 

Punto débil detectado Necesidade de mellorar o proceso de análise dos resultados das 
enquisas 
 

Ámbito de aplicación 
 

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

Responsable da súa aplicación Xunta de Facultade 
Comisión de Calidade 
Coordinador de Calidade 
Coordinadores dos Título 
 

Obxectivos específicos 
 

 

Actuacións a desenvolver 
 

 

Período de execución 
 

Curso 2014/2015 

Recursos/financiamento 
 

 

Responsables do seguimento Equipo Decanal 
Comisión de Calidade 
 

Indicadores de execución  
 

 
Observacións 

 

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente) 
 

Nivel de cumprimento  
 

Resultados obtidos  
 

Grao de satisfacción  
 

Accións correctoras a desenvolver  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

CRITERIO:  
9. Sistema de Garantía Interna de Calidade 
 

Denominación da proposta 
 

Revisar a Política e obxectivos de calidade do centro 

Punto débil detectado Os obxectivos deben ser medibles, alcanzables, estar coordinados 
cos plans de mellora, involucrar grupos de interese e desenvolverse 
con plans de actuación 
 

Ámbito de aplicación 
 

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

Responsable da súa aplicación Xunta de Facultade  
Comisión de Calidade 
 

Obxectivos específicos Redefinir os obxectivos de calidade existentes, as liñas de actuación 
e os indicadores que permitan desenvolvelos 
 

Actuacións a desenvolver  
 

Período de execución Curso 2014/2015 
 

Recursos/financiamento  
 

Responsables do seguimento  
 

Indicadores de execución  
 

 
Observacións 

 

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente) 
 

Nivel de cumprimento 
 

 

Resultados obtidos 
 

 

Grao de satisfacción 
 

 

Accións correctoras a desenvolver 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CRITERIO:  
9. Sistema de Garantía Interna de Calidade 
 

Denominación da proposta Publicación de toda a información relativa a Comisión de Calidade 
na web 
 

Punto débil detectado  
 

Ámbito de aplicación 
 

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

Responsable da súa aplicación Coordinador de Calidade 
Comisión de Calidade 
 

Obxectivos específicos 
 

 

Actuacións a desenvolver 
 

 

Período de execución Curso 2014/2015 
 

Recursos/financiamento 
 

 

Responsables do seguimento 
 

 

Indicadores de execución 
 

 

 
Observacións 

 

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente) 
 

Nivel de cumprimento  
 

Resultados obtidos  
 

Grao de satisfacción  
 

Accións correctoras a desenvolver  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CRITERIO:  
9. Sistema de Garantía Interna de Calidade 
 

Denominación da proposta 
 

Solicitar a simplificación do SGIC 

Punto débil detectado 
 

Sistema demasiado burocrático e complexo 

Ámbito de aplicación 
 

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

Responsable da súa aplicación Xunta de Facultade 
Comisión de Calidade 
 

Obxectivos específicos 
 

Obter un sistema menos burocrático e eficaz 

Actuacións a desenvolver Solicitude 
 

Período de execución Curso 2014/2015 
 

Recursos/financiamento  
 

Responsables do seguimento  
 

Indicadores de execución  
 

 
Observacións 

 

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente) 
 

Nivel de cumprimento  
 

Resultados obtidos  
 

Grao de satisfacción  
 

Accións correctoras a desenvolver  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CRITERIO:  
9. Sistema de Garantía Interna de Calidade 
 

Denominación da proposta 
 

Revisión da composición da Comisión de Calidade 

Punto débil detectado 
 

 

Ámbito de aplicación 
 

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

Responsable da súa aplicación Xunta de Facultade 
Comisión de Calidade 
 

Obxectivos específicos Adaptar a composición da Comisión de Calidade á realidade do 
centro 
 

Actuacións a desenvolver  
 

Período de execución Curso 2014/2015 
 

Recursos/financiamento  
 

Responsables do seguimento  
 

Indicadores de execución  
 

 
Observacións 

 

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente) 
 

Nivel de cumprimento  
 

Resultados obtidos  
 

Grao de satisfacción  
 

Accións correctoras a desenvolver  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CRITERIO:  
9. Sistema de Garantía Interna de Calidade 
 

Denominación da proposta 
 

Solicitude de persoal administrativo de apoio ao SGIC 

Punto débil detectado 
 

O centro tan só dispon de un bolseiro co dedicación a tempo parcial 

Ámbito de aplicación 
 

Facultade de Ciencais Xuridicas e do Traballo 

Responsable da súa aplicación Xunta de Facultade 
Comisión de Calidade 
 

Obxectivos específicos Lograr un maior apoio administrativo para a xestion da calidade do 
centro 
 

Actuacións a desenvolver Solicitude 
 

Período de execución Curso 2014/2015 
 

Recursos/financiamento  
 

Responsables do seguimento  
 

Indicadores de execución  
 

 
Observacións 

 

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente) 
 

Nivel de cumprimento  
 

Resultados obtidos  
 

Grao de satisfacción  
 

Accións correctoras a desenvolver  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Plan de Acción de Melloras  
da  

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo  
da  

Universidade de Vigo 
 
 

Síntese dos Plans de Mellora 
 



 
INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESE DOS PLANS DE MELLORA 

ANO: 2013/2014 
FACULTADE DE CIENCIAS XURÍDICAS E DO TRABALLO 

Criterio 
Denominación 

da proposta 
Punto débil 
detectado 

Ámbito de 
aplicación 

Obxectivos específicos 
Actuacións que se 

desenvolverán 

Responsable 
da súa 

aplicación 

Período de 
execución 

Recursos/ 
financiamento 

Responsable 
do 

seguimento 

Indicadores 
de 

execución 
Obs 

A cumprimentar só se foi executada 
(total ou parcialmente) 

Nivel de 
cumpriment

o 

Resul. obtidos G.S. 
Accións 

correctivas que se 
des. 

1. Descrición do 
título 

Ampliación da 
información 
mostrada na web 
do centro 

Necesidade de 
ampliar a 

información 
mostrada na páxina 

web relativa aos 
títulos que se 

imparten no centro 

Facultade de 
Ciencias 

Xurídicas e do 
Traballo 

 
Incluír na páxina web datos 

relativos ás titulacións e 
mellorar a información que se 

ofrece de cada unha delas 
 

Manter a web actualizada 
para unha mellor información 

de todos os grupos de 
interese 

 

Engadir información na web 
Revisión periódica da páxina web 

 

Decanato 
 

Comisión de 
Calidade 

Curso 
2014/2015 

Decanato 

Equipo Decanal 
 

Comisión de 
Calidade 

 
Coordinador de 

Calidade 

  

Revisión da 
páxina web 

Actualización 
dos contidos 
desfasados 

 
Páxina web máis 
sinxela e intuitiva 

 
Incremento dos 

contidos 
publicados 

 
Mais información 

ao acceso de 
todos os grupos 

de interese 
 

 

Continuar no 
camiño de 
revisión e 

actualización 
periódica e 

constante da 
páxina web 

                

2. Xustificación 
Participación dos 

egresados 

Perda de contacto e 
de seguimento cos 

egresados 

Facultade de 
Ciencias 

Xurídicas e do 
Traballo 

 
Acadar unha participación 

máis activa dos egresados a 
través de cursos de temas 
xurídicos de actualidade 

destinados especificamente a 
eles 

 

Emprego das redes sociais 
profesionais para acadar 

información dos egresados e 
inclusión do acceso a redes 

sociais na páxina web 

 
Xunta de 
Facultade 

 
Comisión de 

Calidade 
 

Coordinadores 
dos Títulos 

 

Curso 
2014/2015 

        

2. Xustificación 

Incrementar a 
interrelación cos 

axentes 
económicos e 

sociais 

Necesidade de 
ampliar o número de 

convenios e, así 
mesmo, de sectores 

nos que teñan 
presenza os nosos 

estudantes 

Facultade de 
Ciencias 

Xurídicas e do 
Traballo 

 
Ampliar o número de 

convenios para practicas 
externas 

 
Ampliar o numero de sectores 

aos que podan acceder os 
nosos estudantes 

 
Subscribir e/ou executar 

convenios con outras 
institucións públicas e 

privadas (Fiscalía de Galicia, 
Parlamento de Galicia, 
Instituto Nacional de 

Seguridade Social, despachos 
de avogados...) 

 
 

Firma de novos convenios de 
colaboración 

Decanato 
 

Xunta de 
Facultade 

Curso 
2014/2015 

 
 

       

                

4. Acceso e 
admisión de 
estudantes 

Actualizar o Plan 
de Promoción do 

centro 

 
 

Ausencia de 
promoción suficiente 

ante potenciais 
estudantes e a 

sociedade en xeral 
 
 

Facultade de 
Ciencias 

Xurídicas e do 
Traballo 

  

 
Comisión de 

Calidade 
 

Xunta de 
Facultade 

 

Curso 
2014/2015 

        

4. Acceso e 
admisión de 
estudantes 

Difusión das 
titulacións 

impartidas no 
centro 

 
Necesidade dunha 
mellor divulgación 

das titulacións 
impartidas no centro 

 

Facultade de 
Ciencias 

Xurídicas e do 
Traballo 

 
 

Continuar co Plan de 
Promoción do centro 

Fomentar a promoción das 
titulacións 

 
 

Promoción pública das 
titulacións 

 
Equipo Decanal 

 
Comisión de 

Calidade 
 

Curso 
2014/2015 

Decanato        

                



5. Planificación 
das ensinanzas 

 
8. Resultados 

previstos 

Análise dos 
resultados das 

enquisas de 
satisfacción  

Necesidade de 
mellorar o proceso 
de análise dos 
resultados das 
enquisas 

Facultade de 
Ciencias 

Xurídicas e do 
Traballo 

  

 
Comisión de 

Calidade 
 

Xunta de 
Facultade 

 
Coordinador de 

Calidade 
 

Coordinadores 
dos Títulos 

 

Curso 
2014/2015 

        

5. Planificación 
das ensinanzas 

 
8. Resultados 

previstos 

Análise dos 
Resultados 

Académicos / 
Taxas 

Necesidade de 
mellorar o proceso 

de análise dos 
resultados 

Facultade de 
Ciencias 

Xurídicas e do 
Traballo 

 

Análise dos resultados 
académicos e do funcionamento 
das practicas externas por parte 
da Comisión de Calidade. 
 
Establecer un calendario para o 
análise dos resultados de 
titulación e dos resultados xerais 
do centro  (elaborar un 
cronograma de actuación) 

 
Comisión de 

Calidade 
 

Xunta de 
Facultade 

 
Coordinador de 

Calidade 
 

Coordinadores 
dos Títulos 

 

Curso 
2014/2015 

        

                

6. Recursos 
Humanos 

Mellorar o 
coñecemento das 

actividades 
docentes e 

investigadoras do 
profesorado ante 

a comunidade 
universitaria e a 

sociedade 

 
Necesidade de 

mecanismos para o 
coñecemento do 

profesorado entre o 
alumnado, así como 

as súas liñas de 
investigación e 

experiencia docente 
e investigadora 

 
 

Facultade de 
Ciencias 

Xurídicas e do 
Traballo 

Solicitar a inclusión dunha 
imaxe do docente e das súas 

liñas de especialidade. 
Intentarase a participación en 

redes sociais de carácter 
profesional para acadar 

información sobre os 
egresados 

Actualización e mellora da web  
Curso 

2014/2015 
        

6. Recursos 
Humanos 

Solicitude de 
persoal 

administrativo de 
apoio 

Grandes cargas de 
traballo para o 
persoal 
administrativo en 
determinados 
períodos 

Facultade de 
Ciencias 

Xurídicas e do 
Traballo 

 
Solicitar persoal 

administrativo de apoio a fin 
de lograr a dotación de 
persoal preciso para a 

adecuada xestión de todas as 
titulacións do centro 

 
 

  
Curso 

2014/2015 
        

                

7. Recursos 
Materiais e 
Servizos 

Reordenación de 
espazos 

Problemas coa 
situación de algunhas 
dependencias ou 
insuficiencias de 
espazos 

Facultade de 
Ciencias 
Xurídicas e do 
Traballo 

 
 
Solicitar a ampliación dos 
espazos administrativos do 
centro. Reordenación os 
despachos para unha 
optimización do espazo 
 
Mellorar das aulas 
(megafonía, rede,...). 
Prevención de Riscos Laborais 
 
Atención ás demandas de 
discapacitados 
 
Base de datos de contido 
xurídico 
 
Solicitar a reubicación da 
cafetería a un espazo anexo. 
 
 

  
Curso 

2014/2015 
    

Reordenación 
de espazos e 

plantexamento 
de novas 

ubicacións 
 

Reordenación dos 
despachos de 
profesores en 

xuño 2014 
 

Reforma na sala 
de xuntas de 

Decanato en Xullo 
de 2014 

  



 
 
 
 
 

7. Recursos 
Materiais e 
Servizos 

Mellora dos 
materiais 
funxibles  

 

Facultade de 
Ciencias 
Xurídicas e do 
Traballo 

 
Solicitar a mellora na calidade 
dos materiais funxibles e a 
posibilidade de empregar a 
imaxe do centro para este 
tipo de material 
 

  
Curso 

2014/2015 
        

                

9. Sistema 
Interno de 
Garantia de 
Calidade 

Revisar a política e 
obxectivos de 
calidade do centro 

 
Os obxectivos deben 
ser medibles, 
alcanzables, estar 
coordinados cos 
plans de mellora, 
involucrar grupos de 
interese e 
desenvolveranse co 
plans de actuación 
 

Facultade de 
Ciencias 
Xurídicas e do 
Traballo 

Redefinir os obxectivos de 
calidade existentes, as liñas 
de actuación e os indicadores 
que permitan desenvolvelos 

 

Comisión de 
Calidade 
 
Xunta de 
Facultade 

Curso 
2014/2015 

        

9. Sistema 
Interno de 
Garantía de 
Calidade 

 
Publicación de 
toda a 
información 
relativa á 
Comisión de 
Calidade 
 

 

Facultade de 
Ciencias 
Xurídicas e do 
Traballo 

  

Comisión de 
Calidade 
 
Coordinador de 
Calidade 

Curso 
2014/2015 

        

9. Sistema 
Interno de 
Garantía de 
Calidade 

Solicitar a 
simplificación do 
SGIC 

Sistema demasiado 
burocrático e 
complexo 

 
Facultade de 
Ciencias 
Xurídicas e do 
Traballp 
 

Obter un sistema burocrático 
e eficaz 

Solicitude 

 
Xunta de 
Facultade 
 
Comisión de 
Calidade 
 

Curso 
2014/2015 

        

9. Sistema 
Interno de 
Garantía de 
Calidade 

 
Revisión da 
Composición da 
Comisión de 
Calidade 
 

 

Facultade de 
Ciencias 
Xurídicas e do 
Traballo 

Adaptar a Composición da 
Comisión de Calidade á 
realidade do centro 

 

 
Xunta de 
Facultade 
 
Comisión de 
Calidade 
 

Curso 
2014/2015 

        

9. Sistema 
Interno de 
Garantía de 
Calidade 

Solicitude de 
persoal 
administrativo de 
apoio ao SGIC 

O centro tan solo 
dispón dun bolseiro 
con dedicación a 
tempo parcial 

Facultade de 
Ciencias 
Xurídicas e do 
Traballo 

Lograr un maior apoio 
administrativo para a xestión 
de calidade do centro 

Solicitude 

 
Xunta de 
Facultade 
 
Comisión de 
Calidade 
 

Curso 
2014/2015 
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