
CENTRO
Nº de Ficha de 

mellora

Curso 

académico no 

que se formula 

a acción

Programa de calidade 

asociado

Criterio do programa ao 

que se asocia

Ámbito de 

aplicación

Titulación 

(sempre que o 

alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de 

mellora
Punto débil / Análise das causas Obxectivos Actuacións a desenvolver

Data límite 

para a súa 

execución

Recursos / 

financiamento

Responsable da súa 

aplicación

Responsable do 

seguimento

Data para 

realizar o 

seguimento

Indicadores de 

execución ou 

evidencias 

documentais da súa 

implantación

Observacións
Estado / Nivel de 

cumprimento
Resultados obtidos

Grao de 

satisfacción

Accions 

correctoras a 

desenvolver

Responsable da 

revisión

Data da 

revisión

Facultad de 

Ciencias 

Xurídicas e 

do Traballo

2016GDT01 2016-2017

Renovación de la 

acreditación de las 

titulaciones oficiales

C01: Organización y 

Desarrollo/C06: 

Resultados de aprendizaje

Titulación Grado en Derecho

Solicitar a los coordinadores de 

asignatura que revisen si os 

resultados de aprendizaje son 

coherentes con los contenidos 

impartidos y las competencias 

de la asignatura

Existen asignaturas que no tienen un 

resultado de aprendizaje concreto o detallado

Garantizar que los resultados de 

aprendizaje están ben definidos

Revisar, por parte de cada coordinador de 

asignatura, que los resultados de aprendizaje 

son coherentes con los contenidos 

impartidos y las competencias de la 

asignatura, y, si es necesario, explicitar 

dicho resultado de aprendizaje

01/05/2017 Recursos propios Comisión de Calidad
Comisión de 

Calidad
31/03/2017 Pendente

Facultad de 

Ciencias 

Xurídicas e 

do Traballo

2016GDT02 2016-2017

Renovación de la 

acreditación de las 

titulaciones oficiales

C04: Recursos Humanos Titulación Grado en Derecho

Analizar las causas del reducido 

rendimiento de los estudiantes 

en algunas asignaturas en 

comparación con otras que 

comparten competencias. De la 

misma forma se recomienda 

analizar las causas de las 

grandes diferencias de 

rendimiento entre sedes en 

algunas asignaturas

Tasas de rendimiento inferior al 50 % en 

algunas asignaturas

Garantizar la adquisición de los resultados 

de aprendizaje

Analiar las causas del reducido rendimiento 

de los estudiantes en algunas asignaturas en 

comparación con otras que comparten 

competencias

01/05/2017 Recursos propios Comisión de Calidad
Comisión de 

Calidad
31/03/2017 Pendente

Facultad de 

Ciencias 

Xurídicas e 

do Traballo

2016GDT03 2016-2017

Renovación de la 

acreditación de las 

titulaciones oficiales

C04: Recursos Humanos Titulación Grado en Derecho

Realizar un estudio sobre la 

valoración docente del 

profesorado en las encuestas de 

satisfacción realizadas a los 

estudiantes del Grado a nivel 

específico por asignatura

No se dispone de un análisis de la valoración 

docente del profesorado en las encuestas de 

satisfacción realizadas a los estudiantes del 

Grado a nivel específico por asignatura

Realizar ajustes en caso de que alguna 

asignatura no obtuviese valores favorables

Realizar un estudio sobre la valoración 

docente del profesorado en las encuestas de 

satisfacción realizadas a los estudiantes del 

Grado a nivel específico por asignatura

31/05/2017 Centro Comisión de Calidad
Comisión de 

Calidad
31/03/2017 Pendente

Facultad de 

Ciencias 

Xurídicas e 

do Traballo

2016GDT04 2016-2017

Renovación de la 

acreditación de las 

titulaciones oficiales

C06: Resultados de 

aprendizaje
Titulación Grado en Derecho

Reflexionar junto con la 

Facultad de Derecho de Orense 

sobre la necesidad de modificar 

el apartado "5.5.1.2. Resultados 

de aprendizaje" de la ficha del 

TFG en la memoria del Grado en 

Derecho

El contenidoes demasiado exigente, 

incluyendo una improcedente referencia a la 

"investigación", lo que, de acuerdo con la 

vigente normativa estatal sobre titulaciones 

oficiales no corresponde en los estudios de 

grado, sino, posteriormente, en los de 

doctorado y, eventualmente (no es un 

contenido necesario) a nivel de "iniciación" 

en los másteres

Reflexionar junto con la Facultad de 

Derecho de Orense sobre la necesidad de 

modificar el apartado "5.5.1.2. Resultados 

de aprendizaje" de la ficha del TFG en la 

memoria del Grado en Derecho

Estudiar junto con la Facultad de Orense la 

posibilidad de modificar este apartado
01/07/2017 No necesita Comisión de Calidad

Comisión de 

Calidad
01/07/2017 Pendente

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo

2016-FAC(1) 2016-2017

Criterio 2. Información e 

transparencia. / Criterio 5. 

Recursos materiais e servizos

Centro o
Modificación da páxina web do 

centro e dos mestrados.

A accesibilidade das páxinas webs actuais é 

mellorable

Crear unha páxina web do centro máis intuitiva 

e accesible cunha descripción detallada dos 

graos e dos mestrados que se ofertan.

Actualización dos contidos e a accesibilidade da 

páxina web do centro
31/07/2017 Centro

Decanato da Facultade de 

Ciencias Xurídicas e do Traballo 

e coordinadores dos mestrados

Comision de calidade 31/05/2017 Realizada parcialmente

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo

2016-FAC(3) 2016-2017

Certificación da 

implantación do Sistema 

de Garantía de 

CALIDADE

Criterio 2. Información e 

transparencia. / Criterio 3.  

Sistema de garantía de 

calidade 

Centro o
Información acerca de enquisas de 

satisfacción PAS.

Falta de información acerca da realización e 

utilidade das enquisas de satisfacción do PAS 

(procedmento PA03)

Coñecemento das necesidades do PAS

Modificación da páxina web do centro para 

mellorar a ccesibilidade á informaciónda páxina 

web

31/07/2017 Recursos propios

Comisón de Calidade da 

Facultade de Ciencias Xurídicas 

e do Traballo

Decanato da 

Facultade
31/05/2017 Pendente

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo

2016-FAC(4) 2016-2017

Criterio 2. Información e 

transparencia. / Criterio 5. 

Recursos materiais e servizos

Centro o
Impulso da revista da Facultade de 

Ciencias Xurídicas e do Traballo
Actualmente a revista ten unha difusión baixa

Maior difusión da revista da Facultade de 

Ciencias Xurídicas e do Traballo

Coñecemento das necesidades do PAS

Ofrecer unha maior visibilidade da revista na 

nova páxina web para unha maior difusión dos 

seus contenidos.

Conseguir que a revista acade os criterios de 

calidade editorial Latindex.

31/07/2017 Decanato

Decanato da Facultade de 

Ciencias Xurídicas e do Traballo 

e Reitorado

Comision de calidade 31/05/2017 Realizada parcialmente

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo

2016-FAC(5) 2016-2017

Criterio 1  Organización e 

desenvolvemento / Criterio 6 

Resultados de Aprendizaxe

Centro o
Mellorar a internacionalización da 

Facultade de Ciencias Xurídicas e do 

Traballo

Baixa mobilidade do alumnado e do profesorado. 

Baixa recepción de alumnos estranxeiros dentro da 

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.

Impulsar a internacionalización da facultade de 

Ciencias Xurídicas e do Traballo

Fomentar a mobilidade internacional tanto do 

alumnado como do profesorado.

Incrementar os convenios bilaterais con 

universidades estranxeiras.

Aumentar a oferta da posibilidade de cursar 

materiasnoutro idioma dentro da Facultade.

31/07/2017 Centro Centro Comision de calidade 31/05/2017 Pendente

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo

2016-FAC(6) 2016-2017
Criterio 2. Información e 

transparencia
Centro o

Recollida de datos de 

empregabilidade

É recomendable obter datos de inserción laboral 

ós estudos da ACSUG

Manter contacto cos empregadores e recoller 

de maneira sistemática opinións e datos de 

empleabilidade dos alumnos egresados

Reunións con empleadores e egresados 31/07/2017 Centro Centro Comisión de Calidade 31/05/2017 Pendente

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo

2016-FAC(7) 2016-2017
Criterio 3.  Sistema de 

garantía de calidade 
o Incremento reunións PAT

O alumnado solicita mediante as enquisas un 

aumento do número de reunións do PAT
Incrementar as reunións do PAT Incrementar as reunións do PAT 31/07/2017 Recursos propios

Comisón de Calidade da 

Facultade de Ciencias Xurídicas 

e do Traballo

Decanato da 

Facultade
31/05/2017 Pendente

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo

2016-FAC(7) 2016-2017

Recollida de suxestións e 

necesidades de formación do PDI, 

de contratación e formación do PAS 

e política PDI/PAS

Apoyo administrativo insuficiente e carencias na 

formación do persoal
Mellorar e correxir a situación do PDI e do PAS

Exposición de ditas queixas e suxerencias á 

Comisión de Calidade e ao Decanato da 

Facultade

31/05/2017 Centro

Comisón de Calidade da 

Facultade de Ciencias Xurídicas 

e do Traballo

Comisón de Calidade 

da Facultade de 

Ciencias Xurídicas e 

do Traballo

30/03/2017 Realizada

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo

2015-FAC(15) 2015-2016
Seguimento anual das 

titulacións

Criterio 1  Organización e 

desenvolvemento / Criterio 6 

Resultados de Aprendizaxe

Centro o Prácticas externas

Analizar con máis detalle, o tipo de traballo e o 

desenvolvementos das competencias, que o 

estudantado desenrola nas prácticas externas.

Ampliar a información do desenrolo das 

prácticas externas.
Informe dos responsables das prácticas externas 31/07/2017 Recursos Propios

Comisón de Calidade da 

Facultade de Ciencias Xurídicas 

e do Traballo

Decanato da 

Facultade
31/05/2017 Realizada 42

Facultade de 

Ciencias Xuridicas 

e de Traballo

2015-FAC(14) 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

Criterio 1. Organización e 

desenvolvo
Centro o

Impacto dos programas de 

mobilidade .

Analizar con máis detalle os programas de 

movilidade sobre a planificación e desenrolo do 

Grao en Dereito.

Analizar a información dos programas de 

movilidade, para renovar os distintos 

convenios e ampliación aos novos.

Informe del responsable Erasmus 31/07/2017 Recursos Propios

Comisón de calidade da 

Facultade de Ciencias Xurídicas 

e do Traballo

Decanato da 

Facultade
31/07/2017 Realizada parcialmente 42

Facultade de 

Ciencias Xuridicas 

e de Traballo

2015-FAC(13) 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

Criterio 1. Organización e 

desenvolvo
Centro o Publicidad cursos Ingles.

Incrementar a publicidade dos cursos de 

idiomas que ofrece a Uvigo.
Publicidad Web do centro en redes sociales. 31/07/2016 Propios Centro Comision de calidade 30/04/2016 Realizada 42

Facultade de 

Ciencias Xuridicas 

e de Traballo

2015-FAC(12) 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

Criterio 1. Organización e 

desenvolvo
Centro o Reorganización convocatorias TFG.

Actualmente hai convocatorias cun índice de 

participación prácticamente nulo

Reorganización do número de convocatorias 

anuais para a defensa do TFG.
Cambio normativa TFG. 31/12/2017 Propios Centro Comision de calidade 31/07/2017

Actas de Las 

reuniones.
Pendente 41

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo. 

2015-FAC(01) 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

Criterio 1. Organización e 

desenvolvo
Centro o

Facilitar a evaluación de prácticas 

na segunda oportunidade de 

avaliación.

Conveniencia de que no cronograma e plan de 

prácticas que elabore o coordinador profesional 

quede reflectida a posibilidade de que os alumnos 

poidan ser avaliados das materias de Prácticas 

externas básicas e Prácticas externas na segunda 

oportunidade de avaliación e que poidan continuar 

as prácticas, se non as completaran a tempo para 

a primeira oportunidade de avaliación más alá da 

data inicialmente prevista.

Facilitar os alumnos a realización de prácticas 

externas e ser avaliados na segunda 

oportunidade de avaliación.

Incluir no cronograma e plan de prácticas que 

elabore o coordinador profesional  a posibilidade 

de que os alumnos poidan ser avaliados das 

materias de Prácticas externas básicas e Prácticas 

externas na segunda oportunidade de avaliación.

31/07/2017 Recursos Propios
Coordinadora profesional e 

Coordinadora académica

Comisión Académica 

do Máster
31/05/2017 Calendario examenes Realizada parcialmente

Continuar coa 

difusión 
Decanatos 31/07/2016 40

Ficha de mellora

Cadro de seguimento do plan de melloras

Revisión / Valoración da acción de mellora

Área de Calidade

COPIA DA FILA ACTIVA NUNHA 
FICHA DE MELLORA 



Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo

2015-FAC(05) 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

Criterio 2. Información e 

Transparencia / Criterio 3. 

Sistema de Garantía de 

Calidade

Centro o
Difusión das Titulacións entre os 

grupos de interese e a sociedade.
Aumentar o ámbito de divulgación da titulación.

Chegar a un maior número de alumnos pre-

universitarios.
Publicidade. 31/07/2016 Centro

Comision Academica do Master 

e Cordinadora
Decanato 30/04/2016

Accións públicas en 

colexios e nos medios

Acción cíclica, que se mantén de forma 

continuada
Realizada

Continuar coa 

difusión 
Decanatos 31/07/2016 39

Facultade de 

Ciencias Xuridicas 

e de Traballo

2015-FAC(10) 2016-2017

Certificación da 

implantación do Sistema 

de Garantía de 

CALIDADE

Criterio 3.  Sistema de 

Garantía de Calidade // 

Directriz 2. Como o Centro 

garante a calidade dos seus 

programas formativos. 

Centro o
Mellorar nota da xestion de 

calidade.

Relativo baixo nivel de satisfacción mostrado polo 

alumnado na enquisa do curso 2014/2015 

respecto da xestión da calidade, Aínda que o 

índice de satisfacción do profesorado coa xestión 

da calidade é alto, é o apartado que recibe unha 

menor valoración.

Mellorar a percepción e satisfacción do alumnado 

coa xestión da calidade e mellorar a percepción e 

satisfacción do profesorado coa xestión da 

calidade.

31/07/2017 Propios Centro Comision de calidade 30/04/2016
Non se observa unha melloría clara no 

curso 15/16 con respecto a 14/15
Pendente 38

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo 

2015-FAC(17) 2015-2016

Certificación da 

implantación do Sistema 

de Garantía de 

CALIDADE

Criterio 3. Sistema de 

garantía de calidade //  

Directriz 5. Como o Centro 

garante a calidade dos seus 

recursos materiais e servizos.

Centro o

Correcta implantación do 

procedemento de xestión dos 

recursos materiais.

Falta de análise e concreción de tal 

procedemento.

Correcta implantación do procedemento 

relativo os recusos materias.

Elaborar criterios para a selección de proveedores 

e ficha de pedido.
31/07/2016 Centro Reitoria 31/05/2016 Realizada 37

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo 

2015-FAC(04) 2015-2016

Certificación da 

implantación do Sistema 

de Garantía de 

CALIDADE

Criterio 3. Sistema de 

garantía de calidade // 

Directriz 2. Como o  Centro 

garante a calidade dos seus 

programas formativos. 

Centro o
Peche do ciclo de melloras 

continuas.

Insuficiente debate, valoración e seguimento de 

certas propostas na Comisión de Calidade.
Peche do ciclo de melloras continuas.

Aumentar o debate e valoración de propostas na 

Comisión de Calidade. Fixar Compromisos e 

Prazos de execución nas Actas de dito órgano.

31/07/2017 Recursos Propios
Comisión de Garantía de 

Calidade 

Continuar coa 

difusión 
Decanatos 31/07/2016 36

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo 

2015-FAC(03) 2015-2016

Certificación da 

implantación do Sistema 

de Garantía de 

CALIDADE

Criterio 3. Sistema de 

garantía de calidade // 

Directriz 2. Como o Centro 

garante a calidade dos seus 

programas formativos. 

Centro o
Variación dos ratios dos obxectivos 

de calidade.

Ratios dos obxectivos de calidade calculados sobre 

base  7.

Variación dos ratios dos obxectivos de calidade 

para calculalos sobre base 5.
Revisión dos ratios dos obxectivos de calidade. 31/07/2016 Recursos Propios

Comisión de Garantía de 

Calidade 
Realizada

Continuar coa 

difusión 
Decanatos 31/07/2016 35

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo 

2015-FAC(16) 2015-2016

Certificación da 

implantación do Sistema 

de Garantía de 

CALIDADE

Criterio 3. Sistema de 

garantía de calidade // 

Directriz 5. Como o Centro 

garante a calidade dos seus 

recursos materiais e servizos.

Centro o Enquisas de satisfacción PAS.

Falta de información acerca da realización e 

utilidade das enquisas de satisfacción do PAS 

(procedmento PA03)

Coñecemento das necesidades do PAS.

Modificación da páxina web do centro para 

mellorar a ccesibilidade á informaciónda páxina 

web

31/07/2017 Centro Reitoria 31/05/2017 Realizada parcialmente 34

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo

2015-FAC(02) 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

Criterio 4 .Recursos Humanos Centro o

Mellorar a dotación de persoal 

administrativo de apoio ás 

titulacións.

Necesidade de mellorar os servizos 

administrativos de atención ao alumnado, 

profesorado e calidade das titulacións do Centro.

Mellora do servizo que se suministra á 

comunidade universitaria e á sociedade.
Petición a Reitoría 31/07/2017 Reitoría Reitoría-Xerencia Decanato 31/03/2017

Escrito solicitude 

reitoria
Pendente

A taxa de reposicón de efectivos e a limitación da contratación pola Lei de 

Orzamentos, non permite a execución deste punto.

Malo, debido a 

imposibilidade de 

executar esta 

mellora.

Modificación da 

normativa en Vigor.
33

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo 

2015-FAC(09) 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

Criterio 4. Recursos Humanos Centro o

Solicitar o adecuado recoñecemento 

das actividades académicas e de 

xestión do profesorado.

Falta de recoñecemento das actividades 

realizadas polo profesorado.

Recoñecemento e valorización das tarefas 

docentes, de xestión, de investigación e de 

transferencia.

Reclamación do recoñecemento das actividades 

realizadas polo profesorado.
31/07/2017 Reitoría Comisión de Calidade Comisión de Calidade 31/05/2017

Solicitude a Reitoría 

da adecuada 

valoracion e 

recoñecemento de 

todas as tarefas do 

profesorado

Acción cíclica, que se mantén de forma 

continuada
Realizada parcialmente 32

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo

2015-FAC(08) 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

Criterio 4. Recursos Humanos Centro o
Mellorar a  dotación e   estabilidad 

de profesorado da Facultade.

Existencia de profesorado con contratos interinos 

ou non funcionarios e áreas con dotación 

insuficiente de profesorado.

Acadar a funcionarización ou o convertimento 

a estable do profesorado e incorporar 

profesorado á Facultade.

Trasladar solicitudes ás instancias 

correspondentes.
31/07/2017

Ministerio de 

Educación, Consellería 

de Educación, 

Universidade

Reitoría
Comisión de Garantía 

de Calidade
30/07/2017 Solicitude a Reitoría 

Acción cíclica, que se mantén de forma 

continuada
Pendente 31

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo

2015-FAC(07) 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

Criterio 5 Recursos materiais 

e servizos
Centro o

Mellora dos espazos informáticos  a 

disposición do alumnado.

Necesidade de incrementar o número de postos 

de ordenadores para o alumnado.
Ampliación e mellora da aula de informática. Ampliación e mellora da aula de informática. 31/07/2016 Recursos Propios

Decanato da Facultade de 

Ciencias Xurídicas e do Traballo 

e Reitorado

Decanato da 

Facultade de 

Ciencias Xurídicas e 

do Traballo 

30/04/2016

Execución de 

adquisición de 

materiais, Realizacion 

de un aula de 

Informatica e outra en 

proceso.

Realizada 30

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo. 

2015-FAC(01) 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

Criterio 5. Recursos Materiais Centro o
Incremento dos recursos 

bibliográficos.

Baixa aportación de recursos dinerarios pola 

Reitoría.

Incrementar os fondos bibiliográficos e 

documentais dos estudios en Dereito.

Solicitar da Reitoría unha maior dotación 

orzamentaria.
31/12/2017 Reitoría Reitoría

Comisión de Garantía 

de Calidade de 

ambos Centros y Las 

comisiones 

Academicas do 

Master.

31/07/2017
Comunicación da 

petición á Reitoría
Realizada parcialmente 29

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo

2015-FAC(06) 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

Criterio 5. Recursos materiais 

e servizos - Criterio 6. 

Resultados de Aprendizaxe

Centro o

Difusión de traballos de 

investigación a través da revista da 

Facultade de Ciencias Xurídicas e do 

Traballo.

Necesidade de contar cun medio de publicación 

para o profesorado da Facultade, especialmente o 

novo e os invitados.

Continuidade na publicación da Revista e 

Promocion da mesma entre o PDI do Grado en 

relacions laborais e recursos humanos asi 

como a promoción da publicacion de traballos 

relacionados cos continos de titulación.

Petición aos docentes da Facultade, 

especialmente os docentes do Grado de 

Relaciones laborais,  e doutros centros de 

investigación de artigos para a súa publicación na 

revista.

31/07/2016 Recursos Propios
Decanato da Facultade de 

Ciencias Xurídicas e do Traballo 

Decanato da 

Facultade de 

Ciencias Xurídicas e 

do Traballo 

30/04/2016 Saída do número 2
Acción cíclica, que se mantén de forma 

continuada
Realizada Publicación do nº 0 y nº 1.

Decanato da Facultade 

de Ciencias Xurídicas e 

do Traballo .

31/07/2016 28

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo. 

2014-FAC(08) 2014-2015
Seguimento anual das 

titulacións

Criterio 1. Organización e 

desenvolvo
Centro o Implementación do PAT. PAT non integrado no segundo curso do Máster.

Implantar o PAT no segundo curso do Máster 

con unha perspectiva orientada ao exercicio 

profesional e ao TFM.

Reunións co alumnado de 2º curso. 31/06/2015

Coordinador/a do Título

Comisión Académica do Máster

Comisión de Calidade

Realizada 27

Facultade de 

Ciencias Xuridicas 

e de Traballo

2014-FAC(10) 2014-2015
Seguimento anual das 

titulacións

Criterio 2. Información e 

transparencia
Centro o

Mellorar os coñecementos 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, asi como as 

suas liñas de investigación e experiencia docente e 

investigadora

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.

Actualizacion e mellora da Web 31/07/2017 Reitoría e Decanato Decanato
Comisión de Calidade 

da Facultade

Acta Comisión de 

Calidade 26/03/15
Realizada parcialmente Solicitude de datos ao profesorado e mellora constante da web 26

Facultade de 

Ciencias Xuridicas 

e de Traballo

2014-FAC(11) 2014-2015
Seguimento anual das 

titulacións

Criterio 2. Información e 

transparencia
Centro o Participación dos egresados

Pérdida de contacto e de seguimento dos 

egresados

Acadar nunha participación máis activa dos 

egresados a través de Cursos de temas 

xurídicas de actualidade destinados 

especificamente a eles.

Utilización das redes sociais profesionais para 

acadar información dos egresados e inclusión do 

acceso a redes sociais na páxina web

Decanato

Comisión de 

Calidade, Xunta de 

Facultade

Acción cíclica, que se mantén de forma 

continuada
Realizada 25

Facultade de 

Ciencias Xuridicas 

e de Traballo

2014-FAC(12) 2014-2015
Seguimento anual das 

titulacións

Criterio 2. Información e 

transparencia
Centro o

Ampliación da información 

mostrada na web do centro.

Necesidade de ampliar a información mostrada na 

páxina web relativa aos títulos. Actualización 

tardía, con posterioridade ao inicio do curso, da 

información das titulacións do centro.

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.

Engadir información na páxina web, Revisión 

periódica da páxina web.
Decanato

Equipo Decanal, Comisión de 

Calidade

Comisión de 

Calidade, 

Coordinador de 

Calidade,  Equipo 

Decanal

Acción cíclica, que se mantén de forma 

continuada
Realizada

Páxina web máis sinxela e intuitiva,Incremento dos contidos publicados,Máis 

información ao acceso de todos os grupos de interese

Continuar no camiño 

de revisión e 

actualización 

periódica e 

constante da páxina 

web

24

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo. 

2014-FAC(07) 2014-2015
Seguimento anual das 

titulacións

Criterio 2. Información e 

transparencia
Centro o

Actualizar o Plan de Promoción do 

centro.

Ausencia de promoción suficiente ante potenciais 

estudantes e a sociedade en xeral.

Dar a coñecer as Facultades e as titulacións de 

Grao e Posgrao que nelas se imparten e de 

ofrecerlles información directa a estudantes 

potenciais e a sociedade en xeral, acadar unha 

maior adecuación dos demandantes dos 

estudos de Dereito de Grao e Posgrao aos 

perfiles definidos nas memorias dos títulos que 

se ofertan neste centro, e impulsar a 

Definir as liñas de acción que se levarán a cabo 

para acadar os obxectivos sinalados, as persoas 

que colaborarán nestas accións, así como os 

criterios de seguimento para poder avaliar 

periodicamente os resultados logrados e poder 

establecer as accións de mellora que 

correspondan.

31/06/2015

Comisión de Garantía de 

Calidade

Equipo Decanal

Xunta de Facultade

Plan de Promoción 

2015-2016, Comisión 

de Calidad 

06/10/2015.

Promocionar o centro e as súas 

titulacións, Facultade de Dereito e 

Facultade de Ciencias Xurídicas e do 

Traballo.

Realizada 23

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo

2014-FAC(20) 2014-2015
Seguimento anual das 

titulacións

Criterio 3 Sistema de 

Garantía de Calidade 
Centro

Dereito e Relacións 

Laborais e Recursos 

Humanos

Reflexión sobre o TFG Dificultade do alumnado para elaborar o traballo.

Reflexionar sobre a evaluación do TFG en 

relación coa adquisición de competencias 

dacordo coa ficha da memoria.

Reunións co profesorado.

Modificación normativa 31/07/2016 Recursos Propios

Comisión do TFG da Facultade 

de Ciencias Xurídicas e do 

Traballo

Xunta de Facultade

Decanato da 

Facultade de 

Ciencias Xurídicas e 

do Traballo 

30/04/2016

Constancia das actas 

das reunións da 

Comisión do TFG

Acción cíclica, que se mantén de forma 

continuada
Realizada

Modificación da normativa de TFG e actuacións de información Aprobada a 

modificación da normativa no 2014

Bo agás no relativo 

aos 

recoñecementos 

docentes

Non proceden 22

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo. 

2014-FAC(06) 2014-2015
Seguimento anual das 

titulacións

Criterio 3. Sistema de 

garantía de calidade
Centro o

Simplificación e racionalización do 

SGIC.
Excesiva complexidade e burocracia do SGIC.

Adaptar os procesos deseñados inicialmente 

no SGIC á realidade funcional de hoxe nos 

centros á luz dos cambios e melloras que se 

produciron e dentro dun Plan de mellora do 

funcionamento dos SGIC que inclúe a revisión 

e actualización de toda a documentación de 

calidade asociada (Manual de Calidade, 

procedementos e formularios anexos).

Rematar a elaboración definitiva e aprobar os 

procedementos xa revisados durante o curso 

2013/14 e elaborar e aprobar os procedementos 

do SGIC pendentes de actualizar.

30/04/2015

Recursos humanos 

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade e 

Universidade de Vigo

Área de Apoio á Docencia e á 

Calidade

Acta Comisión de 

Calidade 06/07/14

Mellorar a redacción e claridade dos 

documentos do SGIC que dependan do 

centro. 

Realizada 21

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo. 

2014-FAC(05) 2014-2015
Seguimento anual das 

titulacións

Criterio 3. Sistema de 

garantía de calidade
Centro o

Publicación de toda a información 

relativa a Comisión de Calidade na 

Web.

30/11/2014
Coordinador de Calidade

Comisión de Calidade
Realizada

http://cienciasxuridicasedotraballo.webs.uvigo.es/calidade/comision-

de-calidade/?lang=es
20

http://cienciasxuridicasedotraballo.webs.uvigo.es/calidade/comision-de-calidade/?lang=es
http://cienciasxuridicasedotraballo.webs.uvigo.es/calidade/comision-de-calidade/?lang=es


Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo. 

2014-FAC(04) 2014-2015
Seguimento anual das 

titulacións

Criterio 3. Sistema de 

garantía de calidade
Centro o

Establecer un formulario de 

Suxestións e Reclamacións na Web 

do Centro.

Fomentar a participación activa de tódolos 

grupos de interese na mellora da política de 

calidade do centro e das titulacións que se 

imparten no mesmo.

31/04/15 Realizada
http://cienciasxuridicasedotraballo.webs.uvigo.es/calidade/formulario-

de-suxestions-e-queixas/
19

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo. 

2014-FAC(03) 2014-2015
Seguimento anual das 

titulacións

Criterio 3. Sistema de 

garantía de calidade
Centro o

Revisar a Política e obxectivos de 

calidade do centro.

Os obxectivos deben ser medibles, alcanzables, 

estar coordinados con plans de mellora, involucrar 

grupos de interese e desenvolverse con plans de 

actuación.

Redefinir os obxectivos de calidade existentes, 

as liñas de actuación e os indicadores que 

permitan desenvolvelos.

31/04/15

Técnicos Superiores da Área de 

Apoio á Docencia e Calidade

Comisión de Calidade

Equipo Decanal

Acta Comisión de 

Calidade 14/11/14, 

Xunta de Facultade 

29/04/2015.

Realizada 18

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo. 

2014-FAC(02) 2014-2015
Seguimento anual das 

titulacións

Criterio 3. Sistema de 

garantía de calidade
Centro o

Revisión da composición da 

Comisión de Calidade.

Adaptar a composición da Comisión de 

Calidade á realidade do Centro.
30/03/2015

Comisión de Calidade

Xunta de Facultade

Acta Comisión de 

Calidade 27/10/14.
Realizada 17

Facultade de 

Ciencias Xuridicas 

e de Traballo

2014-FAC(19) 2014-2015
Seguimento anual das 

titulacións
Criterio 4 .Recursos Humanos Centro o

Solicitude á Reitoría dun PAS con 

funcións de calidade ou, no seu 

defecto, un bolseiro/a adscrito ao 

Decanato con competencias en 

calidade

Inmensa burocracia e carga de traballo en asuntos 

de calidade dos centros. O centro tan só dispon de 

un bolseiro co dedicación a tempo parcial.

Necesidade nos centros de persoal con 

competencias e experiencia en materia de 

calidade. É preciso darlle certa continuidade ao 

traballo de calidade, continuidade que 

quedaría mellor garantida cun PAS con 

competencias na materia

Solicitar aos órganos de goberno da Universidade 

de Vigo dun PAS con competencias en calidade 

ou, no seu defecto, un bolseiro/a adscrito ao 

Decanato e con competencias en calidade con 

cargo ao orzamento de calidade do centro

30/11/2014

Recursos económicos 

da Universidade de 

Vigo

Equipo Decanal e Comisión de 

garantía da calidade

Comisión de garantia 

de calidade
10/11/2015

Para os bolseiros: os 

"fai constar". Para o 

PAS as nóminas de 

Reitoria.

Realizada
Comisión de Garantia de 

Calidade
16

Facultade de 

Ciencias Xuridicas 

e de Traballo

2014-FAC(13) 2014-2015
Seguimento anual das 

titulacións

Criterio 5. recursos materiais 

e servizos
Centro o Mellora dos espazos Problemas en algúns sistemas da facultade

dotación de megafonía en todas as aulas de 

docencia,Acondicionamento acústico da aula 

de videoconferencia

Solicitude
Decanato

Reitorado
Realizada

A solicitude foi realizada, e pedíronse presupostos pero a obra para sido posposta polo 

elevado prezo. 
15

Facultade de 

Ciencias Xuridicas 

e de Traballo

2014-FAC(14) 2014-2015
Seguimento anual das 

titulacións

Criterio 5. recursos materiais 

e servizos
Centro o Mellora dos materiais funxibles

Solicitar a mellora na calidade dos materiais 

funxibles e a posibilidade de empregar a imaxe 

do centro para este tipo de material

Imaxe corporativa con selo de calidade. Realizada 14

Facultade de 

Ciencias Xuridicas 

e de Traballo

2014-FAC(15) 2014-2015
Seguimento anual das 

titulacións

Criterio 5. recursos materiais 

e servizos
Centro o Reordenación de espazos

Problemas coa situación de algunhas 

dependencias ou insuficiencia de espazos

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

Realizada

Realizáronse as seguintes melloras:

1-Reorganización dos despachos dos profesores, individuais e colectivos. Xullo 2014.

2-Atención aos discapacitados

3- Cafetería, reforma parcial, adecuación á normativa urbanística e sanitaria.

4-Finalización Aula Multiusos, con equipos informáticos. Xullo 2014.

5-Aulas de informática (Unha realizada outra en proceso)

6-Mellora do Wifi.

7-Base de datos de contido Xurídico, a través de Ksolucion.

Pendente:

A solicitude de ampliación dos espazos administrativos foi realizada, pero a súa 

execución esta pendente da mellora do edificio e dunha reorganización maior.

13

Facultade de 

Ciencias Xuridicas 

e de Traballo

2014-FAC(16) 2014-2015
Seguimento anual das 

titulacións

Criterio 5. recursos materiais 

e servizos
Centro o

Incrementar a interrelación cos 

axentes económicos e sociais

Necesidade de ampliar o número de convenios , e 

de sectores

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...

Firma de convenios de colaboración Decanato Equipo Decanal

Plan de Promoción 

2015-2016 y Plan 

Operativo de 

Información Pública 

2015-2016

Realizada Realizacion dun Plan de Promoción e un Plan de Información Pública. 12

Facultade de 

Ciencias Xuridicas 

e de Traballo

2014-FAC(17) 2014-2015
Seguimento anual das 

titulacións

Criterio 6. resultados de 

aprendizaxe
Centro o

Análise dos resultados académicos / 

Taxas

Necesidade de mellorar o proceso de análise dos 

resultados

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.

Xunta de Facultade

Comisión de Calidade

Coordinador de Calidade

Coordinadores dos Títulos

Acta Comisión de 

Calidade 10/10/14
Realizada 11

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo

2014-FAC(21) 2014-2015
Seguimento anual das 

titulacións

Criterio 7 Indicadores de 

Satisfacción e Rendemento
Centro o

Mellorar o proceso de analise de 

resultados das enquisas

Falta dunha maior xustificación do analise dos 

resultados pola Comisión de Calidades 
Contar con evidencias do analise Analise das taxas 31/10/2016

Recursos 

Propios/Reitoría
Decanato de Xurídicas

Comisión de Garantía 

de Calidade da 

Facultade

31/07/2016

Acta da Comisión de 

Calidade do 

10/10/2014

Acción cíclica, que se mantén de forma 

continuada
Realizada 10

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo 

2014-FAC(22) 2014-2015
Seguimento anual das 

titulacións

Criterio 7 Indicadores de 

Satisfacción e Rendemento
Centro o

Fomentar maior participación nas 

enquisas de satisfacción da 

titulación 

Baixa participación 
Incentivar unha maior participación do PDI, 

PAS e alumnado 

Analizar por parte da Comisión de Calidade a 

baixa participación e propor medidas positivas 

para incrementar a participación 

31/07/2017 Recursos Propios 

Comisión de Garantía de 

Calidade da Facultade de 

Ciencias Xurídicas e do Traballo 

Decanato de 

Xurídicas
30/04/2017

Reunions con os 

grupos de interese: 

PAS, PDI e alumnado

Acción cíclica, que se mantén de forma 

continuada
Realizada parcialmente Leve aumento da participación da Comunidade da Facultade nas enquisas 9

Facultade de 

Ciencias Xurídicas 

e do Traballo. 

2014-FAC(01) 2014-2015
Seguimento anual das 

titulacións

Criterio 7. Indicadores de 

satisfacción e rendemento
Centro o Analizar os resultados das enquisas. Ausencia de conclusións das enquisas.

Obter conclusións dos resultados das enquisas 

en relación á xustificación do título.

Analizar na Comisión Académica do Máster as 

enquisas que se realizaron durante o curso 

2013/2014.

Estraer as conclusións das enquisas en relación á 

xustificación do título.

31/05/2015
Comisión Académica do 

máster.

Durante o curso 

2014/2015 e na Acta 

da Comisión de 

Calidade 10/10/14 

centro de Ciencias 

Xuridicas e do 

Traballo.

Realizada

A comisión académica na súa reunión ordinaria de 2 de decembro de 2014 procedeu a 

analizar os resultados das enquisas de satisfacción, dos resultados das enquisas de 

avaliación docente, dos resultados dos indicadores académicos e do informe anual de 

Resultados do curso 2013/2014. Na mesma advírtese da necesidade de mellorar os 

resultados das enquisas. Asemade, acórdase incentivar a participación tanto dos 

estudantes como dos profesores nas enquisas de satisfacción da titulación. 

Satisfactorio
Comisión de Garantía de 

Calidade

A CGC revisou a 

implementación 

da mellora na 

súa reunión de 

23 de xullo de 

2015.

8

2013-2014

Certificación da 

implantación do Sistema 

de Garantía de 

CALIDADE

Directrices 3 e 4 Universidade o

Integrar ao PAS, segundo proceda, 

nas funcións administrativas en 

materia de calidade no ámbito 

académico.

(2D/OM)

Na RPT non se considerou, no seu momento, as 

tarefas técnico-administrativas derivadas da 

implantación do SGIC dos centros. O apoio técnico 

centralízase nos técnicos superiores de calidade da 

Área de Calidade.

31/12/2017

Posibles recursos 

derivados das 

necesidades 

formativas do PAS.

Xerencia

Decano, 

administradora de 

centro

21/10/2017

Plan de formación do 

PAS (que atenda 

necesidades 

formativas coa 

xestión da calidade)

Realizada

A aplicación desda acción depende do desenvolvemento da RPT. En todo caso, para 

paliar esta dificultade, estase desenvolvendo accións para potenciar ao PAS nas 

actividades ligadas ao funcionamento do SGIC de calidade e a outros programas de 

calidade dos centros:

- Por unha parte, inclúese especificamente o administrador/a de centro como membro 

relevante das comisións de calidade do centro e, en complemento, faise referencia ás 

súas funcións na nova versión do Manual de Calidade dos centros.

- Por outra parte, xa desde o curso 2014/15 cóntase, de acordo coa Xerencia, cun 

apoio administrativo para afrontar, nos periodos máis relevantes, os programas de 

calidade nos centros, en función das súas necesidades para a certificación do SGIC e 

acreditación das titulacións. Este apoio, aínda que temporal, ten continuidade tamén 

neste curso 2015/16.

7

2013-2014

Certificación da 

implantación do Sistema 

de Garantía de 

CALIDADE

Directrices 3 e 4 Universidade o

Realizar unha revisión da RPT dando 

resposta ás novas necesidades 

derivadas da implantación do SGIC 

e dos plans de calidade

(2D/OM)

Na RPT non se considerou, no seu momento, as 

tarefas técnico-administrativas derivadas da 

implantación do SGIC dos centros. O apoio técnico 

centralízase nos técnicos superiores de calidade da 

Área de Calidade.

31/12/2017

Recursos humanos 

según RPT revisada. Xerencia

Decano, 

administradora de 

centro

21/10/2017

RPT actualizada, coa 

inclusión do apoio 

técnico-administrativo 

a calidade

Realizada

Durante o ano 2015 tiveron lugar varias reunións entre os órganos de representación 

dos traballadores e a Xerencia (5 para o PAS funcionario e 7 para o PAS laboral). 

Actualmente, tras a presentación pola Xerencia en febreiro de 2015 das liñas 

estratéxicas que configurarán a proposta das novas RPT, a comisión negociadora está 

a tratar fundamentalmente os seguintes ámbitos e aspectos:

- competencias dos postos de traballo

- datos económicos e académicos para os criterios de distribución da carga de traballo

- estrutura organizativa e de responsabilidades

A información detallada deste proceso está dispoñible na ligazón:

http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/organos/

6

http://cienciasxuridicasedotraballo.webs.uvigo.es/calidade/formulario-de-suxestions-e-queixas/
http://cienciasxuridicasedotraballo.webs.uvigo.es/calidade/formulario-de-suxestions-e-queixas/


2013-2014

Certificación da 

implantación do Sistema 

de Garantía de 

CALIDADE

Directrices 3 e 4 Universidade o

Redefinir (revisar y actualizar) los 

procesos relacionados coa xestión 

do persoal (PDI e PAS) integrando a 

dimensión institucional (tanto no 

eido de xestión como no académico) 

no SGIC do centro.

(3 NCM; 4D/OM)

Os procedementos PE02, PA05 e PA06 

deseñáronse desde unha perspectiva de 

funcionamento do centro canto a súa definición, 

despregamento e implantación responde a un 

marcado carácter institucional. A responsabilidade 

decisoria e executiva dos procesos de xestión de 

persoal (PDI e PAS) trascende a competencia dos 

centros, sen prexuízo das actividades que se 

desenvolven especificamente no centro.

A estrutura e o ámbito de aplicación do SGIC de 

centro non facilitan a xestión destes procesos no 

centro.

31/07/2014

Técnicos Superiores 

de Calid, Unidade de 

Estudos e Programas, 

dirección do centro, 

vicerreitorías 

competentes

De forma coordinada e 

harmonizada:

Ámbito de xestión (respecto do 

PAS): Xerencia co apoio técnico 

da UEP e da Área de Calidade

Ámbito académico (respecto do 

PDI): vicerreitorías con 

competencias en profesorado, 

co apoio técnico da Área de 

Calidade

Coordinadora de 

Calidade
21/10/2015

Novas versión dos 

procedementos 

(actualmente: 

PE02/PA05/PA06)

Realizada

Os grupos de mellora para tratar os procesos de persoal foron constituídos nas datas e 

coa estrutura seguintes:

Xestión do Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Data de constitución: 25/03/2015

Membros:

- Vicexerente de Recursos Humanos

- Xefa de Servizo de Retribucións e Seguros Sociais

- Xefa da Sección de Retribucións e Seguros Sociais

- Xefe de Servizo de PAS

- Xefa da Sección de Emprego e Programas

- Xefa da Sección de Xestión

- Coordinadora da Unidade de Estudos e Programas

- Director da Área de Calidade

- Técnicos Superiores de Calidade

Xestión do Persoal Docente e Investigador (PDI)

Data de constitución: 15/04/2015

Membros:

- Vicexerente de Recursos Humanos

- Xefe de Servizo de PDI

- Xefe de Sección de Xestión de PDI

- Xefe da Sección de Selección e Programas

- Directora da Área de Estudos de Grao

- Directora da Área de Profesorado

- 2 Directores de Departamento

- Coordinadora da Unidade de Estudos e Programas

- Director da Área de Calidade

- Técnicos Superiores de Calidade
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2013-2014

Certificación da 

implantación do Sistema 

de Garantía de 

CALIDADE

Directriz 1 Universidade o

Desenvolver canles de información 

a través da Área de Calidade que 

permitan e/ou favorezan unha 

maior coordinación institucional 

entre as distintas vicerreitorías.

(5D/OM)

Inexistencia de mecanismos regrados e 

sistematizados durante a implantación do sistema 

que garantan a implicación institucional 

harmonizada e coordinada das distintos 

vicerreitorías e doutros órganos de goberno.

A estrutura e o ámbito de aplicación do SGIC de 

centro non facilitan o desenvolvemento destes 

mecanismos.

31/07/2014

Técnicos Superiores 

de Calidade, dirección 

do centro, 

vicerreitoría con 

competencias

 Área de Calidade  Área de Calidade 21/10/2015

Cuestionarios e fichas 

de avaliación da 

satisfacción 

actualizados para os 

distintos grupos de 

interese

Realizada

O grupo de traballo que levou a cabo o proxecto de mellora de avaliación da 

satisfacción dos grupos de interese dos SGIC dos centros da Universidade de Vigo 

rematou as súas actividades de xeito satisfactorio ao longo do 2º trimestre de 2014 e 

os seus resultados foron publicados en febreiro de 2015 . As novas metodoloxías 

acordadas iranse implantando progresivamente desde este ano 2015. A enquisa de 

satisfacción das titulacións oficiais do estudantado e do profesorado foi a primeira que 

se puxo en marcha coa nova metodoloxía, en maio de 2015. 

Os documentos validados, froito de todas as suxestións recibidas e da súa análise no 

grupo, están dispoñibles na web da Área de Calidade. 

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/contenido/novidades/item_0021.html
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2013-2014

Certificación da 

implantación do Sistema 

de Garantía de 

CALIDADE

Directriz 1 Universidade o

Estudio de creación dun órgano 

institucional (comisión, comité…) en 

materia de calidade con labores de 

coordinación e estudo.

(5D/OM)

Inexistencia de mecanismos regrados e 

sistematizados durante a implantación do sistema 

que garantan a implicación institucional 

harmonizada e coordinada das distintos 

vicerreitorías e doutros órganos de goberno.

A estrutura e o ámbito de aplicación do SGIC de 

centro non facilitan o desenvolvemento destes 

mecanismos.

31/12/2014

Técnicos Superiores 

de Calidade, dirección 

do centro, 

vicerreitoría con 

competencias

Vicerreitoría de Alumnado, 

Docencia e Calidade

Vicerreitoría de 

Alumnado, Docencia 

e Calidade

21/10/2015

Regulamento da 

Comisión de Calidade 

da Universidade de 

Vigo

Realizada

O día 2 de marzo de 2015 foi aprobado, en Consello de Goberno, o Regulamento da 

Comisión de Calidade da Universidade de Vigo.

Neste regulamento determínase a composición, mandato e duración do mandato dos 

seus membros, competencias e réxime de sesións da Comisión. Ademais, defínese a 

constitución de dúas subcomisións de ámbito: a Comisión Académica de Calidade e a 

Comisión Técnica de Calidade, que se organizan e funcionan de xeito coordinado coa 

Comisión de Calidade.

A primeira reunión, de constitución da Comisión, está prevista para o mes de 

novembro de 2015, aproximadamente.

Pódese atopar máis información na ligazón:

http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/informacion/normativa/universidade/docencia/i

ndex.html
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2013-2014

Certificación da 

implantación do Sistema 

de Garantía de 

CALIDADE

Directriz 5 Universidade o

Continuar co desenvolvemento de 

melloras da aplicación informática 

incidindo naquelas cuestións que 

facilitan o manexo polo usuario.

(6D/OM)

O deseño orixinal da aplicación non contemplaba 

unha interface cos usuarios/as coas necesidades 

que agora se detectan en termos de: 

- facilidade de manexo

- simplificación visual e operativa

- interconexión de programas

31/07/2014

Persoal de servicios 

informáticos; Técnicos 

Superiores de 

Calidade

Servicios informáticos

Coordinador/a de 

Calidade do centro e 

Técnicos Superiores 

de Calidade

21/10/2015

Simplificación dos 

formularios de uso da 

aplicación informática

Realizada

Desde o ano 2014 continuaron realizándose melloras na aplicación informática, 

sempre desde o punto de vista de facilidade de manexo para os usuarios/as. Entre 

estas poden destacarse:

- A centralización da xestión documental da maior parte dos programas de calidade 

que afectan aos centros e titulacións (inclusión de Seguimento e Acreditación ao 

Sistema de Garantía), en 2014

- A simplificación da estrutura documental (directorios) e a interconexión entre os 

programas, canto aos rexistros e documentos, en 2014.

- A optimización do deseño dos formularios: harmonización nos formularios de todos 

os programas, inclusión de información cara os usuarios/as para a xestión dos rexistros 

e simplificación dos contidos (campos dos formularios), en 2015.

Por outra parte, analizouse a viabilidade técnica e económica de alternativas á 

ferramenta actual. A decisión tomada descarta, polo de agora, a posibilidade de 

implantar unha nova aplicación para a xestión documental dos programas. As causas 

son tanto económicas (dispoñibilidade orzamentaria) como técnicas (capacidade de 

desenvolvemento ligada a cargas de traballo dos responsables dos servizos 

informáticos).

En todo caso, as percepcións dos usuarios máis frecuentes da aplicación (ex.: 

coordinadores de calidade) é positiva, e mellorou cos avances descritos.
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