
 Accións de mellora
 

 Información para o futuro estudantado

Denominación da
acción de mellora:

Información para o futuro
estudantado

Estado: En revisión
Sgic: 2019-2020
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G081V01 - Grao en Dereito

 

Data de comezo: 01/09/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/08/2022

Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: I.I01-AC: Nota media de acceso.
 

Actuacións a
desenvolver:

Crear un espazo na Web da Facultade dirixida a futuros estudantes do Grao, coa información
máis relevante.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

05/11/2021 Crear un espazo na Web
da Facultade dirixida a
futuros estudantes do
Grao, coa información
máis relevante.

En proceso de realización

Sen Finalizacións. 



 

 Libro do estudantado

Denominación da
acción de mellora:

Libro do estudantado

Estado: En preparación
Sgic: 2019-2020
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G081V01 - Grao en Dereito

 

Data de comezo: 01/09/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/08/2022

Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: II.I05-DO: 

Grao de satisfacción do estudantado coa planificación e desenvolvemento do ensino
 

Actuacións a
desenvolver:

-Para a planificación axeitada do estudantado: realización dun libro electrónico en pdf do grao
en Dereito con toda a información docente para o alumnado (horarios, exames, cronogramas,
e guías docentes) para descargar dende a Web da facultade.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Accesibilidade Información Estudantado

Denominación da
acción de mellora:

Accesibilidade Información
Estudantado

Estado: En preparación
Sgic: 2019-2020
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G081V01 - Grao en Dereito

 

Data de comezo: 01/09/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/08/2022

Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: I-Acceso a algúns recursos Web, como o Campus online e os despachos virtuais.
 

Actuacións a
desenvolver:

-Crear acceso directos dende as webs das facultades ao campus online e aos despachos
virtuais.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Participando E

Denominación da
acción de mellora:

Participando E

Estado: En revisión
Sgic: 2019-2020
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G081V01 - Grao en Dereito

 

Data de comezo: 01/09/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/08/2022

Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: I.Sobre o estudantado ((I4, I8, I15) Grao de satisfacción do estudantado coa actividade
docente do profesorado, Participación do alumnado nas enquisas de avaliación do
profesorado e Grao de satisfacción do estudantado coa planificación e desenvolvemento do
ensino

 

Actuacións a
desenvolver:

-Sobre o estudantado, mellorar a información da Facultade sobre as enquisas de avaliación
(xornadas, cursos, etc), e mellorar a información máis accesible sobres as Guías docentes e
Cronogramas.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

05/11/2021 Mellorando a información
da Facultade sobre as
enquisas de avaliación
(xornadas, cursos, etc), e
mellorar a información
máis accesible sobres as
Guías docentes e
Cronogramas.

En proceso de realización

Sen Finalizacións. 



 

 Participando P

Denominación da
acción de mellora:

Participando P

Estado: En preparación
Sgic: 2019-2020
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G081V01 - Grao en Dereito

 

Data de comezo: 01/09/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/08/2022

Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: II.Sobre o profesorado (I02-PE: Cualificación do PDI, I03(2)-PE: Profesorado por categoría,
I15)

 

Actuacións a
desenvolver:

II’-Sobre o Profesorado, petición de máis profesorado e máis posibilidade de promoción
académica.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Participando PAS

Denominación da
acción de mellora:

Participando PAS

Estado: En revisión
Sgic: 2019-2020
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G081V01 - Grao en Dereito

 

Data de comezo: 01/09/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/08/2022

Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado:

III.Sobre o persoal de apoio (I7/I017-PE).

Na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, na quenda da mañá non hai persoal pas
estable. Unha persoa pola mañá estable e dúas estables pola tarde, cando en horario de
mañá hai máxima afluencia cos graves problemas que se derivan desta cuestión.

 

Actuacións a
desenvolver:

Petición de máis persoal PAS para a o grao e a Facultade de Ciencias Xurídicas e do
Traballo, e especificamente que haxa dúas persoas estables na quenda de mañá e dúas pola
tarde.

 
 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

05/11/2021 Reclamar ás instancias
universitarias, a
Administración, a
xerencias as necesidades
da Facultade.

En proceso de realización

05/11/2021 Reclamar ás instancias da
universidade,
administrador e xerencia,
para que resolvan o
problema da Facultade
pola relevancia que ten no

En proceso de realización



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

funcionamento da mesma.

Sen Finalizacións. 



 

 Enquisas completas

Denominación da
acción de mellora:

Enquisas completas

Estado: En preparación
Sgic: 2019-2020
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G081V01 - Grao en Dereito

 

Data de comezo: 01/09/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/08/2022

Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Resultados das enquisas de satisfacción a tódolos grupos de interese sobre os recursos
materiais e servizos: Grao satisfacción PAS, Grao satisfacción profesorado, Grao
satisfacción empregadores.

 

Actuacións a
desenvolver:

Realizar enquisas de satisfacción a tódolos grupos de interese sobre os recursos materiais e
servizos, concretamente grao satisfacción PAS, grao satisfacción profesorado, grao
satisfacción empregadores.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 + Profesorado

Denominación da
acción de mellora:

+ Profesorado

Estado: En preparación
Sgic: 2019-2020
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G081V01 - Grao en Dereito

 

Data de comezo: 01/09/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/08/2022

Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: II.Sobre a: I15: Media de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva,
interactiva,…) en relación con TMG.

 

Actuacións a
desenvolver:

Requírese máis profesorado en relación co alumnado por grupo de docencia e TMG.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Planificando

Denominación da
acción de mellora:

Planificando

Estado: En preparación
Sgic: 2019-2020
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G081V01 - Grao en Dereito

 

Data de comezo: 01/09/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/08/2022

Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: I.Número do estudantado non presentado á asignatura de TFG.
 

Actuacións a
desenvolver:

Accións para axudar a planificar a materia de TFG.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Debatindo

Denominación da
acción de mellora:

Debatindo

Estado: En revisión
Sgic: 2019-2020
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G081V01 - Grao en Dereito

 

Data de comezo: 01/09/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/08/2022

Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Avaliación, éxito e rendemento das asignaturas que están por debaixo dos estándares.
 

Actuacións a
desenvolver:

Cursos, Xornadas, e accións para capacitar ao alumnado para mellorar as súas
competencias (orais-debates, escritas, aulas-formación), especificamente a creacción dun
clube de debate e oratoria.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

05/11/2021 Cursos, Xornadas, e
accións para capacitar ao
alumnado para mellorar
as súas competencias
(orais-debates, escritas,
aulas-formación),
especificamente a
creacción dun clube de
debate e oratoria.

Estase realizando un club
de debate e
desenvolvendo unha Aula
de Formación Legal

Realizada en parte

Sen Finalizacións. 



 

 Satisfacción & Rendemento

Denominación da
acción de mellora:

Satisfacción & Rendemento

Estado: En revisión
Sgic: 2019-2020
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G081V01 - Grao en Dereito

 

Data de comezo: 01/09/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/08/2022

Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Tasa de abandono
 

Actuacións a
desenvolver:

Realización de cursos, xornadas, e accións para mellorar o rendemento  (orais-debates,
escritas, aulas-formación).

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

05/11/2021 Realizada en parte Posta en marcha dunha
aula de Formación Legal,
para unha
homoxeinización e
estabilización
permanente de cursos,
xornadas, e accións para
mellorar o rendemento 
(orais-debates, escritas,
aulas-formación).

Sen Finalizacións. 



 

 Duración dos estudos de Grao

Denominación da
acción de mellora:

Duración dos estudos de Grao

Estado: En preparación
Sgic: 2019-2020
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G081V01 - Grao en Dereito

 

Data de comezo: 01/09/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/08/2022

Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado:  Duración media dos estudos.
 

Actuacións a
desenvolver:

Realización dun libro electrónico en pdf do grao en Dereito con toda a información docente
para o alumnado (horarios, exames, cronogramas, e guías docentes) para descargar dende a
Web da facultade.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Incidir nos esforzos para a captación de alumnado

Denominación da
acción de mellora:

Incidir nos esforzos para a
captación de alumnado

Estado: Finalizada
Sgic: 2018-2019
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G081V01 - Grao en Dereito

 

Data de comezo: 01/09/2019
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización: 31/07/2020

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Incidir nos esforzos para a captación de alumnado.
 

Actuacións a
desenvolver:

 

Recursos financieiros: Os recursos directos e indirectos da facultade e da propia Universidade.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

05/11/2021 Incidir nos esforzos para a
captación de alumnado.

Realizada

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

31/07/2020 2019/2020 Alto Realizada 05/11/2021



 

 Introdución da enquisa na páxina web facultade

Denominación da
acción de mellora:

Introdución da enquisa na
páxina web facultade

Estado: Finalizada
Sgic: 2018-2019
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G081V01 - Grao en Dereito

 

Data de comezo: 01/09/2019
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización: 31/07/2020

  

  

 

Documento:
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado:
 

Actuacións a
desenvolver:

Introdución das enquisas na páxina web para valorar o grao de satisfacción coa páxina.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

05/11/2021 Introdución da enquisa na
páxina web para valorar o
grao de satisfacción coa
páxina.

Sen comezar Das as dificultades non se
puido ata o de agora levar
a cabo.

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

31/07/2020 2019/2020 Baixo Sen comezar 05/11/2021 A idea será tentar
buscar mecanismos
para conseguir facelo
doutro xeito tamén
satisfactorio.



 

 Posibilidade de acceder ao apartado de calidade

Denominación da
acción de mellora:

Posibilidade de acceder ao
apartado de calidade

Estado: Finalizada
Sgic: 2018-2019
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G081V01 - Grao en Dereito

 

Data de comezo: 01/09/2019
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización: 31/07/2020

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 3. Sistema de garantía de

calidade
 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Posibilidade de acceder ao apartado de calidade da Facultade de Dereito de Vigo dende a
páxina web Uvigo.

 

Actuacións a
desenvolver:

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

05/11/2021 Acceder ao apartado de
calidade da Facultade de
Dereito de Vigo dende a
páxina web Uvigo.

Realizada

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

31/07/2020 2019/2020 Alto Realizada 05/11/2021



 

 Fomentando a realización das enquisas por parte do alumnado

Denominación da
acción de mellora:

Fomentando a realización das
enquisas por parte do alumnado

Estado: Finalizada
Sgic: 2018-2019
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G081V01 - Grao en Dereito

 

Data de comezo: 01/09/2019
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización: 31/07/2020

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e

rendemento
 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado:

Seguir fomentando a realización das enquisas por parte do alumnado, recomendando que se
fagan nas horas prácticas, dado que asiste todo o alumnado coa colaboración da empresa
que realiza as enquisas.

 

 

Actuacións a
desenvolver:

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

05/11/2021 Seguir fomentando a
realización das enquisas
por parte do
alumnado, recomendando
que se fagan nas horas
prácticas, dado que asiste
todo o alumnado coa
colaboración da empresa
que realiza as enquisas.

Realizada en parte Tentouse implementar
dentro das nosas
posibilidades de como se
poden facer as enquisas.

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

31/07/2020 2019/2020 Medio Realizada en
parte

05/11/2021



 

 Análise do Centro do índice da taxa de abandono da titulación

Denominación da
acción de mellora:

Análise do Centro do índice da
taxa de abandono da titulación

Estado: Finalizada
Sgic: 2018-2019
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G081V01 - Grao en Dereito

 

Data de comezo: 01/09/2019
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización: 31/07/2020

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado:

Análise pola Comisión de Calidade do Centro do índice da taxa de abandono da titulación.

 

 

Actuacións a
desenvolver:

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

05/11/2021 Analizouse pola Comisión
de Calidade do Centro do
índice da taxa de
abandono da titulación.

Realizada Tomáronse novas
medidas para tentar
enfrentarse a esta taxa.

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

31/07/2020 2020/2021 Medio Realizada 05/11/2021
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