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Informe Final da primeira anualidade do II Plan de Calidade das Universidades no Sistema Universitario de Galicia

Coa publicación e difusión do presente informe dáse por concluída a primeira
anualidade do II PCU no Sistema Universitario de Galicia.
Debido á súa recente creación, esta anualidade é a primeira en que a Axencia
para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia participou activamente,
ocupándose de todo os aspectos relativos á organización e xestión do proceso
de avaliación no ámbito da nosa Comunidade, tras a ﬁrma do convenio de
colaboración subscrito co Consello de Coordinación Universitaria, o que
supuxo un gran reto para todos os nosos colaboradores e empregados.
Non entanto, as profundas transformacións que se aveciñan no noso Sistema
Universitario e a derrogación anticipada do II PCU, tras a ﬁnalización da segunda
anualidade, non deben supoñer a ﬁn da avaliación da calidade das nosas
universidades, senón máis ben o seguinte paso cara á futura acreditación das
nosas titulacións.
Nesta liña, recentemente presentamos o Programa de Avaliación Institucional
da ACSUG, en que participan 19 titulacións do noso sistema universitario,
ademais das 6 que participan no Proxecto Piloto de Acreditación da ANECA,
ao que se sumaron algunha das nosas titulacións xa avaliadas previamente.

Manuel Cecilio Díaz y Díaz.
Presidente do Consello de
Dirección da ACSUG.
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Un dos nosos compromisos coa sociedade é a difusión das nosas actividades,
co obxectivo de facilitar un mellor coñecemento do noso Sistema Universitario,
contribuíndo así a un incremento da conﬁanza depositada no mesmo.
Como parte dunha iniciativa pioneira dentro do Sistema Universitario Estatal,
a ACSUG organizou o 9 de abril de 2003 unha Reunión de Traballo cos
Presidentes dos Comités de Avaliación Externa das distintas titulacións
avaliadas, co obxectivo de coñecer as opinións e valoracións das persoas
implicadas no proceso.
Os resultados desta reunión altamente e frutífera, tanto pola importancia e o
interese dos temas abordados, como pola súa amplitude, foron publicados
recentemente baixo o título “II Plan de Calidade das Universidades. Xornada
de Traballo cos Presidentes dos Comités de Avaliación Externa”.
Ademais, dentro das actividades ordinarias de difusión, transparencia e
contribución á mellora da calidade do Sistema Universitario, durante este
exercicio, a ACSUG publicou o “Informe Final do Plan Nacional de Avaliación
da Calidade das Universidades no Sistema Universitario de Galicia”, en que se
analiza en detalle o desenvolvemento e os principais resultados da avaliación
no noso Sistema Universitario durante os cinco anos de vixencia do PNECU.
Outra contribución importante foi a elaboración e publicación dos resultados
do Proxecto de Inserción Laboral, do que se extraeron os datos relativos á
demanda das distintas titulacións avaliadas presentados neste informe.
Porén, este esforzo de información e transparencia non é máis ca unha
pequena contribución á mellora da calidade das nosas universidades ante os
novos retos que terá que afrontar nos próximos anos, como consecuencia
do desenvolvemento da Lei Orgánica de Universidades e a implantación do
EEES.

Eugenio Muñoz Camacho.
Director da ACSUG.
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1. INTRODUCIÓN
O presente informe resume os aspectos máis relevantes das actividades
realizadas e os resultados obtidos durante a primeira anualidade do II
PCU, correspondente á convocatoria do ano 2001.
O II PCU, cunha vixencia de seis anos, continúa o labor iniciado co
PNECU, buscando un maior grao de compromiso e participación dos
distintos organismos e institucións implicadas no proceso, así como dar
os primeiros pasos cara á futura acreditación das titulacións.
Durante a primeira anualidade do II PCU avaliáronse (Figura 1) no
conxunto do Estado 243 titulacións, das que 30 pertencen ao Sistema
Universitario de Galicia, o que supón o 12,34% do total, polo que se pon
de manifesto o elevado grao de participación das nosas universidades.
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Entre os principais obxectivos establecidos por parte do CCU para o II PCU
(RD 408/2001), hai que destacar os seguintes:
- Continuar coa avaliación institucional e fomentar a implantación
nas universidades de sistemas de calidade integral para a mellora
continua.
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-

-

-

-

Promover a participación das Comunidades Autónomas no
desenvolvemento e xestión do Plan, propiciando a creación de
axencias autonómicas dedicadas a tal ﬁn, co obxectivo de crear unha
Rede de Axencias da Calidade Universitaria coordinada polo Consello
de Coordinación Universitaria.
Desenvolver metodoloxías homoxéneas coas existentes na Unión
Europea que permitan establecer estándares contrastados para valorala calidade acadada.
Implantar un sistema de información ás universidades, ás administracións
públicas e á sociedade baseado na avaliación por resultados e apoiado
nun catálogo de indicadores, que poida servir de base para a toma de
decisións no ámbito das súas respectivas competencias.
Establecer un sistema de acreditación de programas formativos,
graos académicos e institucións, que permita garantir a calidade
en conformidade cos estándares internacionais, abarcando tamén
programas de doutoramento e formación de posgrao.

A partir destes principios fundamentais, desde a súa creación, a ACSUG
centrou os seus esforzos na mellora do proceso de avaliación, fomentando
a implicación das Unidades Técnicas de Avaliación das universidades na
veriﬁcación do cumprimento dos protocolos e a metodoloxía de avaliación
establecidos, insistindo na necesidade de garantir que tanto a estrutura
como os contidos dos distintos informes presentados se axusten ás Guías
de Avaliación desenvolvidas polo CCU.
Dentro das tarefas de estandarización e mellora dos procedementos,
promoveuse desde a ACSUG un modelo de proposta de mellora consensuado
polas tres Universidades que permite estruturar dun modo homoxéneo
todos os aspectos necesarios para deﬁnir completamente unha proposta de
mellora. Este modelo adxúntase como documento anexo.
Estes esforzos, unidos a un maior coñecemento dos procedementos por
parte da Comunidade Universitaria e á experiencia adquirida nos últimos anos
polas Unidades Técnicas de Avaliación, posibilitaron unha mellora signiﬁcativa
da calidade e utilidade dos informes presentados, cun grao de seguimento
razoable das Guías de Avaliación.
Con todo, aínda existen moitos aspectos a corrixir, esencialmente en canto á
cumprimentación das táboas de indicadores, en que sistematicamente non
aparecen diversos datos, ou ben existen deﬁciencias importantes nos mesmos.
As análises e valoracións recollidas no presente informe foron extraídas
directamente dos distintos Informes de Autoavaliación, Avaliación Externa
e Informes Finais das 30 titulacións avaliadas no Sistema Universitario de
Galicia, sen emitir ningún xuízo de valor nin opinión particular por parte do
grupo de traballo que elaborou o presente documento.
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2. O SISTEMA UNIVERSITARIO
DE GALICIA
O SUG experimentou unha profunda transformación a principios dos noventa
tras a creación das Universidades da Coruña e Vigo no ano 1989, cun
importante crecemento tanto do número de alumnos, como das titulacións
impartidas. Durante os últimos exercicios non se produciu ningún feito
relevante que puidese alterar signiﬁcativamente o contexto en que se
desenvolveu a avaliación.
Non obstante, esta situación está cambiando, polo que se intúe no futuro
inmediato a necesidade de profundas transformacións tanto na estrutura
como no modo de funcionamento do sistema, co obxectivo de dar resposta
aos novos retos e esixencias que se derivan do desenvolvemento da LOU e
o futuro EEES.
A oferta do sistema universitario autonómico é extremadamente ampla e
complexa, xa que se imparten na actualidade 167 titulacións (Táboa 1, Figura
2), divididas en 7 campus, situados en cada unha das grandes cidades
da comunidade. Isto propiciou que unha parte importante das titulacións
existentes se impartan en varios campus dependentes de distintas
universidades.
As titulacións impartidas pola Universidade da Coruña están repartidas entre
os campus da Coruña e Ferrol, as correspondentes á Universidade de Santiago
de Compostela entre os de Santiago e Lugo e as da Universidade de Vigo
entre os campus de Vigo, Pontevedra e Ourense.
Co obxectivo de analizar o SUG é interesante deﬁnir a evolución sufrida polas
tres Universidades galegas nos últimos 6 anos (Figuras 3 a 7) nos parámetros
de número de alumnos, orzamento e personal docente.
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TITULACIÓNS EXISTENTES EN GALICIA
UNIVERSIDADES
ÁMBITO
A CORUÑA
SANTIAGO
Ciencias da Saúde
6
6
Xurídico - Social
18
21
Humanidades
6
17
Ciencias Experimentais
2
7
Ensinanzas Técnicas
18
12
TOTAL
50
63

TOTAL

VIGO
5
24
7
5
13
54

17
63
30
14
43
167

Táboa 1: Titulacións Existentes en Galicia.
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A ﬁgura 3 permite analizar a evolución do número total de estudantes nas titulacións
propias das tres universidades galegas.
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Durante o mesmo período, o número de estudantes de terceiro ciclo tamén
se incrementou na mesma proporción (Figura 4).
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A rápida consolidación das universidades viuse favorecida polo importante
crecemento dos ingresos dispoñibles (Figura 5).
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O cadro de persoal docente e investigador (Figuras 6 e 7), tanto permanente
como contratado, incrementouse considerablemente nas tres universidades
galegas.
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3. ESTADO DA AVALIACIÓN
INSTITUCIONAL AO FINAL DO
PNECU
Durante as catro anualidades do PNECU avaliáronse 35 titulacións dentro do SUG,
12 de ciclo curto e 23 de ciclo longo, das que 17 pertencen á Universidade de
Santiago de Compostela, 9 á Universidade da Coruña e 10 á Universidade de
Vigo.
Entre as principais contribucións do PNECU, ademais da sensibilización da
comunidade universitaria cara a cultura da calidade, cabe destacar a creación nas
distintas universidades de vicerreitorados con atribucións especíﬁcas en materias
de calidade, así como de Unidades Técnicas de Avaliación.
Ao ﬁnal do PNECU avaliáronse o 22,3% das titulacións en funcionamento, valor
similar á media estatal, o que pon de manifesto o gran esforzo institucional realizado
polas nosas universidades, a pesar da súa menor dimensión, destacando o grao
de cobertura alcanzado no ámbito das Ciencias Experimentais na Universidade de
Santiago, o de Humanidades na de Vigo e o de Ciencias da Saúde na Coruña.
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Un estudo detallado sobre o desenvolvemento do PNECU en Galicia foi
publicado recentemente pola ACSUG, baixo o título “Informe Final do Plan
Nacional de Avaliación da Calidade das Universidades no Sistema Universitario
de Galicia. 1996 – 2000”.
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4. O II PLAN DE CALIDADE DAS
UNIVERSIDADES
Tras a sinatura do convenio de colaboración subscrito en 2001 co CCU, a
ACSUG encargouse de xestionar na súa totalidade o desenvolvemento do II
PCU na nosa Comunidade, o que supuxo un importante esforzo tanto a nivel
organizativo como de xestión.
En total avaliáronse 30 titulacións pertencentes ao Sistema Universitario de
Galicia (Figura 9), 7 de ciclo curto e 23 de ciclo longo, das que 13 pertencen
á Universidade de Santiago de Compostela, 14 á Universidade da Coruña e 3
á Universidade de Vigo.
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En canto ao nivel de cobertura (Figura 10), acadouse un 41,1%, destacando
o esforzo de avaliación realizado pola Universidade da Coruña na área Xurídico
– Social, que supera o 85%.
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Este importante esforzo de avaliación por parte das nosas universidades
requiriu un elevado grao de participación da comunidade universitaria (Táboa
2), posto que se implicaron directamente nos Comités de Autoavaliación
117 profesores e 31 alumnos, ademais de 25 membros do persoal de
administración e servizos.
Considerando o elevado número de titulacións avaliadas e en función das
particularidades das mesmas, establecéronse diversas Unidades de Avaliación
Ampliadas, de tal maneira que o mesmo Comité de Avaliación Externa
avaliou distintos centros afíns, o que redunda nunha maior homoxeneidade
na análise, a expensas dunha maior complexidade para a súa organización
e coordinación. De todos os xeitos, a pesar do agrupamento de titulacións,
en total participaron no proceso 42 avaliadores externos, dos que 6 eran
profesionais alleos ao mundo universitario.
A táboa 2 permite analizar a estrutura e composición dos distintos comités de
avaliación, na que claramente se observan as diferenzas de criterio existentes
entre os distintos centros á hora de deﬁnir os Comités de Autoavaliación.
Cabe destacar pola súa dimensión, os Comités de Autoavaliación das
titulacións de Enxeñería Industrial e Diplomado en Ciencias Empresariais da
Universidade de Vigo, con 21 e 16 membros respectivamente.
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UNIDADE

COMPOSICIÓN DOS COMITÉS DE AVALIACIÓN
COMITÉ
UNIVERS.
TITULACIÓN
AUTOAVALIACIÓN

UVI - US1

Diplomado en Ciencias Empresariais (OR)

UVI - US2

Enxeñería Industrial (VI)

UVI - US3

Licenciado en Publicidade e Relacións Públicas (PO)

CEE

Vigo
Vigo
Vigo

PROFESORES
12
15
6

ALUMNOS
1
2
2

PAS
3
4
3

3
4
3

Santiago

6

1

1

3

Santiago

8

1

0

4

1
1
0

1
1
1

Mestre en Educación Física (LU)
USC - UA1

Mestre en Educación Infantil (LU)
Mestre en Educación Primaria (LU)
Mestre en Lingua Estranxeira (LU)
Mestre en Educación Infantil (SC)

USC - UA2

Mestre en Educación Primaria (SC)
Mestre en Lingua Estranxeira (SC)
Mestre en Educación Musical (SC)

USC – US1

Filoloxía Galega (SC)

Santiago

4
5
5

USC – US2

Enxeñería Técnica Industrial en Química
Industrial (LU)

Santiago

5

1

1

3

Enxeñería Química (SC)

Santiago

4

1

1

3

8

2

1

4

2

1

7

4

1

8

2

1

4
4
4
4
4

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

USC - UA3

USC – US3

Filoloxía Francesa (SC)
Filoloxía Inglesa (SC)

Santiago

Licenciado en Psicopedagoxía (CO)
UDC - UA1

Diplomado en Educación Social (CO)

Coruña

Diplomado en Logopedia (CO)

3
3

3

Mestre en Educación Infantil (CO)
UDC - UA2

Mestre en Educación Primaria (CO)
Mestre en Educación Física (CO)

Coruña

4

Mestre en Audición e Linguaxe (CO)
Licenciado en Economía (CO)
Lic. en Administración e Dirección de Empresas
(CO)
UDC - UA3
Diplomado en Ciencias Empresariais (CO)

Coruña

Licenciado en Socioloxía (CO)
Licenciado en Dereito (CO)
UDC - UA4

Diplomado en Relacións Laborais (CO)
Diplomado en Relacións Laborais (FE)

Coruña

3

3

Táboa 2 – Composición dos Comités de Avaliación.
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5. VALORACIÓNS SOBRE O
PROCESO DE AVALIACIÓN
Unha lectura detallada dos distintos informes de avaliación elaborados
polos distintos comités, permite extraer conclusións e valoracións de gran
interese no tocante ao desenvolvemento do proceso de avaliación, opinións
e reﬂexións que en moitos casos xa aparecían reﬂectidas nos informes do
PNECU.
A maioría dos aspectos aquí destacados foron analizados e debatidos
en profundidade cos presidentes dos Comités de Avaliación Externa na
reunión de traballo celebrada o 9 de abril de 2003. As conclusións desta
reunión aparecen recollidas na publicación titulada “II Plan de Calidade das
Universidades. Xornada de Traballo cos Presidentes dos Comités de Avaliación
Externa”.
Con carácter xeral, a maioría das titulacións avaliadas amósanse satisfeitas
co desenvolvemento do proceso de avaliación e os resultados obtidos,
destacando a mellora do coñecemento da titulación, tanto a nivel interno, como
por parte dos responsables da Universidade. Isto contribuíu eﬁcazmente á
análise e discusión das metas e obxectivos estratéxicos da mesma, deﬁnindo
claramente as súas fortalezas e debilidades.
A táboa 3 presenta a relación completa das titulacións avaliadas, e indica
ademais a data de recepción na Axencia dos distintos informes.
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TITULACIÓNS AVALIADAS NA 1ª ANUALIDADE DO IIPCU

INFORME
AVAL.
AUTOAVAL EXTERNA

INFORME
INFORME
AVAL.
FINAL
EXTERNA

UNIDADE

TITULACIÓN

UNIVERS.

UVI - US1

Diplomado en Ciencias
Empresariais (OR)

Vigo

10/12/2002 09/03/2003 10/04/2003 09/07/2003

Vigo

25/10/2002 20/01/2003 20/02/2003 07/05/2003

Vigo

13/01/2003 23/02/2003 08/05/2003 27/06/2003

UVI - US2
UVI - US3

Enxeñería Industrial (VI)
Licenciado en Publicidade e
Relacións Públicas (PO)
Mestre en Educación Física

(LU)
Mestre en Educación Infantil
USC - UA1

(LU)
Mestre en Educación Primaria

Santiago 31/10/2002 09/12/2002 22/01/2003 24/09/2003

(LU)
Mestre en Lingua Estranxeira

(LU)
Mestre en Educación Infantil

(SC)
Mestre en Educación Primaria
USC - UA2

(SC)
Mestre en Lingua Estranxeira

Santiago 29/10/2002 09/12/2002 22/01/2003 03/10/2003

(SC)
Mestre en Educación Musical

(SC)
USC - UA3
USC – US1
USC – US2
USC – US3

UDC - UA1

UDC - UA2

UDC - UA3

UDC - UA4

Filoloxía Francesa (SC)
Filoloxía Inglesa (SC)
Filoloxía Galega (SC)
Enxeñería Técnica Industrial en
Química Industrial (LU)
Enxeñería Química (SC)
Licenciado en Psicopedagoxía
(CO)
Diplomado en Educación
Social (CO)
Diplomado en Logopedia (CO)
Mestre en Educación Infantil
(CO)
Mestre en Educación Primaria
(CO)
Mestre en Educación Física
(CO)
Mestre en Audición e Linguaxe
(CO)
Licenciado en Economía (CO)
Lic. en Administración e
Dirección de Empresas (CO)
Diplomado en Ciencias
Empresariais (CO)
Licenciado en Socioloxía (CO)
Licenciado en Dereito (CO)
Diplomado en Relacións
Laborais (CO)
Diplomado en Relacións
Laborais (FE)

Santiago 03/12/2002 20/01/2003 21/03/2003 16/09/2003
Santiago 07/05/2003 09/06/2003 18/07/2003

Santiago 20/12/2002 10/03/2003 14/05/2003 12/11/2003
Coruña

13/12/2002 21/01/2003 04/03/2003

24/07/2003
19/06/2003

Coruña

19/11/2002 10/12/2002 20/01/2003 04/08/2003

11/11/2002 20/01/2003 10/02/2003 12/06/2003
Coruña

22/10/2002
05/11/2002
25/10/2002

Coruña

17/12/2002

10/02/2003 11/04/2003

21/02/2003 12/06/2003
09/07/2003
07/01/2003 31/03/2003
22/10/2002
24/04/2003
22/10/2002 26/11/2002 21/02/2003 13/05/2002

Táboa 3 – Titulacións Avaliadas na 1ª anualidade do II PCU.
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Tal e como se pode observar na táboa adxunta, unha parte importante das
titulacións entregaron o seu Informe de Autoavaliación antes do ﬁnal do
ano, así que a maioría das visitas dos CEE se celebraran antes de ﬁnalizar
o primeiro cuadrimestre do curso 2002 - 2003. Así mesmo, a maioría dos
CEE cumpriron os prazos, tardando arredor dun mes en entregar o Informe
de Avaliación Externa.
Con todo, as titulacións demoraron bastante o proceso de entrega dos
Informes Finais, unha parte signiﬁcativa recibíronse antes do mes de xullo
de 2003 pero algúns non chegaran ata ﬁnais do mes de novembro, estando
ainda a espera de recibir algún deles.
En xeral, o nivel de implicación e de satisfacción dos distintos CA implicados
é elevado, porén, en gran parte dos casos non se conseguiu trasladar esta
implicación ao resto da comunidade universitaria, senón que se detectaron
frecuentemente reservas con respecto ao proceso de avaliación.
O seguimento da Guía de Autoavaliación elaborada polo CCU mellorou
considerablemente fronte ao PNECU, se ben cómpre que as Unidades Técnicas
de Avaliación realicen un control máis estrito sobre os mesmos, seguindo a lista
de veriﬁcación facilitada polo propio Consello. Esta inclúese como documento
anexo, velando pola cumprimentación de todas as táboas de datos, por canto a
avaliación debe estar baseada en evidencias demostrables.
A pesar dos avances observados, sistemáticamente diversos indicadores
aparecen sen cubrir ou cubertos incorrectamente (Táboa 4)

PRINCIPAIS INDICADORES SEN CUBRIR
Nota Media de Acceso PAU e FP
PDI a Tempo Completo
Gasto Corrente
Postos en Biblioteca
Postos de Informática
Taxa de Rendemento
Taxa de Éxito
Proporción de Sexenios
Proporción de Doutores

100 %
31 %
62 %
38 %
34 %
24 %
24 %
83 %
76 %

Táboa 4 – Principales indicadores sen cubrir.
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Tanto as titulacións como os avaliadores externos manifestan as diﬁcultades
existentes para encontrar persoas dispostas a participar no proceso
de avaliación, por canto require unha gran dedicación e esforzo que non
están suﬁcientemente recoñecidos, polo cal é necesario establecer unha
compensación adecuada, tanto a nivel curricular, como económico. Outras
opcións, tales como unha redución da carga lectiva das persoas implicadas,
considéranse máis complexas e de dubidosa implantación.
En termos xerais, as distintas titulacións realizaron unha análise exhaustiva
das súas debilidades e fortalezas (Táboa 5), cubrindo os distintos aspectos
da Guía de Avaliación. Tal e como se desprende da seguinte táboa, en que
se indica o número de puntos fortes, puntos débiles e propostas de mellora
presentadas por cada unha das titulacións avaliadas nos seus Informes
Finais.
Puntos Fortes e Débiles
UNIDADE

TITULACIÓN

UVI - US1
UVI - US2

Diplomado en Ciencias Empresariais (OR)
Enxeñería Industrial (VI)
Licenciado en Publicidade e Relacións Públicas

UVI - US3

USC - UA1

USC - UA2

USC - UA3
USC – US1
USC – US2
USC – US3

(PO)
Mestre en Educación Física (LU)
Mestre en Educación Infantil (LU)
Mestre en Educación Primaria (LU)
Mestre en Lingua Estranxeira (LU)
Mestre en Educación Infantil (SC)
Mestre en Educación Primaria (SC)
Mestre en Lingua Estranxeira (SC)
Mestre en Educación Musical (SC)
Filoloxía Francesa (SC)
Filoloxía Inglesa (SC)
Filoloxía Galega (SC)
Enxeñería Técnica Industrial en Química
Industrial (LU)
Enxeñería Química (SC)

UNIVERS.
Vigo
Vigo
Vigo
Santiago

Santiago
Santiago

PF
66
37

PD
62
68

PM
80
66

6

14

8

8

28

31

21
21
21
20
11
12

19
20
22
20
22
17

31
31
35
32
23
14

21
12

17
16

2
6

30
21
14
26
27
33*

27
22
18
26
26
21*

22
14
15
14
13
24*

31*
18
31
17
24
33

24*
23
32
23
12
32

24*
19
17
28
10
26

Santiago
Santiago
Santiago

Licenciado en Psicopedagoxía (CO)
UDC - UA1

UDC - UA2

UDC - UA3

UDC - UA4

Diplomado en Educación Social (CO)
Diplomado en Logopedia (CO)
Mestre en Educación Infantil (CO)
Mestre en Educación Primaria (CO)
Mestre en Educación Física (CO)
Mestre en Audición e Linguaxe (CO)
Licenciado en Economía (CO)
Lic. en Administración e Dirección de Empresas
(CO)
Diplomado en Ciencias Empresariais (CO)
Licenciado en Socioloxía (CO)
Licenciado en Dereito (CO)
Diplomado en Relacións Laborais (CO)
Diplomado en Relacións Laborais (FE)

Coruña

Coruña

Coruña

Coruña

Táboa 5 – Puntos Fortes e Débiles (* Datos do Informe de Autoavaliación).
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A pesar da heteroxeneidade das titulacións avaliadas, unha análise do contido
dos informes permite detectar que tradicionalmente a maioría das titulacións
propoñen unha serie de puntos fortes que frecuentemente non están
suﬁcientemente xustiﬁcados con evidencias. Entre os máis sinalados, cabe
destacar unha excelente formación dos seus titulados, un cadro de persoal
ben cualiﬁcado ou unhas relacións externas moi coidadas.
Así mesmo, a gran maioría das titulacións, independentemente da Área
Temática á que pertencen, presentan dous puntos débiles básicos: unha
elevada taxa de abandono e retraso, así como unha descoordinación entre
materias afíns, sen que na maioría dos casos se propoña ningunha acción
correctora ao respecto.
Outra das conclusións máis relevantes, extraídas dos primeiros procesos de
avaliación levados a cabo durante o PNECU, é que unha parte signiﬁcativa
das propostas de mellora presentadas non estaban adecuadamente
fundamentadas, ao tempo que carecían dun responsable directo. Debido a
isto, tendo en conta que un dos obxectivos básicos do proceso de avaliación
é o establecemento dun plan estratéxico de mellora, desde a ACSUG
promoveuse un modelo que integra dun xeito coherente todos os aspectos
necesarios para deﬁnir axeitadamente unha proposta de mellora, modelo que
se adxunta como documento anexo.
O último aspecto a sinalar é a ausencia dunha deﬁnición clara de metas e
obxectivos na maioría das titulacións avaliadas, o que diﬁculta a elaboración
dun plan de mellora coherente.
Dunha maneira complementaria, no presente informe recóllense as propostas
de mellora máis frecuentes entre as titulacións avaliadas, agrupadas por
ámbitos cientíﬁcos. Así mesmo, cabe sinalar que está prevista a próxima
publicación por parte da ACSUG dun documento resumo das principais
propostas de mellora presentadas por cada unha das titulacións avaliadas.
Verbo do proceso de avaliación externa, a valoración global tamén é positiva,
tanto en canto ao proceso en si, como á organización e coordinación da visita,
tal e como se puido contrastar na reunión cos presidentes dos Comités de
Avaliación Externa.
Nesta reunión analizouse en detalle a problemática das Unidades de Avaliación
Ampliadas, nas que o seu funcionamento en xeral se valorou positivamente,
en función da redución de custos e á homoxeneidade no tratamento, se
ben considérase apropiado que se restrinxa a varias titulacións afíns,
xeograﬁcamente próximas, ou ben a varias titulacións dun mesmo centro.
Un último aspecto a destacar en relación ao proceso de avaliación, foi a mellora
signiﬁcativa observada na estrutura e uniformidade dos Informes Finais con
respecto aos presentados no PNECU, factor ao que contribuíu decisivamente
a redeﬁnición das Guías de Avaliación.
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6. RESULTADOS DO PROCESO
DE AVALIACIÓN
A partir da información proporcionada polos Informes de Autoavaliación
elaborados polos propios centros, os Informes de Avaliación Externa e os
Informes Finais das Titulacións, cítanse ao longo dos próximos apartados unha
serie de conclusións acerca do estado actual de cada unha das titulacións
avaliadas no SUG durante a primeira anualidade do II PCU.
Co obxectivo de facilitar a análise, estúdase por separado cada un dos cinco
Ámbitos Cientíﬁcos (Táboa 6), tentando salientar as particularidades e a
problemática especíﬁca de cada unha das titulacións avaliadas, referidas á
oferta e demanda das titulacións, aos seus plans de estudos, aos recursos
e instalacións dispoñibles, ao desenvolvemento e aos resultados do ensino,
entre outros.
TITULACIÓNS AVALIADAS 1ª ANUALIDADE II PCU
ÁMBITO CIENTÍFICO

TITULACIÓNS
AVALIADAS

%

Ciencias Sociais e Xurídicas

23

76,66

Humanidades

3

10,0

Ciencias da Saúde

1

3,33

Ciencias Experimentais

0

0

Ensinanzas Técnicas

3

10,0

Total

30

100,0

Táboa 6 – Titulacións Avaliadas na 1ª Anualidade do II PCU.

Ao ﬁnal de cada capítulo inclúese un resumo das propostas de mellora
presentadas polas distintas titulacións avaliadas en cada un dos ámbitos,
comprobando a existencia de aspectos comúns entre as mesmas.
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7. CIENCIAS SOCIAIS E
XURÍDICAS
Durante o ano 2001 en Galicia avaliáronse 23 titulacións correspondentes ao
Ámbito das Ciencias Sociais e Xurídicas:
TITULACIÓNS AVALIADAS – CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
TITULACIÓN

UNIVERS.

TITULACIÓNS AVALIADAS
EXISTENTES
PNECU

INDICADOR
COBERTURA

Licenciado en Dereito (CO)

Coruña

4

0

25,0 %

Lic. en Administración e Direc. de Empresas (CO)

Coruña

5

1

40,0 %

Licenciado en Economía (CO)

Coruña

3

1

66,6 %

Diplomado en Ciencias Empresariais (CO)

Coruña

4

0

50,0 %

Diplomado en Ciencias Empresariais (OR)

Vigo

4

0

50,0 %

Lic. en Publicidade e Relacións Públicas (PO)

Vigo

1

0

100 %

Diplomado en Relacións Laborais (CO)

Coruña

5

1

60,0 %

Diplomado en Relacións Laborais (FE)

Coruña

5

1

60,0 %

Mestre, especialidade en Educación Infantil (LU)

Santiago

6

0

50,0 %

Mestre, especialidade en Educación Primaria (LU)

Santiago

6

0

50,0 %

Mestre, especialidade en Lingua Estranxeira (LU)

Santiago

3

0

66,6 %

Mestre, especialidade en Educación Física (LU)

Santiago

3

0

66,6 %

Mestre, especialidade en Educación Infantil (SC)

Santiago

6

0

50,0 %

Mestre, especialidade en Educación Primaria (SC)

Santiago

6

0

50,0 %

Mestre, especialidade en Lingua Estranxeira (SC)

Santiago

3

0

66,6 %

Mestre, especialidade en Educación Musical (SC)

Santiago

2

0

50,0 %

Mestre, especialidade en Educación Infantil (CO)

Coruña

6

0

50,0 %

Mestre, especialidade en Educación Primaria (CO)

Coruña

6

0

50,0%

Mestre, especialidade en Educación Física (CO)

Coruña

3

0

66,6 %

Mestre, especialidade en Audición e Linguaxe (CO)

Coruña

1

0

100 %

Licenciado en Socioloxía (CO)

Coruña

1

0

100 %

Licenciado en Psicopedagoxía (CO)

Coruña

3

0

33,3 %

Diplomado en Educación Social (CO)

Coruña

3

0

33,3 %

Táboa 7 – Titulacións Avaliadas - Ciencias Sociais e Xurídicas.
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7.1 LICENCIADO EN DEREITO - UNIVERSIDADE DA CORUÑA
A titulación de Licenciado en Dereito (Táboa 8) da Universidade da Coruña
data do ano 1987 e está plenamente consolidada tanto no seu ámbito, como
na súa Universidade.
LICENCIADO EN DEREITO
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS PNECU

INDICADOR
COBERTURA

1987

4

0

25 %

Táboa 8 – Licenciado en Dereito.

7.1.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A demanda (Táboa 9) é elevada, cubríndose practicamente a totalidade das
prazas ofertadas (370). Así mesmo, o número de titulados por ano é elevado,
pois acada os 273 alumnos.
A titulación carece de estudos sobre a inserción laboral dos titulados, se ben
se detectan desaxustes entre a formación proporcionada e a demandada polo
mercado laboral, para o que propoñen incrementar a colaboración coas empresas
do ambiente durante o actual proceso de elaboración do novo Plan de Estudos.
O Comité de Avaliación Externa tamén fai algunhas consideracións ao respecto,
destacando a falta de expectativas por parte dos propios alumnos da titulación.
Estas apreciacións non se corroboran na súa totalidade polo Estudo de Inserción
Laboral elaborado pola ACSUG. Tomando como base a 65 enquisas realizadas
entre os 1170 alumnos titulados dos últimos cinco anos, dedúcese que o 62%
se atopa actualmente traballando, fronte a un 13% que continúa estudos. Os
enquisados valoran a adecuación do seu emprego á formación recibida cunha
puntuación de 4,03 sobre 5.
LICENCIADO EN DEREITO – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS AO ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

370

2432

273

6,31

Táboa 9 – Licenciado en Dereito. Oferta e Demanda.

38

ACSUG

Informe Final da primeira anualidade do II Plan de Calidade das Universidades no Sistema Universitario de Galicia
Ciencias Sociais e Xurídicas

7.1.2 PLAN DE ESTUDOS
O Plan de Estudos vixente data do ano 1953 e consta de cinco cursos
divididos en dous ciclos, cun perﬁl único e sen que existan especialidades.
Deﬁnición de Obxectivos
A falta dunha deﬁnición clara de metas e obxectivos para a titulación diﬁculta
calquera intento de planiﬁcación estratéxica, o que é sinalado como un punto
débil a corrixir.
Estrutura
O actual Plan de Estudos do ano 1953 está en fase de reforma, considerando
a titulación que a estrutura actual é excesivamente ríxida e está pouco
adaptada ás necesidades actuais do mercado.
A titulación estima que a proporción entre clases teóricas e prácticas é
apropiada, con aproximadamente un 25% de horas prácticas, aínda que se
sinala como punto débil a ausencia de prácticas en empresas.
Con carácter xeral, considérase que o nivel de coordinación entre materias é
adecuado, cun baixo grao de solapamento entre elas.
7.1.3 RECURSOS HUMANOS
Considérase adecuado tanto o número como a formación do profesorado, do
mismo xeito que se destaca o elevado número de doutores existentes e o
aumento da proporción de funcionarios.
A valoración do PAS é positiva, aínda que se destaca que sería conveniente
que se mellorase a súa formación mediante cursos especíﬁcos. Tamén se
considera necesaria unha mellora dos medios informáticos que teñen para
o desempeño dos seus labores, ademais dunha maior coordinación cos
servizos xerais da universidade.
7.1.4 INSTALACIÓNS
Sobre as instalacións a valoración é moi positiva, cun excelente grao de
conservación e adaptación ao uso, agás que se sinalan deﬁciencias puntuais
na dotación da Aula de Informática, cun número de postos insuﬁcientes para
as tarefas de investigación desenvolvidas.
En canto á biblioteca, considérase adecuado dispoñer doutra sala de lectura e
estudo diferenciada; ademais, a dotación de fondos é escasa. Tamén se sinala
por parte do PAS a conveniencia de dispoñer dun pequeno montacargas para
facilitar a tarefa de traslado de material entre as tres plantas da mesma.
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7.1.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO.
Esencialmente emprégase a clase maxistral, cunha escasa utilización dos
recursos audiovisuais.
Considérase que o número de alumnos por grupo é elevado, o que reduce o
rendemento das clases, sendo en xeral a asistencia escasa e decrecente a
medida que avanza o curso.
A carga de traballo necesaria para superar a titulación considérase razoable
e equilibrada, se ben destácase que o cuarto curso concentra unha maior
carga lectiva.
A dispoñibilidade dos profesores en canto á atención titorial valórase
positivamente, aínda que se sinala o seu escaso emprego por parte dos
alumnos, orientadas esencialmente á revisión dos exames.
O nivel de información dispoñible estímase suﬁciente, así e todo sinálase que
a súa difusión non é a adecuada.
7.1.6 RESULTADOS DO ENSINO.
Os resultados do ensino son valorados positivamente, cunha boa proporción
de titulados e un nivel de formación adecuado. A duración media da titulación
sitúase sobre os sete anos, cunha taxa de abandono próxima ao vinte por
cento, destacando un menor rendemento dos alumnos non procedentes das
PAU.
7.1.7 RELACIÓNS EXTERNAS
Aínda que se valoran positivamente as relacións co medio, sinálase a necesidade
de melloralas, co obxectivo de coñecer mellor as súas necesidades, de tal modo
que lle permita ao centro adaptar a formación proporcionada aos titulados.
7.1.8 INVESTIGACIÓN
A investigación é valorada de forma moi positiva, destacando o gran número de
teses presentadas, ao igual que o número de sexenios obtidos. Considérase
que a relación entre a actividade investigadora e a docencia é axeitada.
Emporiso, solicítase un maior número de axudas e medios para facilitar a
actividade investigadora.
7.1.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
O proceso de avaliación desenvolveuse adecuadamente, seguindo os
procedementos establecidos e cumprimentando convenientemente as
distintas táboas e valoracións solicitadas.
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O CEE fai diversas valoracións acerca do excesivo esforzo que supuxo a
avaliación dentro dunha unidade ampliada en que se incluían outros dous
centros da UDC. Outro aspecto salientado como negativo é a ausencia no
comité dun profesional de recoñecido prestixio coñecedor do medio.
En conxunto, a titulación valora moi positivamente o proceso de avaliación,
destacando o gran esforzo realizado, o que lle permitiu afondar no coñecemento
da problemática especíﬁca do centro e programar unha serie de medidas
correctoras.

7.2 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS
– UNIVERSIDADE DA CORUÑA
A Licenciatura en Administración e Dirección de Empresa (Táboa 10) é unha
titulación plenamente consolidada tanto no seu ambiente, como na súa
Universidade. Nace no ano 1987 cun Plan de Estudos ratiﬁcado no BOE 21/01/92.
O Plan é revisado no ano 2000 e o novo Plan publícase no BOE do 20/10/2000.
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS PNECU

INDICADOR
COBERTURA

1987

5

1

40 %

Táboa 10 – Licenciado en Administración e Dirección de Empresas.

7.2.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
O proceso de avaliación levado a cabo nesta titulación case non valorou
aspectos relativos á oferta e demanda da titulación. No informe ﬁnal coméntase
que ao tratarse dunha licenciatura cun novo plan non se dispón de datos
para ver a tendencia seguida pola titulación, aínda que se detecta un exceso
de demanda (para 150 prazas ofertadas realizáronse 923 preinscricións das
que 160 situaban a esta titulación como primeira opción). Tamén se sinala
no Informe Final unha caída no número de alumnos de novo ingreso, o que
constitúe un problema para os próximos cursos (Táboa 11).
A titulación carece de estudos sobre a inserción laboral dos titulados.
Neste sentido no Informe de Autoavaliación e no Informe Final suxírense
comentarios xenéricos, (por exemplo: “no ambiente hai pouca demanda de
economistas” ou “o mercado de traballo non discrimina entre os titulados de
Economía e Empresas”), sen aportar evidencias nin datos que avalen estas
consideracións.
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Non obstante, estes comentarios descritivos poden completarse cos datos
que aporta o Estudo de Inserción Laboral realizado pola ACSUG. Para esta
titulación, en que nos últimos 5 anos se licenciaron 434 persoas, realizáronse
41 enquisas e delas extráese que o 72% dos licenciados está actualmente
traballando, mentres que un 3% continúa estudos. Ademais, boa parte dos
titulados que traballan realizan actividades relacionadas co estudado (esta
cuestión obtén unha puntuación de 4,2 sobre 5).
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN EMPRESAS – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
ALUMNOS
TITULADOS AO
NOTA MEDIA
TOTAIS
INGRESO
ANO
INGRESO
156
6,32
Táboa 11 – Licenciado en Administración e Dirección de Empresas.Oferta e Demanda.

7.2.2 PLAN DE ESTUDOS
No momento en que se levou a cabo a avaliación da titulación convivían dous
plans de estudo, o plan antigo, que data do ano 1992, e o novo plan, que foi
implantado no ano 2000. O novo plan de estudos consta de 318,5 créditos
repartidos en 5 cursos e conta con 3 especialidades: Dirección Comercial,
Dirección Xeral e Dirección Financeira.
Deﬁnición de Obxectivos
No Informe de Autoavaliación preséntase un capítulo de metas e obxectivos
que é idéntico para a titulación en Administración e Dirección de Empresas
e para a titulación de Economía. Para o Comité de Avaliación Externa esta
circunstancia pon de manifesto a ausencia duns obxectivos diferenciados e
claros e esta carencia non é só formal, senón que se trata dun problema que
por extensión afecta á conﬁguración dos plans de estudo.
Estrutura
A avaliación do novo plan de estudos desta titulación ten a diﬁcultade de que
non estaba totalmente implantado. Non obstante, no Informe Final recóllese
que en xeral os profesores entrevistados polo Comité de Avaliación Externa
manifestan o seu descontento co mesmo. Os problemas sobre os que hai unha
ampla coincidencia sintetízanse en que a licenciatura se diferencia pouco da
Licenciatura en Economía, a optatividade é escasa e que deberían intensiﬁcarse
adecuadamente as especializacións.
Tamén os alumnos manifestan algúns reparos cara ao plan. Neste caso as
peticións encamíñanse cara a unha maior orientación práctica da titulación.
Neste sentido, unha das propostas que se apuntan para que os estudiantes
coñezan a realidade empresarial consiste na implantación dun practicum que
inclúa a todo os estudantes.

42

ACSUG

Informe Final da primeira anualidade do II Plan de Calidade das Universidades no Sistema Universitario de Galicia
Ciencias Sociais e Xurídicas

7.2.3 RECURSOS HUMANOS
Respecto ao profesorado, tanto no Informe de Avaliación Externa como
no Informe Final, cítase que á hora de conﬁgurar o cadro de persoal os
Departamentos tenden a buscar a estabilización do profesorado, empregando a
ﬁgura de Profesor Titular de Escola Universitaria máis do que sería adecuado.
Por outro lado, sinálase que a proporción de créditos impartida por Catedráticos
de Universidade respecto ao total de créditos de encargo docente na titulación
é inferior a 1/13 cando o recomendable é que se sitúe arredor de 1/5. Tamén
o encargo docente que asumen os Titulares de Universidade e os Catedráticos
de Escola considérase baixo (1/6 fronte ao 1/2 que sería a referencia).
No que se reﬁre á presenza de profesorado máis cualiﬁcado, no primeiro
curso os datos revelan unha escasa fracción do encargo docente realizado
por Catedráticos e Titulares. (Dos 42 créditos que asumen os Catedráticos
só 12 se imparten no primeiro curso e dos 169,5 créditos que asumen
os Profesores Titulares e Catedráticos de Escola só 27 se destinan a ese
curso).
No Informe Final establécense unha serie de consideracións sobre o
alumnado, entre as que cabe sinalar as seguintes: case non empregan as
titorías, manteñen boas relacións cos profesores, van a clases particulares,
consideran insuﬁcientes as prácticas e participan pouco nos órganos de
representación.
En canto ao PAS, no Informe de Avaliación Externa e no Informe Final sinálase
a súa desmotivación e que a maior parte dos problemas se deben a unha
mala comunicación coa Xerencia da Universidade.
7.2.4 INSTALACIÓNS
Sobre as instalacións, os informes manifestan diversos reparos. Sinálase que
o principal problema é o excesivo número de titulacións e de alumnos que
acolle, considerando que, por tanto, gran parte dos problemas se resolverían
se a Diplomatura de Empresariais se impartira noutro ediﬁcio.
7.2.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
Como vén sendo habitual nas titulacións avaliadas, o método docente que
predomina é a clase maxistral. No Informe Final recóllese que a maioría dos
profesores considera necesario clases máis participativas para lograr unha
maior motivación do alumno e unha mellor aprendizaxe. Tamén se comenta
a necesidade de fomentar o traballo en grupo e a exposición dos mesmos,
xa que son habilidades útiles para atopar emprego e para o exercicio
profesional.
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Polo que se reﬁre ao traballo dos alumnos destacan dous aspectos: unha
gran proporción acode a clases particulares e poucos empregan as titorías.
É dicir, a ensinanza impartida no centro e as axudas personalizadas non
parecen suﬁcientes para resolver o problema de aprendizaxe do gran número
de estudantes desta titulación.
7.2.6 RESULTADOS DO ENSINO
O Informe de Autoavaliación case non aporta datos que permitan valorar os
resultados do ensino, datos que ademais son postos en dúbida polo Comité
de Avaliación Externa. Os escasos aportados permiten concluír que a taxa de
graduación se sitúa no 43%.
7.2.7 RELACIÓNS EXTERNAS
O Informe de Autoavaliación recolle que un dos puntos débiles é a escasa
participación dos profesores en programas de intercambio. Tamén se constata
que, aínda que o número de alumnos que se acollen ao programa Erasmus
está crecendo, segue sendo reducido. O Comité de Avaliación Externa sinala
que debería deseñarse unha estratexia concreta para que o incremento da
mobilidade sexa unha realidade progresiva.
7.2.8 INVESTIGACIÓN
Nos informes non se presta atención ao labor investigador. Neste ámbito
non se mencionan debilidades nin fortalezas e nas 18 propostas de mellora
que aparecen no Informe Final da titulación ningunha está relacionada coa
investigación.
7.2.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
Aínda que en liñas xerais o proceso de avaliación da titulación se desenvolveu
adecuadamente, cabe salientar algunhas incidencias:
- En primeiro lugar, tanto o CA como o CEE coinciden en sinalar que o
momento escollido para a avaliación non foi o máis axeitado ao convivir
dous plans de estudo e coincidir co asentamento nun novo ediﬁcio.
- En segundo lugar, o Comité de Autoavaliación elaborou dous informes
(un para LADE e outro para Economía) que o Comité de Avaliación
Externa consideran practicamente idénticos. Na súa opinión, os dous
informes son excesivamente descritivos e carentes de xuízos de
valor.
- En terceiro lugar, durante a visita que realizou o Comité de Avaliación
Externa, das 11 reunións programadas 5 non se puideron celebrar e
o número de asistentes ás reunións cos profesores foi anormalmente
reducido.
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Finalmente, a participación da comunidade universitaria no proceso de
autoavaliación desta titulación foi escasa recaendo a maior parte do traballo
no presidente do Comité de Autoavaliación.

7.3 LICENCIADO EN ECONOMÍA – UNIVERSIDADE DA CORUÑA
A Licenciatura en Economía (Táboa 12) é unha titulación que se imparte
desde o ano 1987 na Universidade da Coruña. A titulación está consolidada
tanto no seu medio, como na súa Universidade.
LICENCIADO EN ECONOMÍA
ANO
CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS PNECU

INDICADOR
COBERTURA

1987

3

1

66,66 %

Táboa 12 – Licenciado en Economía.

7.3.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
O proceso de avaliación interna levado a cabo nesta titulación case non
aporta características distintivas respecto á Licenciatura en Dirección e
Administración de Empresas.
Os aspectos relativos á oferta e demanda (Táboa 13) da titulación case non
son contemplados. No Informe Final coméntase que desde o curso académico
1997-1998 a demanda diminuíu paulatinamente, o que se ve reﬂectido tanto
no número de preinscritos, que pasa de 2096 a 834 no curso 2000-2001,
como no número de preinscritos que elixen esta titulación como primeira
opción, que pasou de 461 a 158 alumnos.
A titulación carece de estudos acerca da inserción laboral dos titulados. Neste
sentido, no Informe Final recóllense algunhas conclusións obtidas a partir
das entrevistas do Comité de Avaliación Externa coas distintas audiencias.
Entre estas conclusións cabe destacar que o mercado de traballo case non
diferenza aos titulados en Economía dos de Empresariais e a titulación sofre
a competencia no mercado de traballo dos Licenciados e Diplomados en
Empresariais, Licenciados en Dereito e Diplomados en Relacións Laborais.
Non obstante, estas conclusións xenéricas poden completarse cos datos que
aporta o Estudo de Inserción Laboral realizado pola ACSUG. Para esta titulación,
en que nos últimos 5 anos se licenciaron 1.026 persoas, realizáronse 46
enquisas e delas extráese que o 69% dos licenciados está actualmente
traballando, mentres que un 5% continúa os seus estudos.
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Ademais, respecto á cuestión de se estes titulados que traballan realizan
actividades relacionadas co estudado, esta titulación obtén unha puntuación
de 3,24 sobre 5.
LICENCIADO EN ECONOMÍA – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS AO
ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

191

2215

198

5,86

Táboa 13 – Licenciado en Economía.Oferta e Demanda.

7.3.2 PLAN DE ESTUDOS
No momento de levar a cabo a avaliación da titulación conviven dous plans
de estudo, un plan de estudos antigo, que data do ano 1.992, e un plan
novo do ano 2000, que consta de 318,5 créditos repartidos en 5 cursos
e conta con 4 especialidades: Economía Pública, Mercados e Institucións
Financeiras, Economía Rexional e Sectorial e Métodos Cuantitativos e Análise
Económica.
Deﬁnición de Obxectivos
No Informe de Autoavaliación preséntase un capítulo de metas e obxectivos,
que é igual para a titulación en Administración e Dirección de Empresas e
para a titulación de Economía. Para o Comité de Avaliación Externa esta
circunstancia manifesta a ausencia duns obxectivos diferenciados claros e
esta carencia non é só formal senón que se trata dun problema que por
extensión afecta á conﬁguración dos plans de estudo.
No Informe Final coméntase que a Facultade precisa non só realizar o esforzo
de ﬁxar obxectivos diferenciados para as dúas titulacións a través dun plan
estratéxico, senón tamén transmitir ao medio esas diferenzas.
Estrutura
A avaliación do novo plan de estudos desta titulación, ao igual que ocorre coa
Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas, ten a diﬁcultade
de que non estaba totalmente implantado. No Informe Final tamén se
recolle que en termos xerais os profesores entrevistados polo Comité de
Avaliación Externa manifestan o seu descontento co plan. Os problemas
sobre os que hai unha ampla coincidencia resúmense en: a Licenciatura
diferénciase pouco da Licenciatura en Economía, a optatividade é escasa
e deberían intensiﬁcarse adecuadamente as especializacións
Así mesmo, os alumnos manifestan algúns reparos cara ao plan. Neste
caso as peticións encamíñanse cara a unha maior orientación práctica
da titulación. Unha das propostas que se avanza para que os estudantes
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coñezan a realidade empresarial consiste na implantación dun practicum
que inclúa a todos os estudantes.
7.3.3 RECURSOS HUMANOS
Respecto ao profesorado, tanto no Informe de Avaliación Externa como
no Informe Final, recóllese que á hora de conﬁgurar o cadro de persoal, os
Departamentos tenden a buscar a estabilización do profesorado empregando
á ﬁgura do Profesor Titular de Escola Universitaria máis do que sería
adecuado.
No Informe Final desta titulación sinálase que a proporción de créditos
impartida por Catedráticos de Universidade respecto ao total de créditos de
encargo docente na titulación é inferior a 1/13 cando o aconsellable é que se
sitúe arrededor deun 1/5. Tamén o encargo docente que asumen os Titulares
de Universidade e os Catedráticos de Escola se considera baixo (1/6 fronte
ao 1/2 que sería a referencia).
No que se reﬁre á presenza de profesorado máis cualiﬁcado no primeiro
curso, os datos revelan unha escasa fracción do encargo docente realizado
por Catedráticos e Titulares. (Dos 42 créditos que asumen os Catedráticos
só 12 se imparten en primeiro curso e dos 169,5 créditos que asumen
os profesores Titulares e Catedráticos de Escola só 27 se destinan a ese
curso).
No Informe Final establécense unha serie de consideracións para o alumnado
entre as que cabe sinalar as seguintes: empregan pouco as titorías, manteñen
boas relacións cos profesores, van a clases particulares, consideran
insuﬁcientes as prácticas e participan pouco nos órganos de representación.
En canto ao PAS, no Informe de Avaliación Externa e no Informe Final
destácase a súa desmotivación e diversos problemas derivados dunha mala
comunicación coa Xerencia da Universidade.
7.3.4 INSTALACIÓNS
Sobre as instalacións, nos informes maniféstanse os mesmos comentarios
ca na titulación de Administración e Dirección de Empresas. Sinálase que
o principal problema é o excesivo número de titulacións e de alumnos
que acolle, considerando que, por tanto, gran número dos problemas se
resolverían se a Diplomatura de Empresariais se impartira noutro espazo.
7.3.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
O método docente que predomina é a clase maxistral. No Informe Final tamén
se recolle que a maioría dos profesores considera necesario clases máis
participativas para lograr unha maior motivación do alumno e, por conseguinte,
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unha mellor aprendizaxe. Tamén se comenta a necesidade de fomentar o
traballo en grupo e a exposición dos mesmos, xa que son habilidades útiles
para encontrar emprego e para o exercicio profesional.
Polo que se reﬁre ao traballo dos alumnos destacan dous aspectos: unha
gran proporción acode a clases particulares e poucos utilizan as titorías. É
dicir, a ensinanza impartida no centro e as axudas personalizadas non parecen
suﬁcientes para resolver o problema de aprendizaxe do gran número de
estudantes desta titulación.
7.3.6 RESULTADOS DO ENSINO
O Informe de Autoavaliación aporta poucos datos que permitan valorar os
resultados do ensino nesta titulación, datos que ademais son postos en dúbida
polo Comité de Avaliación Externa, se ben das súas valoracións dedúcese que
o rendemento non é o adecuado.
7.3.7 RELACIÓNS EXTERNAS
O Informe de Autoavaliación recolle que un dos puntos débiles é a escasa
participación dos profesores en programas de intercambio. Tamén se constata
que, aínda que o número de alumnos que se acollen ao programa Erasmus
está crecendo, segue sendo reducido. O CEE sinala que debería deseñarse
unha estratexia concreta para que o incremento da mobilidade sexa unha
realidade progresiva.
7.3.8 INVESTIGACIÓN
Nos informes non se presta atención ao labor investigador. Neste ámbito
non se mencionan debilidades nin fortalezas e nas 18 propostas de mellora
que aparecen no Informe Final da titulación ningunha está relacionada coa
investigación.
7.3.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
Aínda que en liñas xerais o proceso de avaliación da titulación se levou a cabo
adecuadamente, cabe salientar algunhas incidencias:
- En primeiro lugar, tanto o CA como o CEE coinciden en sinalar que o
momento escollido para a avaliación non foi o máis adecuado ao convivir
dous plans de estudo e coincidir co cambio a un novo ediﬁcio.
- En segundo lugar, o Comité de Autoavaliación elaborou dous informes
(un para LADE e outro para Economía) que o Comité de Avaliación
Externa considera practicamente idénticos. Na súa opinión, os dous
informes son excesivamente descritivos e carentes de xuízos de
valor.
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-

En terceiro lugar, durante a visita que realizou o Comité de Avaliación
Externa, das 11 reunións programadas 5 non se puideron celebrar e
o número de asistentes ás reunións con profesores foi anormalmente
reducido.

Finalmente, a participación da comunidade universitaria no proceso de
autoavaliación desta titulación foi escasa recaendo a maior parte do traballo
no presidente do Comité de Autoavaliación.

7.4 DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIAIS – UNIVERSIDADE DA
CORUÑA
Esta Diplomatura (Táboa 14) é unha das titulacións de grao medio que oferta
a Universidade da Coruña para cursar estudos relacionados coas Ciencias
Empresariais. Os seus inicios sitúanse no ano 1990, continuando coa tradición
da antiga Escola de Comercio e actualmente está plenamente consolidada no
seu ambiente. No curso 2001-2002 imparten docencia nesta titulación 51
profesores, prestan servizo 13 membros do PAS e estudan 1.614 alumnos.
DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIAIS
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS PNECU

INDICADOR
COBERTURA

1990

4

0

50 %

Táboa 14 – Diplomado en Ciencias Empresariais.

7.4.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A pesar do descenso xeralizado da demanda de estudos superiores, esta titulación
de ciclo curto continúa con boa aceptación, posto que se cubriron a totalidade
das prazas ofertadas, con alumnos que na súa maior parte elixen esta titulación
como primeira opción (en concreto o 84% no curso 2000-2001) (Táboa 15).
A nota media do quintil superior dos alumnos entrantes é bastante alta, tanto
para alumnos que acceden das PAU (7,03) como para os que o fan desde
FP (8,42). Estes datos poñen de manifesto que nesta titulación ingresa un
número importante de alumnos vocacionais e cunha formación previa que
permite afrontar estes estudos con certas garantías de éxito.
A titulación carece de estudos sobre a inserción laboral dos titulados. Neste
sentido no Informe de Autoavaliación e no Informe Final establécense
comentarios xenéricos sobre a boa imaxe que os empresarios e profesionais
consultados teñen da formación destes titulados, pero non se aportan datos
obxectivos que avalen estas consideracións.
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Non obstante, estes comentarios descritivos poden completarse cos datos
que aporta o Estudo de Inserción Laboral realizado pola ACSUG. Para esta
titulación, na que nos últimos 5 anos se graduaron 847 persoas, realizáronse
42 enquisas e delas extráese que o 58% dos titulados está actualmente
traballando. Ademais, unha parte signiﬁcativa dos titulados que traballan realizan
actividades relacionadas co estudado (esta cuestión obtén unha puntuación de
3,31 sobre 5 no estudo).
DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIAIS – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS TITULADOS AO ANO

258

1614

162

NOTA MEDIA
INGRESO
6,15

Táboa 15 – Diplomado en Ciencias Empresariais. Oferta e Demanda.

7.4.2 PLAN DE ESTUDOS
A Diplomatura acaba de implantar un novo plan de estudos que consta de
207 créditos a cursar en 3 cursos académicos. Os créditos distribúense entre
materias troncais (108 créditos), materias obrigatorias (55,5 créditos), materias
optativas (22,5 créditos) e materias de libre conﬁguración (21 créditos). O
plan non oferta especialidades.
Deﬁnición de Obxectivos
Os informes da titulación destacan a necesidade de mellorar o nivel de
deﬁnición das súas metas e obxectivos, establecendo con maior claridade
os perfís de formación. Neste sentido o CEE valora positivamente o esforzo
do CA por realizar un primeiro esbozo do Plan Estratéxico da Titulación, onde
quedan recollidas as principais ameazas e oportunidades do ámbito externo,
os puntos fortes e débiles do ámbito interno, os obxectivos e as liñas de
actuación. Afondar neste Plan Estratéxico debe ser unha das prioridades do
centro.
Estrutura
Na actualidade coexisten na titulación dous Plans de Estudo (un de 1974
e outro de 2000). A pesar de que coa entrada en vigor do novo plan se
corrixiron algúns problemas relacionados co reparto da carga docente, hai un
acordo xeneralizado entre os colectivos que forman o centro de que o actual
plan aínda é demasiado xeral e con pouco contido práctico (só o 10,87%
dos créditos corresponden á optatividade), e non se crearon itinerarios de
especialidade.
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7.4.3 RECURSOS HUMANOS
No que se reﬁre ao profesorado, os diferentes informes de avaliación destacan
unha debilidade que merece especial atención e é que o Centro ignora os
Plans de Ordenación Docente dos Departamentos.
Esta situación fai que non se coñeza a carga total do profesorado da titulación
e que non se saiba con seguridade que profesor ten dereito a votar na Xunta
de Escola.
En canto á cualiﬁcación académica do profesorado, o Comité de Avaliación
Externa considera que, en xeral, é adecuada tanto para o conxunto da titulación
como para os que imparten en primeiro curso.
Respecto ao alumnado, nos informes destácase a baixa participación na vida
universitaria e a elevada utilización das academias para afrontar a preparación
dos exames.
Como aspecto negativo, no Informe Final sinálase que o PAS se atopa nun
estado de desánimo xeneralizado provocado pola inexistencia de dialogo coa
Xerencia da Universidade.
7.4.4 INSTALACIÓNS
A pesar de que a Diplomatura se imparte nun ediﬁcio novo, este é denominado
como insuﬁciente para acoller o volume de actividade, tanto académica
como administrativa, que se xera, ao tempo que se estima que parte das
instalacións asignadas á titulación non son funcionais.
7.4.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
A clase maxistral é o método máis empregado no desenvolvemento do ensino
desta titulación. Pola súa propia natureza este tipo de clases non se prestan
ben para transmitir coñecementos prácticos. Nos informes tamén se sinala
a necesidade de volver a editar unha Guía da Titulación, coordinar materias,
revisar a organización da docencia (regulación de períodos de exames) e levar
a cabo unha avaliación do profesorado co propósito de detectar problemas
didácticos e de organización de contidos.
7.4.6 RESULTADOS DO ENSINO
O rendemento dos alumnos parece mellorar co novo Plan de Estudos, se ben
aínda con poucos datos, no Informe Final sinálase que o rendemento segue
sendo baixo. O CEE considera que é importante que o Centro analice con rigor
a taxa de éxito, rendemento e graduación da Diplomatura e, a continuación,
se establezan medidas en función do nivel de formación que a titulación debe
proporcionar.
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Tamén considera que debería revisarse, incluso chega a propoñer a súa
eliminación, a normativa de matrícula que rexe na Universidade da Coruña,
pola que se obriga á matriculación de todas as materias de cursos anteriores
se un alumno pretende matricularse dunha materia dun curso dado.
7.4.7 RELACIÓNS EXTERNAS
As relacións externas con outras universidades defínense como insuﬁcientes,
sendo reducido o intercambio tanto no colectivo de profesores como no
de alumnos. Os estudantes declaran non estar motivados para acollerse a
programas de intercambio internacional como o Erasmus ou o Sócrates.
No que se reﬁre ás relacións co medio máis próximo, sinálase a necesidade
de potenciar as prácticas en empresas. Neste sentido no centro hai diversas
iniciativas en marcha, pero considéranse insuﬁcientes.
7.4.8 INVESTIGACIÓN
No Informe de Autoavaliación da titulación non se inclúe unha análise da
investigación. Considérase que os Departamentos con maior docencia
na Diplomatura están adscritos á Facultade de Ciencias Económicas e
Empresariais, na que as súas titulacións (Economía e Administración de
Empresas) tamén se avalían e, por tanto, os seus respectivos informes
deberían conter unha análise da investigación.
7.4.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
O proceso de avaliación desenvolveuse adecuadamente, elaborando os seus
respectivos informes os distintos comités sen incidencias importantes. No
Informe de Autoavaliación contémplanse 33 propostas de mellora, indicando
para cada unha delas o seu obxectivo, o punto débil ao que responde, o
prazo, o ámbito de decisión de mellora, o ámbito de actuación e por último o
seu custo de implantación.

7.5 DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIAIS – UNIVERSIDADE DE
VIGO (CAMPUS DE OURENSE)
A Diplomatura de Ciencias Empresariais (Táboa 16) do Campus de Ourense
é unha das dúas titulacións de grao medio que oferta a Universidade de Vigo
para cursar estudos en Ciencias Empresariais. Os seus inicios sitúanse no
curso 1986-1987 e co paso do tempo foise consolidando no seu medio.
No curso 2000-2001 contou con 1485 alumnos, o que supuxo un 20% do
total de alumnos do Campus de Ourense e case un 5% do alumnado total
da Universidade de Vigo. Actualmente está no proceso de implantar un novo
plan de estudos con catro especialidades.
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DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIAIS
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS PNECU

INDICADOR
COBERTURA

1986

4

0

50 %

Táboa 16 – Diplomado en Ciencias Empresariais.

7.5.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
Ata o curso 2000-2001 esta titulación mantén un nivel de demanda aceptable
(Táboa 17), cubríndose a totalidade de prazas ofertadas con alumnos que na
súa maior parte elixen esta titulación como primeira opción.
Algúns datos que permiten corroborar esta valoración positiva son os
seguintes: a relación entre demanda e oferta acadou as 2,5 solicitudes por
cada unha das 360 prazas ofertadas no curso 1999-2000 e 2,8 solicitudes
por cada unha das 310 prazas ofertadas no curso 2000-2001. Ademais, no
curso 1999-2000, un 70% das prazas ofertadas foron cubertas por alumnos
que tiñan esta Diplomatura como primeira preferencia e, no curso 2000–
2001, esta porcentaxe acada o 83% das prazas ofertadas.
Ata o curso en que se somete a avaliación, a titulación non dispoñía de
estudos ou datos sobre a inserción laboral dos seus graduados. No Informe
Final sinálase que a titulación permite unha rápida saída ao mercado de
traballo e a partir da análise das enquisas realizadas ás 4 últimas promocións
de diplomados, indícase que o 70% dos diplomados se atopa na actualidade
traballando, mentres que o 10% continúa os seus estudos no segundo ciclo
da Licenciatura en Empresariais.
Esencialmente estes datos corresponden á información aportada polo Estudo
de Inserción Laboral realizado pola ACSUG. Para esta titulación, en que nos
últimos 5 anos se licenciaron 1.094 persoas, realizáronse 44 enquisas e
delas extráese que o 52% dos graduados está actualmente traballando,
mentres que un 17% continúa estudos.
DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIAIS – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS AO
ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

303

1351

201

5,91

Táboa 17 – Diplomado en Ciencias Empresariais. Oferta e Demanda.
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7.5.2 PLAN DE ESTUDOS
A Diplomatura acaba de implantar un novo plan de estudos que consta de
203,5 créditos a cursar en 3 cursos académicos. O novo plan conta con
4 especialidades: Xestión Contable e Financeira, Dirección de Empresas e
Marketing, Xestión Internacional da Empresa e Administración de Empresas.
Deﬁnición de Obxectivos
No momento de concluír o proceso de avaliación, a Facultade de Ciencias
Empresariais estaba iniciando a elaboración dun plan estratéxico para a titulación.
Nese documento, de que xa se dispón dun borrador, recóllense puntos fortes
e débiles, así como problemas e oportunidades do medio. Cando ﬁnalice
este plan, o centro contará cun documento importante para deﬁnir e clariﬁcar
obxectivos que permitan mellorar a calidade da docencia e a investigación.
Estrutura
A estrutura do plan de estudos é valorada positivamente. Tanto a titulación
como o Comité de Avaliación Externa coinciden en sinalar como punto forte
a oferta de especialidades adaptadas ao medio e a correspondencia entre os
programas e os obxectivos da titulación, existindo en xeral un elevado grao de
cumprimento dos mesmos. Outros aspectos que merecen unha valoración
positiva son a planiﬁcación de horarios e exames e a dispoñibilidade dos
programas.
Por outra parte, hai outros aspectos do plan de estudos que merecen dedicarlle
maior atención. Estas debilidades teñen que ver coa titorización do practicum,
onde se require maior implicación, e co deseño de prácticas para que se
adecúen aos obxectivos da titulación.
7.5.3 RECURSOS HUMANOS
Polo que se reﬁre ao profesorado, os diferentes informes de avaliación
destacan o bo ambiente de traballo cun profesorado novo e en proceso de
consolidación profesional, aínda que se demanda maior apoio dos directores
dos diferentes grupos de investigación. Neste sentido, sinálase que a maior
parte dos grupos de investigación teñen o seu director e o seu principal foco
de actividade no Campus de Vigo. Isto provoca que algúns profesores teñan
que realizar o seu labor de investigación de forma illada, o que contribúe a
aumentar a sensación de estar traballando permanentemente na periferia.
Dentro das propostas de mellora sinaladas tanto polo CA como polo CEE
destaca a idea de potenciar grupos de investigación interdisciplinares
vinculados á titulación.
Respecto ao alumnado, nos informes destácase a súa baixa participación na vida
universitaria, a súa falta de información sobre os órganos de representación e
unha redución paulatina nos niveis formativos dos alumnos de novo ingreso.
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As propostas de mellora sinaladas van na liña de mellorar a comunicación cos
alumnos e na implantación de servizos de asesoramento ao alumnado cara á
súa entrada no mercado laboral.
No Informe Final sinálase que a dimensión do cadro de PAS se considera
adecuada para o seu correcto funcionamento. Non obstante, non existen
enquisas onde os usuarios do servizo expresen o seu grao de satisfacción
co mesmo.
7.5.4 INSTALACIÓNS
A titulación impártese no Ediﬁcio Xurídico - Empresarial do Campus de
Ourense, desde o curso 2000-2001. É un ediﬁcio novo que aínda non fora
entregado á Universidade de Vigo no momento de avaliar a titulación. As
súas principais deﬁciencias (climatización, insonorización, espazo dispoñible
para conserxería e administración) están máis relacionadas co proceso de
construción ca co seu estado de conservación ou mantemento.
A Diplomatura dispón de 7 aulas en exclusiva, 2 aulas e 3 seminarios
compartidos coa Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas,
o que se considera adecuado ás necesidades da docencia teórica, se ben
presenta algunhas limitacións para implantar de forma extensiva grupos
reducidos de docencia práctica. Tamén se valora positivamente a dotación
de laboratorios informáticos con 560 postos diarios (considerando 4
quendas por día), dos que 116 son de libre acceso. Estes postos atenden ás
necesidades de 1532 alumnos matriculados na Diplomatura e na Licenciatura
de Administración e Dirección de Empresas.
No Centro existe unha sala de lectura cunha capacidade de 110 postos e nas
propostas de mellora da titulación sinálase a necesidade de ampliar estes
postos e dotala de manuais básicos.
7.5.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
A clase maxistral combinada coa presentación de casos prácticos é o método
máis empregado no desenvolvemento do ensino desta titulación. Case o
85% dos programas contemplan este tipo de clases. Nas enquisas realizadas,
tanto aos alumnos actuais como aos graduados, ponse de manifesto a queixa
xeralizada de que as clases son excesivamente teóricas.
O nivel de asistencia a clase considérase baixo (en xeral, non acada o 50%
dos matriculados, salvo nas clases prácticas). Tamén é reducido o nivel de
alumnos que acoden a titorías. Esta situación contrasta coa práctica bastante
estendida de acudir ás academias privadas para preparar os exames.
O método maioritario de avaliación consiste na realización dun único exame,
seguíndose este procedemento en torno ao 45% das materias. A exposición
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dos resultados e a revisión considérase aceptable, se ben manifestáronse
algunhas queixas durante as audiencias do Comité de Avaliación Externa
respecto a desaxustes entre o contido do exame e a materia que se imparte
na clase.
7.5.6 RESULTADOS DO ENSINO
Unha das preocupacións que se pode observar no Informe Final da titulación
é a tendencia decrecente na taxa de graduación. Esta taxa, medida como a
porcentaxe de alumnos que ﬁnalizan os seus estudos despois de transcorridos
3 anos da súa matriculación, pasou do 15% no curso 1997–1998 ao 11,27%
no curso 2000-2001.
Polo contrario, a taxa de abandono, medida como a porcentaxe de alumnos
dunha mesma promoción que non se matriculan nos dous últimos cursos,
mellorou (pasou do 24,57% no curso 1997-1998 ao 19,72% no curso 20002001).
A duración media dos estudos nesta titulación, medida como o número de
anos transcorridos desde que un alumno se matricula ata que se gradúa,
aproxímase aos cinco anos (4,7 e 5 anos, segundo o ano que se tome como
referencia).
Finalmente, ao analizar a taxa de rendemento, onde se relaciona o número
de créditos superados cos créditos matriculados, constátase un leve
empeoramento deste indicador que pasa a situarse en 0,51 para o curso
2000-2001.
Nas propostas de mellora insístese en analizar a taxa de abandono e en realizar
accións para reducila, así como en levar a cabo actuacións para aumentar a
taxa de éxito.
7.5.7 RELACIÓNS EXTERNAS
A maior parte das accións encamiñadas a fortalecer as relacións externas,
céntranse nos programas europeos de intercambio académico (SócratesErasmus). Tamén se destacan os programas de intercambio académico con
Iberoamérica (AECI), pero en ningún caso se aportan datos para emitir unha
valoración.
No que se reﬁre ás relacións co ambiente máis próximo, sinálase a necesidade
de potencialas para buscar un maior acercamento entre o centro e as empresas
e institucións que permita consolidar o practicum, impulsar programas
formativos de posgrao, conferencias, visitas a empresas, convenios, etc.
7.5.8 INVESTIGACIÓN
No Informe de Autoavaliación da titulación é destacable o esforzo por facilitar
información sobre os resultados da investigación (teses, libros, artigos,
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relatorios, etc.). Esta información permite constatar diferenzas signiﬁcativas
no volume de produción cientíﬁca que aportan os distintos Departamentos
presentes na titulación. Nos informes do Comité de Avaliación Externa e no
Informe Final case non se menciona o apartado de investigación.
7.5.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
O proceso de avaliación desenvolveuse adecuadamente. Os distintos comités
elaboraron os seus respectivos informes sen incidencias dignas de destacar.
No informe do Comité de Autoavaliación contémplanse 57 propostas de
mellora. Non obstante, nos informes reﬂíctese a escasa participación e
interese mostrado por persoas alleas ao propio Comité de Autoavaliación.
Tal e como se sinala no informe do Comité de Avaliación Externa, non parece
que este proceso provocase o debate coa comunidade universitaria, en
especial coas áreas implicadas e cos diferentes colectivos afectados.

7.6 LICENCIADO EN PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS –
UNIVERSIDADE DE VIGO (CAMPUS DE PONTEVEDRA)
A titulación de ciclo curto de Publicidade e Relacións Públicas (Táboa18)
implántase na Universidade de Vigo, no Campus de Pontevedra durante o curso
1994 - 1995, e reforma o seu plan de estudos no curso 1999 - 2000.
LICENCIADO EN PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS PNECU

INDICADOR
COBERTURA

1994

1

0

100 %

Táboa 18 – Licenciado en Publicidade e Relacións Públicas.

7.6.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A partir dos datos de oferta, demanda e matrícula (Táboa 19) do primeiro
curso aportados, obsérvase que durante os últimos anos non descendeu de
maneira signiﬁcativa a demanda da titulación, manténdose aproximadamente
constante en máis de tres veces con respecto á oferta.
LICENCIADO EN PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS AO ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

102

443

55

7,51

Táboa 19 – Licenciado en Publicidade e Relacións Públicas. Oferta e Demanda.
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7.6.2 PLAN DE ESTUDOS
O Plan de Estudos vixente consta de catro cursos, cunha carga lectiva total
de 305 créditos.
Deﬁnición de Obxectivos
O Informe de Autoavaliación trata de deﬁnir como obxectivo fundamental o
de formar profesionais en comunicación, se ben este obxectivo mantense
aberto a unha continua evolución.
Debido a isto e tendo en conta que se trata dunha titulación de recente
implantación, o Informe de Avaliación Externa considera adecuado deﬁnir
claramente as metas e obxectivos da titulación, para o que deseña un
protocolo de actuación:
- Elaborar un estudo de inserción laboral, en que ademais se analice a
opinión dos empregadores acerca da imaxe da Facultade, a formación
proporcionada, etc.
- Deﬁnición de destrezas e coñecementos teóricos e prácticos requiridos
polos profesionais do sector.
- Análise dos plans de estudo, especialidades e resultados doutros
centros Españois e Europeos.
- Análise do ambiente socioeconómico.
De toda as maneiras, a titulación considera que segundo a procedencia do
profesorado se establecen dúas orientacións claramente diferenciadas, unha
dirixida cara a Medios de Comunicación e outra cara a Xornalismo.
Estrutura
Ao igual ca noutras titulacións avaliadas, o Informe de Autoavaliación resalta
como punto forte a recente implantación do seu novo plan de estudos e a súa
adecuación ao mundo laboral, pero debido á súa recente implantación, non é
posible ter datos acerca da consolidación do novo plan.
Destácase como punto forte a existencia de itinerarios, que permiten ao
alumno elixir segundo as súas propias preferencias e aptitudes e optar
por unha maior especialización ou por un perﬁl máis xenérico, así como a
realización de prácticas de empresa.
7.6.3 RECURSOS HUMANOS
O Comité de Avaliación Externa considera que se poden diferenciar claramente
dous perfís profesionais dentro do conxunto do profesorado que imparte
docencia na titulación: por unha parte está un grupo novo de profesores
en formación académica e consolidación do seu estatus (teses doutorais,
oposicións, etc…) e por outro lado un grupo de profesionais asociados moi
apreciados polos alumnos.
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Ademais, estímase adecuado contratar dous Catedráticos de Universidade
nas áreas de Comunicación Audiovisual e Publicidade e Xornalismo, dúas das
máis importantes dentro da titulación.
A titulación considera que durante os meses de maior actividade, (setembro
a decembro), o cadro de PAS é insuﬁciente. Ademais, solicitan plans de
formación, así como o establecemento de criterios para a concesión de
permisos ao persoal.
7.6.4 INSTALACIÓNS
A valoración sobre as instalacións é bastante crítica no relativo á seguridade,
climatización e iluminación da biblioteca, se ben valórase positivamente
tanto o ediﬁcio, de recente construción, como a súa localización, así como
o seu nivel de equipamento xeral, opinión que é compartida polo Comité de
Avaliación Externa.
As aulas defínense como funcionais e con capacidade suﬁciente para a
docencia, ao igual ca os despachos de profesorado.
Así mesmo, considérase que as aulas de informática e a aula da Internet
están equipadas adecuadamente.
7.6.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
As clases maxistrais seguen sendo a metodoloxía docente máis frecuente,
aínda que nalgunhas materias se resalta a incorporación das Novas Tecnoloxías
aplicadas á docencia e a existencia dun gran número de actividades
complementarias que enriquecen a formación e o perﬁl do alumnado.
Como puntos débiles destácase o solapamento de contidos entre materias
afíns, como consecuencia da ausencia de comunicación entre o profesorado,
así como o escaso emprego das titorías por parte do alumnado e a carencia
de formación do profesorado en Novas Tecnoloxías aplicadas á docencia.
En canto aos resultados da avaliación, o Informe de Autoavaliación resalta
a diﬁcultade para encontrar fórmulas que permitan coñecer realmente se o
alumno interiorizou os contidos.
7.6.6 RESULTADOS DO ENSINO
Sinálanse como puntos fortes uns resultados de rendemento aceptables, así
como unhas boas taxas de presentados e graduados.
Como punto débil sinálase o descoñecemento por parte do profesorado
tanto dos resultados inmediatos, como da adecuación do perﬁl de formación
e a opinión dos empregadores.
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De acordo co Estudo de Inserción Laboral realizado pola ACSUG, o 68% dos
titulados está traballando, mentres que o 21% continúa estudos. En canto
á adecuación da súa formación ao emprego realizado, os graduados valoran
este aspecto cunha puntuación de 3,47 sobre 5.
7.6.7 RELACIÓNS EXTERNAS
A titulación valora moi positivamente as súas relacións externas sobre todo
co sector empresarial, o que lle asegura prácticas a todos os seus alumnos.
7.6.8 INVESTIGACIÓN
Nin no Informe de Autoavaliación, nin no Informe do CEE se reﬂicte ningún
tipo de valoración sobre a investigación.
7.6.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
Da lectura dos distintos informes dedúcese que o proceso se desenvolveu
adecuadamente, seguindo os procedementos establecidos e cumprimentando
convenientemente as distintas táboas e valoracións solicitadas.

7.7 DIPLOMADO EN RELACIÓNS LABORAIS – UNIVERSIDADE DA
CORUÑA
Desde o ano 1990, a titulación de Relacións Laborais (Táboa 20) está adscrita
á Universidade da Coruña, e implantánrase no curso 1970-1971. Actualmente
impártese o novo Plan de Estudos publicado no BOE en setembro de 2000.
DIPLOMADO EN RELACIÓNS LABORAIS
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS PNECU

INDICADOR
COBERTURA

1970

5

1

60 %

Táboa 20 – Diplomado en Relacións Laborais.

7.7.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
Os datos de oferta, demanda e matrícula (Táboa 21) do primeiro curso desta
titulación reﬂicten unha forte demanda destes estudos, se ben nos últimos
anos decreceu dunha maneira progresiva.
O Informe de Avaliación Externa fai referencia á gran fortaleza que presenta a
titulación en relación ao número de alumnos de novo acceso, a pesar da inferioridade
de servizos con que contan os estudantes en relación a outras titulacións.
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Ao igual ca en moitas das titulacións avaliadas, faise referencia ás saídas
profesionais e ao estado da oferta de emprego, pero non se sinala a existencia
de datos obxectivos sobre a inserción laboral dos titulados, polo menos nas
datas de realización da autoavaliación. O Comité de Avaliación Externa fai
unha reﬂexión sobre unha percepción de posibles diﬁcultades de colocación
que pode ter esta titulación, así como do subemprego.
Cabe resaltar a mención sinalada polo Comité de Avaliación Externa sobre
a denuncia do Convenio de colaboración académica entre este centro e a
Universidade da Coruña, o que provocou unha ameaza de peche do Centro e
a conseguinte reducción de alumnos de novo ingreso.
DIPLOMADO EN RELACIÓNS LABORAIS – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS AO ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

241

1089

154

5,54

Táboa 21 – Diplomado en Relacións Laborais. Oferta e Demanda.

7.7.2 PLAN DE ESTUDOS
O actual Plan de Estudos vixente data do ano 2000 e consta de 207 créditos
repartidos en 3 cursos.
Deﬁnición de Obxectivos
Tanto o Informe de Autoavaliación como o de Avaliación Externa recollen a
inexistencia de metas e obxectivos explícitos e claramente deﬁnidos, o que
se intenta solucionar mediante a súa deﬁnición.
Así mesmo, non se aprecian plans estratéxicos explícitos de docencia e
desenvolvemento do curso.
Porén, e a pesar da falta de claridade nos obxectivos da titulación, destácase
nos informes a adecuación entre o perﬁl que demanda o mercado e o
existente na titulación.
Estrutura
A titulación considera que o Plan de Estudos actualmente vixente en Relacións
Laborais satisfai amplamente as expectativas do profesorado e do alumnado
sobre a conveniencia dunha formación xeral e versátil, que proporciona aos
estudantes amplas posibilidades no mundo laboral, sen diﬁcultar o camiño
cara á función pública. No entanto, apréciase unha opinión desfavorable do
profesorado sobre a súa participación na elaboración do Plan de Estudos.
Outro aspecto destacado pola titulación é a disparidade de plans de estudos
nas diferentes escolas que imparten a mesma titulación en Galicia e o resto
de España.
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Segundo se desprende dos informes, a planiﬁcación do ensino en canto a
horarios, clases e número de alumnos por aula parece adecuada, aínda que
ao mesmo tempo se fai referencia a un preocupante nivel de absentismo
escolar e aconséllase o seu estudo.
Valóranse moi positivamente as prácticas e incídese na necesidade de
equiparar o nivel de realización de prácticas ao contido no Plan de Estudos,
co obxectivo de perfeccionar a formación dos titulados de cara á súa
incorporación ao mundo laboral.
7.7.3. RECURSOS HUMANOS
En todos os informes se valora positivamente a preparación técnica do
profesorado, así como a súa propia satisfacción co seu traballo e en liñas
xerais destácanse as boas relacións entre profesores e alumnos, a pesar de
non dispoñer de titorías.
Tamén se valora positivamente a ratio Estudantes/Profesor (31,7), ao igual
que o feito de que o 95% do profesorado exerza profesionalmente no mundo
laboral, na súa maioría en temas propios da titulación, o que xustiﬁca que só
o 11,43% dos profesores sexan doutores.
A valoración do PAS é adecuada, se ben faise referencia a necesidades
puntuais de aumento do mesmo, sobre todo en épocas de matriculación.
Destácase como debilidade que dado o reducido número de persoas que
forman parte deste colectivo, resulta case imposible a súa asistencia aos
plans de formación deseñados pola Universidade da Coruña.
7.7.4 INSTALACIÓNS
As valoracións sobre as instalacións son moi críticas, presentando
innumerables deﬁciencias estruturais que reclaman unha solución urxente.
Aínda que a Dirección do Centro solicitou a mellora das instalacións coa
ampliación da sede actual, a solución óptima suxire o cambio de situación
da Escola a un ediﬁcio que permita cubrir as necesidades da titulación e que
estea integrado no Campus da Universidade, co que se eliminaría tamén a
sensación de ausencia de integración que sofren os profesores e sobre todo
os alumnos.
Considérase que o espazo nas aulas é insuﬁciente, fundamentalmente ao
principio de cada curso, ao igual que o número de aseos.
Tamén se valora negativamente a ausencia dun salón ou aula o suﬁcientemente
ampla para a convocatoria de reunións ou conferencias, ao tempo que os
alumnos carecen de titorías por canto os profesores non dispoñen de ningún
despacho.
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A deﬁciente situación impide ao alumnado dispoñer de medios informáticos,
e imposibilita ao profesorado a utilización das actuais técnicas de innovación
docente.
Tampouco son accesibles outros servizos como o de cafetería, comedor, etc.,
dada a separación da Escola do Campus Universitario.
Non existen infraestruturas adaptadas a persoas minusválidas, a pesar de que
consta no Informe de Autoavaliación que grazas á axuda tanto do Persoal
de Administración e Servizos, como dos demais alumnos do centro, algún
alumno minusválido conseguiu ﬁnalizar os seus estudos.
7.7.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
As clases maxistrais seguen sendo a metodoloxía docente máis frecuente,
dado que como consecuencia da carencia de infraestruturas, é completamente
inviable a incorporación das Novas Tecnoloxías aplicadas á docencia.
O Informe de Autoavaliación indica a existencia dunha guía do centro que
recolle os programas, forma de avaliación, datas de exames e bibliografía de
cada unha das materias.
Como puntos débiles resalta o solapamento dalgúns contidos en diversas
materias, así como a inaccesibilidade aos fondos bibliográﬁcos por parte do
profesorado. Outro punto débil, que contribúe ao illamento da titulación, é a
desconexión do profesorado cos Departamentos.
O absentismo entre o alumnado tamén é un factor estudado en diversos
informes e, que en certo modo se trata de xustiﬁcar polo elevado número de
alumnos que compaxinan os seus estudos coa súa actividade laboral.
7.7.6 RESULTADOS DO ENSINO
Os niveis de éxito de cada materia defínense no Informe de Autoavaliación
como medio-alto na maioría das materias. Este dato pode corroborarse coa
duración media dos estudos que rolda os 3,8 anos.
Existe unha certa preocupación polo elevado absentismo dos alumnos, próximo
ao 50%, o que pode inﬂuír notablemente na calidade dos titulados, dado que os
alumnos que non asisten a clase obteñen unha formación baseada no estudo
de apuntamentos conseguidos doutros alumnos ou en ocasións de cursos
anteriores.
O ámbito de inﬂuencia da titulación non só abarca a provincia da Coruña,
senón tamén o norte de Lugo, onde exercen a súa actividade profesional
multitude de titulados do centro.
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7.7.7 RELACIÓNS EXTERNAS
A titulación de Relacións Laborais valora moi positivamente as súas relacións
externas, sobre todo con empresas, o que asegura a practicamente todos os
alumnos a posibilidade de realizar prácticas en empresas.
Os esforzos realizados permitiron establecer unha boa relación co Ilustre
Colexio Oﬁcial de Graduados Sociais, o que permite ter unha perfecta canle de
comunicación co mercado laboral.
Con todo, no que respecta ás relacións entre centros ou departamentos da
mesma Universidade, esta é en ocasións nula ou moi pequena. Debido a esta
situación propúxose como unha proposta de mellora a necesidade de crear
comisións que permitan participar en decisións que afecten ao Centro.
Tamén se destaca como punto débil o escaso número de alumnos que se
acollen ao programa Erasmus.
7.7.8 INVESTIGACIÓN
Non se efectúa análise da investigación, en parte por tratarse dunha Diplomatura
na que non existe un segundo ciclo. Agora ben, no relativo á investigación,
resáltase por parte do CEE a inexistencia de axudas á docencia e investigación
para o profesorado da Titulación.
7.7.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
Non se detectan incidencias no proceso de avaliación, nin na parte da
Autoavaliación, nin por parte do Comité de Avaliación Externa. Cabe resaltar
que unha vez ﬁnalizado o proceso de avaliación interno e externo, o Comité de
Autoavaliación decidiu pasar unha serie de enquisas aos diferentes colectivos
(PAS, PDI, Alumnos) co ﬁn de conseguir información da opinión destes sobre
o informe presentado polo Comité de Avaliación Externa.
Os resultados destas enquisas resaltan unha sintonía xeral entre ambos os
informes do 79,26% por parte do PAS, e dun 82,18% do profesorado, se
ben existen descordos puntuais en determinados aspectos como pode ser
no relativo a que a organización do profesorado non é adecuada ao existir un
departamento fáctico e único.
Neste caso o 100% do PAS e o 92,31% do profesorado non están conformes
con esta apreciación do Comité de Avaliación Externa.
O mesmo sucede coa aﬁrmación do Comité de Avaliación Externa relativa á
escasa ou nula participación do profesorado en actividades extracurriculares,
aspecto en que discrepa o 71,43% do profesorado e o 100% do PAS.
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7.8 DIPLOMADO EN RELACIÓNS LABORAIS – UNIVERSIDADE DA
CORUÑA (CAMPUS DE FERROL)
Na actualidade a titulación de Relacións Laborais (Táboa 22) de Ferrol está
integrada dentro da Universidade da Coruña, á que previamente estaba
adscrita. O Plan de Estudos actual data do 3 de abril de 2000 e consta de
tres cursos cun total de 207 créditos.
DIPLOMADO EN RELACIÓNS LABORAIS
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS PNECU

INDICADOR
COBERTURA

1996

5

1

60 %

Táboa 22 – Diplomado en Relacións Laborais.

7.8.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
Os datos de oferta, demanda e matrícula (Táboa 23) do primeiro curso
desta titulación reﬂicten un forte descenso, que é destacado en todos os
informes. Das 225 prazas ofertadas, non se chegaron a cubrir o 50% (78
alumnos).
O Informe de Avaliación Externa fai referencia á necesidade de crear un
estudo formal e rigoroso sobre a demanda da titulación e o seu ámbito
xeográﬁco. Este estudo debe concretar non só a demanda e o ámbito,
senón tamén o perﬁl de coñecementos requirido.
A xuízo da titulación, non se tivo en conta adecuadamente a demanda do
mercado laboral á hora de establecer as directrices da titulación, nin a cota
de acceso, así e todo, unha vez implantada, intentouse adaptar o Plan de
Estudos mediante reformas e o deseño de diversas materias optativas para
lograr unha maior adecuación á realidade social da comarca de Ferrol.
O CEE fai unha reﬂexión sobre a percepción de posibles diﬁcultades de
colocación que pode ter esta titulación, así como do subemprego.
DIPLOMADO EN RELACIÓNS LABORAIS – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS AO ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

108

627

120

5,77

Táboa 23 – Diplomado en Relacións Laborais. Oferta e Demanda.
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7.8.2 PLAN DE ESTUDOS
O Plan de Estudos vixente data do ano 2000 e consta de 207 créditos
repartidos en 3 cursos.
Deﬁnición de Obxectivos
Tanto o Informe de Autoavaliación como o de Avaliación Externa recollen a
inexistencia de metas e obxectivos explícitos e claramente deﬁnidos, o que
fai necesario intentar deﬁnilos previo estudo da demanda social.
Porén, a pesar da falta de claridade nos obxectivos da titulación, resáltase no
informe do Comité de Avaliación Externa a deﬁnición de obxectivos dada por
parte da Universidade na súa páxina web e considera que poden ser tomados
como base para a súa futura deﬁnición.
Así mesmo, non se aprecian plans estratéxicos explícitos de docencia e
desenvolvemento do curso.
No informe do Comité de Avaliación Externa bótase en falta unha guía da
Diplomatura onde se aclaren e especiﬁquen estes ﬁns de cara á sociedade e
aos actuais e potenciais alumnos.
Estrutura
Aínda que a titulación considera que o Plan de Estudos vixente introduce
melloras substanciais no número de materias de impartición anual e aumenta
a optatividade e a libre conﬁguración, o Comité de Avaliación Externa considera
que a oferta de optativas e materias de libre conﬁguración permitiría establecer
itinerarios formativos que permitan a especialización do alumno.
A planiﬁcación do ensino en canto a horarios, clases e número de alumnos
por aula parece a adecuada segundo se desprende dos informes, aínda que
se realizan certas matizacións no que respecta á organización das ensinanzas
prácticas.
Da mesma maneira, considérase urxente unha mellora da organización das
prácticas en empresas, en que o número de créditos lectivos outorgados son
moi escasos e por tanto non son atractivas para os alumnos. Suxírese que
as prácticas se realicen nos períodos de vacacións, constituíndo un aliciente
tanto para a empresa como para o alumno.
No relativo ós programas das materias, detéctanse algúns con excesiva
extensión, que deberían ser adaptados convenientemente.
7.8.3 RECURSOS HUMANOS
A titulación valora adecuadamente tanto a formación como o número dos
seus profesores. Dos 17 profesores que actualmente imparten docencia na
titulación, 2 son doutores e outros 8 están facendo o doutoramento.
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Con todo, destacan como punto débil o escaso emprego das novas
metodoloxías docentes, a pesar da ampla experiencia docente da maioría do
profesorado da titulación.
O PAS recibe en todos os informes unha valoración moi positiva tanto no
seu traballo como no trato exquisito e cordial co alumnado e o profesorado.
Considérase que a estabilidade laboral do persoal é mellorable, destacando o
feito de que o centro aínda carece dun Secretario de Dirección, o que inﬂúe
moi negativamente no seu funcionamento.
7.8.4 INSTALACIÓNS
As valoracións sobre as instalacións son positivas, dado que o ediﬁcio foi
reformado no 2001 e o número de aulas e a súa extensión son as adecuadas,
se ben faise mención a que o seu equipamento informático e audiovisual é
pobre e inadecuado.
No que respecta ao profesorado, dispón de despachos adecuados e
paulatinamente dotados de equipamento informático e acceso á Internet.
O servizo de biblioteca defínese como insuﬁciente, ao ter o Campus unha biblioteca
compartida para case todas as titulacións, que non satisfai adecuadamente a súa
ﬁnalidade nin polo espazo nin pola cantidade de libros dispoñibles.
Así mesmo, recóllese a inexistencia dun servizo de reprografía no propio
centro, servizo que está actualmente centralizado noutro centro e non é
utilizado polo alumnado, xa non só por diﬁcultade de acceso ao estar situado
noutro ediﬁcio senón por prezo, pois é máis caro ca outros externos á
Universidade. Tamén se reclaman outros servizos para o centro, como o de
cafetería.
Aínda que non existen prazas de aparcadoiro adecuadas, no seu conxunto, as
infraestruturas do centro están adaptadas para o acceso de minusválidos.
7.8.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
En canto á metodoloxía docente, esencialmente prima a lección maxistral
sobre calquera outra metodoloxía como os traballos en grupo, as exposicións
orais dos alumnos ou a utilización de medios audiovisuais.
O CEE indica a necesidade de mellora na metodoloxía docente, prestando
especial atención ao emprego das exposicións de traballos que procuren
acostumar aos alumnos a efectuar intervencións en público, tendo en conta
a súa futura profesión.
Existe certa descoordinación por parte do profesorado en canto a contidos
e solapamento dos mesmos, que está favorecida pola gran cantidade de
departamentos implicados na titulación.
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Considérase que o alumno non está sometido a unha carga lectiva excesiva e
que o nivel de diﬁcultade é razoable, aínda que se destaca como punto débil
a baixa asistencia a clase, superando ao ﬁnal de curso só o 20%.
Esencialmente, existen dous horarios que diferencian o perﬁl do alumnado,
por un lado o alumnado diúrno, que ten un perﬁl máis novo, e o nocturno, que
se distingue por compaxinar os seus estudos coa actividade laboral. Cabe
destacar que este último grupo permitiu aportar oportunidades de mellora
profesional e inserción laboral a moitos estudantes.
No apartado de avaliación das aprendizaxes, cabe sinalar que a modalidade
máis frecuente é a proba escrita con escasa incidencia doutras modalidades
como a proba oral ou valoración de traballos. En todo caso, tanto as datas
de exame como os criterios de avaliación son perfectamente coñecidos polo
alumnado con suﬁciente anticipación.
7.8.6 RESULTADOS DO ENSINO
A evolución dos niveis de éxito da titulación é de difícil análise ao coexistir
dous plans de estudo. Nunha primeira valoración, a incorporación do novo
Plan de Estudos supuxo un incremento da duración media dos estudos en
case un 30%, situándose actualmente en 3,93 anos.
A taxa de abandono sitúase no primeiro ano nun 37%, sendo este dato
preocupante, sen que en ningún informe se faga unha análise das causas
da mesma. Este dato contrasta coa opinión dos alumnos, que no Informe de
Autoavaliación indican a súa satisfacción coa educación recibida.
7.8.7 RELACIÓNS EXTERNAS
A titulación de Relacións Laborais parece non dispoñer de grandes relacións
externas sobre todo coa empresa, o que non contribúe a facilitar as prácticas
en empresas e o correcto desenvolvemento do practicum. Nos informes
recóllese a necesidade de establecer acordos de colaboración co Colexio
de Graduados Sociais da Coruña, dado que na cidade tan só existe unha
Asociación de Graduados Sociais.
7.8.8 INVESTIGACIÓN
Nos distintos informes elaborados non se recolle información relativa á
Investigación na Titulación.
7.8.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
O proceso de avaliación desenvolveuse adecuadamente, cumpríndose os
obxectivos e prazos previstos, aínda que o CEE considera escaso o tempo que
dispuxo para analizar o Autoinforme antes da visita ao centro (3 semanas).
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7.9. ESCOLA UNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DO PROFESORADO –
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (CAMPUS DE LUGO)
Avaliáronse neste centro as 4 titulacións impartidas (Táboa 24):
- Mestre, especialidade en Educación Infantil.
- Mestre, especialidade en Educación Primaria.
- Mestre, especialidade en Lingua Estranxeira.
- Mestre, especialidade en Educación Física.
A pesar da súa recente implantación, estas titulacións están consolidadas
dentro do contexto institucional da Universidade de Santiago.
ESCOLA UNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DO PROFESORADO
TITULACIÓN

ANO
TITULACIÓNS
CREACIÓN EXISTENTES

TITULACIÓNS
INDICADOR
AVALIADAS
COBERTURA
PNECU

Mestre, especialidade en
Educación Infantil

1994

6

0

50 %

Mestre, especialidade en
Educación Primaria

1994

6

0

50 %

Mestre, especialidade en
Lingua Estranxeira

1994

3

0

66,6 %

Mestre, especialidade en
Educación Física

1994

3

0

66,6 %

Táboa 24 – Escola Universitaria de Formación de Profesorado.

7.9.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
En conxunto, a demanda é aceptable (Táboa 25), posto que se cubriron
a totalidade das prazas ofertadas nas titulacións de Mestre, especialidade
en Educación Infantil (65) e Mestre, especialidade en Educación Física (50);
aínda así nas titulacións de Mestre, especialidade en Educación Primaria (65)
e Mestre, especialidade en Lingua Estranxeira (50) non se cobren todas
as prazas que se ofertan. Para intentar mellorar a demanda e o número de
persoas que acceden a estas titulacións recomendan unha maior información
e difusión das mesmas.
Así mesmo, o número de titulados por ano é elevado en todas as titulacións
avaliadas.
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ESCOLA UNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DO PROFESORADO
OFERTA E DEMANDA
TITULACIÓN

ALUMNOS
NOVO
INGRESO

ALUMNOS
TOTAIS

TITULADOS
AO ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

Mestre, especialidade en
Educación Infantil

68

226

72

-

Mestre, especialidade en
Educación Primaria

55

249

53

-

Mestre, especialidade en
Lingua Estranxeira

36

186

31

-

Mestre, especialidade en
Educación Física

57

172

35

-

Táboa 25 – Escola Universitaria de Formación de Profesorado. Oferta e Demanda.

As titulacións consideran que os seus titulados teñen certas diﬁcultades para
a súa inserción no mundo laboral, polo que para intentar solucionar este
problema propoñen unha maior difusión das mesmas na sociedade e mellorar
as relacións externas e a colaboración con entidades e empresas.
O CEE tamén se pronuncia neste mesmo sentido, destacando que os alumnos
cren que se podería mellorar a súa inserción laboral e nivel de información se
existira no centro un orientador laboral.
Outro aspecto mencionado ao CEE por parte de profesores e alumnos é a
necesidade dunha licenciatura neste campo, o que serviría para completar
dunha maneira máis adecuada os estudos. Así, cítase que parte dos alumnos
continúan a súa formación despois de terminar estas titulacións.
Estas apreciacións corrobóranse en parte polo Estudo de Inserción Laboral
elaborado pola ACSUG (Táboa 26):
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ESCOLA UNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DO PROFESORADO
INSERCIÓN LABORAL
TITULACIÓN

TITULADOS
%
%
ENQUISAS
5 ANOS
TRABALLA ESTUDA

TRABALLA
NO
ESTUDIADO

Mestre,
especialidade en
Educación Infantil

264

38

32

50

4,36/5

Mestre,
especialidade en
Educación Primaria

217

36

50

28

2,17/5

Mestre,
especialidade en
Lingua Estranxeira

156

34

47

35

3,62/5

Mestre,
especialidade en
Educación Física

177

36

69

25

3,6/5

Táboa 26 – Escola Universitaria de Formación de Profesorado. Inserción Laboral.

7.9.2 PLAN DE ESTUDOS
Na actualidade as 4 titulacións avaliadas atópanse nun proceso de cambio de
plan de estudos. O novo plan implantado no ano 2001 consta de 3 cursos
para todas as titulacións, cunha carga lectiva de 203 créditos.
Deﬁnición de Obxectivos
Obsérvase unha falta de deﬁnición clara de metas e obxectivos para as
titulacións avaliadas, o que diﬁculta calquera intento de planiﬁcación estratéxica.
Neste aspecto, as titulacións propoñen a creación dunha comisión que se
encargue de deﬁnir uns obxectivos especíﬁcos para cada titulación avaliada, o
que axudaría tamén a acadar unha maior diferenciación entre as titulacións.
Estrutura
O plan de estudos de 1994 foi reformado durante o ano 2001 co obxectivo
de adaptar a formación e contido das titulacións ás necesidades actuais do
mercado.
As titulacións estiman que sería adecuada unha reorganización da oferta de
optativas, deseñando materias máis especíﬁcas para cada titulación, co que
se podería solucionar en parte a cuestión da pouca diferenciación entre as
titulacións impartidas no centro.
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Respecto a este tema, o CEE sinala que o plan de estudos está desequilibrado
entre a troncalidade e obrigatoriedade (80%), e a optatividade e libre
conﬁguración (20%).
Ao igual ca na maioría das titulacións avaliadas nos últimos anos, sinálase a
existencia dunha certa descoordinación entre algunhas materias da titulación,
esencialmente entre materias dependentes de distintos departamentos.
7.9.3 RECURSOS HUMANOS
Considérase adecuado, en xeral, tanto o número como a formación do
profesorado, e destaca o elevado número de doutores existentes. Porén,
as titulacións reclaman maior número de doutores na área de “Didáctica da
expresión corporal”.
Pola súa parte, o CEE indica que sería apropiado rebaixar a carga docente do
profesorado.
A valoración do PAS é positiva, se ben se destaca a conveniencia de incorporar
algunha persoa en certos postos especíﬁcos, como poden ser un técnico
informático e outro auxiliar para a biblioteca. Tamén se considera necesaria
unha mellora dos medios e instalacións que dispoñen para o desempeño dos
seus labores.
7.9.4 INSTALACIÓNS
En canto ás instalacións, coas reformas emprendidas nos últimos anos, as
titulacións consideran que se modernizaron e experimentaron unha notable
mellora neste campo. Con todo, as persoas implicadas na avaliación sinalan
que é necesario seguir mellorando neste aspecto, pois aínda se observan
deﬁciencias a corrixir, sobre todo na dotación e infraestrutura das aulas
especiais e na inversión en novas tecnoloxías e recursos docentes.
Con respecto á biblioteca, as titulacións consideran que o espazo destinado
aos auxiliares é inadecuado. Tamén sinalan que non hai moita coordinación
entre as persoas implicadas para a adquisición de material bibliotecario.
7.9.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
Principalmente emprégase a clase maxistral, cunha escasa utilización de
recursos audiovisuais e técnicas de innovación docente. As titulacións
destacan que o número de alumnos por grupo é adecuado, aspecto en que
o CEE discrepa en certo modo, indicando que nalgunhas materias o ratio de
alumnos por grupo é excesivo.
En canto ao practicum que se desenvolve nos centros e colexios, destácase
en xeral que se realiza dunha maneira demasiado intensiva, o que provoca
alta densidade de horas lectivas antes e despois da realización do mesmo.
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A carga de traballo necesaria para superar as titulacións avaliadas considérase
escasa, polo que os alumnos precisan de poucas horas de estudo persoal
para superar as materias.
A dispoñibilidade dos profesores en canto á atención titorial valórase
positivamente, aínda que se sinala a súa escasa utilización por parte dos alumnos,
que só acceden ás titorías nas data previas aos exames, e posteriormente na
revisión dos mesmos.
En canto á avaliación dos coñecementos adquiridos, dedúcese que
normalmente se realiza mediante un exame escrito ao ﬁnal da materia. Neste
punto, as titulacións recomendan incrementar a valoración de traballos e
prácticas.
O nivel de información dispoñible para os alumnos estímase insuﬁciente,
deste modo o CEE sinala que este aspecto se melloraría coa existencia dun
orientador no centro.
7.9.6 RESULTADOS DO ENSINO
Os resultados do ensino son positivos en canto a que hai unha boa proporción
de titulados e unhas taxas elevadas de éxito (superiores ao 80% en todas
as titulacións). A duración media das titulacións sitúase practicamente en
3 anos en todas as titulacións avaliadas, cunha taxa de abandono nos dous
primeiros cursos próxima ao vinte por cento.
Relativo a este tema, o CEE recomenda unha revisión dos niveis de esixencia
requiridos para superar algunhas materias, pois presentan unhas taxas de
éxito demasiado elevadas.
Pola súa parte, os alumnos consideran que en xeral non necesitan demasiadas
horas de estudo á semana para superar as materias impartidas nestas
titulacións.
7.9.7 RELACIÓNS EXTERNAS
Respecto a este punto, as titulacións estiman que se deberían impulsar as
relacións de intercambio (Séneca, Erasmus, ...), pois actualmente estes
recursos non están ben aproveitados no centro.
O CEE sinala que as relacións externas das titulacións avaliadas deberían ser
potenciadas. Con isto conseguiríase unha maior difusión e información das
mesmas e aumentar en certa medida as posibilidades de acceso ao mercado
laboral dos titulados.
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7.9.8 INVESTIGACIÓN
Tanto as titulacións como o CEE consideran que o nivel de investigación é
escaso, de xeito que é conveniente incentivar a actividade investigadora,
tendo en conta a proporción de doutores do centro.
7.9.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
Da lectura dos distintos informes dedúcese que o Proceso de Avaliación se
desenvolveu adecuadamente, seguindo os procedementos establecidos
e cumprimentando convenientemente as distintas táboas e valoracións
solicitadas.
Así mesmo, houbo boa relación entre os distintos comités e persoal implicados
na avaliación das titulacións.
En canto ao desenvolvemento da avaliación, o CEE considera que sería máis
adecuado a realización dun Informe de Autoavaliación para cada titulación
avaliada, en lugar dun só común ás catro.
En conxunto, as titulacións valoran moi positivamente o proceso de
avaliación, destacando o esforzo realizado, a pesar dunha inicial indiferencia
nos colectivos do centro. O proceso de avaliación permitiu afondar no
coñecemento da problemática especíﬁca do centro e elaborar unha serie de
medidas correctoras.

7.10 MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN INFANTIL –
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Esta titulación (Táboa 27) é impartida na Facultade de Ciencias da Educación
do Campus de Santiago.
MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN INFANTIL
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS PNECU

INDICADOR
COBERTURA

1994

6

0

50 %

Táboa 27 – Mestre, especialidade en Educación Infantil.

7.10.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A demanda da titulación é aceptable e sostible (Táboa 28), cubríndose a
totalidade das prazas ofertadas sen diﬁcultade. Así mesmo, o número de
titulados por ano é elevado (64).
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En canto á situación laboral dos titulados, a titulación considera que teñen certas
diﬁcultades para a súa inserción no mercado laboral. Estas apreciacións son
corroboradas en parte polo Estudo de Inserción Laboral realizado pola ACSUG.
Respecto á titulación de Mestre, especialidade en Educación Infantil, basándose
en 40 enquisas realizadas entre os 567 alumnos titulados dos últimos cinco
anos, obsérvase que o 50% está actualmente traballando, fronte a un 27% que
continúa os seus estudos. Segundo os datos deste mesmo estudo, os titulados
valoran cunha puntuación de 3,27 sobre 5 a adecuación do seu traballo actual á
formación recibida.
MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN INFANTIL – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS TITULADOS AO ANO

109

282

64

NOTA MEDIA
INGRESO
-

Táboa 28 – Mestre, especialidade en Educación Infantil. Oferta e Demanda.

7.10.2 PLAN DE ESTUDOS
Actualmente estase nun proceso de cambio de Plan de Estudos. O implantado
no 2000 modiﬁca o do ano 1994 e componse de 3 cursos cun total de 203
créditos.
Deﬁnición de Obxectivos
Non existe unha formulación e descrición explícita de metas e obxectivos, o
que diﬁculta unha planiﬁcación estratéxica e unha deﬁnición idónea do perﬁl
da titulación
Estrutura
En xeral, a titulación entende que o Plan de Estudos cumpre satisfactoriamente
os requisitos esixidos pola normativa vixente no que se reﬁre a créditos
troncais, obrigatorios e optativos.
Se ben considera que os programas das materias están ben estruturados e
conteñen os apartados básicos, a titulación sinala como punto débil que non
son discutidos nos Consellos de Departamento, nin aprobados na Xunta de
Facultade.
Existe unha organización clara e estable do practicum, aínda así a titulación
indica que ás veces non hai coordinación entre as persoas que interveñen
no mesmo. Así mesmo, recoméndase ampliar o período de estancia nos
centros escolares.
En canto á asignación da docencia, o Comité de Avaliación Externa considera
que non se fai de acordo a criterios de necesidade formativa, senón que en
ocasións, a asignación da docencia está vinculada aos intereses e necesidades
dos departamentos e dos seus profesores.
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Así mesmo, a titulación considera que a estrutura actual do Plan de Estudos
reforza a troncalidade establecida polas Directrices Xerais Propias mediante
unha ampla oferta de optativas, aínda que na práctica establécense certas
incompatibilidades de horario entre materias.
Finalmente, en canto á organización e planiﬁcación dos créditos prácticos,
a titulación considera que en xeral se cumpre co establecido no Plan de
Estudos, aínda que se sinala como punto débil o elevado número de persoas
por grupo.
7.10.3 RECURSOS HUMANOS
En canto ao persoal docente, a titulación considera que existe un bo número
de profesores doutores que imparten docencia permanente, aínda que non se
dispón, pola contra, das medidas necesarias para facilitar ao profesorado non
doutor a realización de programas de doutoramento nas áreas de didácticas
especíﬁcas.
Outro punto débil é a inexistencia dun plan de formación do profesorado, xa que
aínda que existen cursos de formación no ICE da Universidade, a participación
do profesorado é escasa.
A valoración do PAS é positiva, mais sinálase a conveniencia de deseñar plans
de formación que fagan posible unha xestión máis moderna e eﬁcaz, e un
aumento no persoal destinado á biblioteca.
Non existen manuais de procedementos para o PAS que establezan
concretamente as funcións a realizar así como os mecanismos para facelo.
Segundo se constata nas entrevistas realizadas polo CEE, o transcurso da
actividade laboral efectúase nun bo ambiente de traballo.
7.10.4 INSTALACIÓNS
O ediﬁcio onde se imparte a titulación ten capacidade suﬁciente para acoller
as actividades normais da titulación. Conta cunha boa dotación en laboratorios
e biblioteca, se ben o número de despachos para profesores, de postos de
lectura e de espazos para investigadores é escaso. As aulas non dispoñen
dun bo illamento sonoro nin térmico e a dotación con que contan é pouco
adecuada para o traballo académico. A titulación considera igualmente escaso
o espazo asignado á conserxería e á biblioteca.
O CEE sinala que as infraestruturas e instalacións son antigas pero están ben
conservadas. Destaca, así mesmo, a carencia de espazos para a docencia
e a imposibilidade de atender a demanda que teñen as aulas de informática
no espazo do que se dispón. Tamén considera que o espazo tan reducido
destinado a cafetería e reprografía impide prestar un servizo adecuado aos
seus usuarios.
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7.10.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
Con carácter xeral, a metodoloxía docente é a clase maxistral, se ben
nalgunhas materias é frecuente a utilización de medios audiovisuais. De
todas as maneiras, é bastante inusual a utilización das novas tecnoloxías
multimedia.
Os temarios das materias son coñecidos polo alumnado a través da
presentación que fan os profesores ao comezo das súas clases, ou ben
fotocopiando os que están depositados no servizo de reprografía.
É necesario destacar a ausencia dunha Guía do Estudante que contemple
horarios, programas e obxectivos de cada unha das materias, metodoloxía de
avaliación, etc., para que o alumno teña coñecemento deles coa antelación
suﬁciente.
A titulación estima que os procedementos de avaliación se adecúan ao
desenvolvemento das materias, aínda que a difusión dos criterios non é a
óptima.
Considérase que o número de alumnos por grupo é elevado e condiciona o
método de ensino a utilizar. Ao mesmo tempo é escasa a participación activa
do alumnado e a asistencia en xeral pódese considerar baixa.
A dispoñibilidade do profesorado para a realización das súas actividades titoriais
valórase positivamente, aínda que, como vén sendo habitual, destácase a
escasa utilización desta por parte do alumnado.
En xeral, tanto a titulación como o CEE consideran que a coordinación entre
materias afíns é escasa, aínda que cómpre sinalar o bo clima de relacións
persoais entre os membros da titulación.
7.10.6 RESULTADOS DO ENSINO
Os resultados do ensino son valorados como positivos posto que a que a
taxa de éxito é moi elevada (94%), así como a taxa de graduación (75,5%),
cunha duración media de 3,29 anos. A taxa de abandono é do 14,41%, algo
maior ca nas outras especialidades de Maxisterio avaliadas no Campus de
Santiago.
Esencialmente, estes datos concordan coas valoracións transmitidas polos
propios alumnos durante as audiencias celebradas polo CEE.
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7.10.7 RELACIÓNS EXTERNAS
A titulación valora positivamente as relacións externas cun importante número
de universidades españolas e estranxeiras, se ben en relación co profesorado
as relacións exteriores teñen un escaso carácter institucional. Tamén se
considera escasa a mobilidade estudantil.
7.10.8 INVESTIGACIÓN
Nos distintos informes elaborados non se recolle información relativa á
Investigación na Titulación.
7.10.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
Esencialmente, o Informe de Autoavaliación axústase ás recomendacións da
Guía de Autoavaliación, pois argumenta adecuadamente os puntos fortes,
débiles e as propostas de mellora, e establece unha orde segundo a súa
prioridade.

7.11 MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN PRIMARIA –
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Esta titulación (Táboa 29) impártese na Facultade de Ciencias da Educación do
Campus de Santiago, sendo unha titulación que está plenamente consolidada
na Universidade de Santiago de Compostela.
MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN PRIMARIA
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS PNECU

INDICADOR
COBERTURA

1994

6

0

50 %

Táboa 29 – Mestre, especialidade en Educación Primaria.

7.11.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A demanda de matrícula nesta titulación é estable e conta cun elevado número
de estudantes (Táboa 30).
En canto ao número de titulados, o dato de 79 titulados ao ano considérase
elevado e superior a outras especialidades de Maxisterio.
Ao igual ca noutras titulacións de maxisterio avaliadas, tanto a propia titulación
como o CEE propoñen potenciar a titulación converténdoa en licenciatura.
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No que respecta á situación laboral dos titulados, a titulación comenta que se
reduciron as prazas de emprego público relacionadas coa mesma, aspecto
que limita as posibilidades de inserción laboral dos titulados.
Este aspecto é corroborado polo Estudo de Inserción Laboral realizado
pola ACSUG. Neste estudo, respecto á titulación de Mestre, especialidade
en Educación Primaria, baseándose en 41 enquisas realizadas entre os
444 alumnos titulados dos últimos cinco anos, obsérvase que o 44% está
actualmente traballando, fronte a un 37% que continúa os seus estudos. Así
mesmo, segundo os datos deste mesmo Estudo, os titulados valoran cunha
puntuación de 1,53 sobre 5 a adecuación do seu traballo actual á formación
recibida.
MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN PRIMARIA – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS AO ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

107

300

79

-

Táboa 30 – Mestre, especialidade en Educación Primaria. Oferta e Demanda.

7.11.2 PLAN DE ESTUDOS
O actual Plan de Estudos implantouse no ano 2000, modiﬁcando o anterior
do ano 1994. Consta de 3 cursos cun total de 203 créditos.
A titulación considera que o Plan proporciona unha formación humanista e
pedagóxica polivalente, preparando dunha maneira adecuada aos alumnos para
estudos de segundo ciclo en educación.
Deﬁnición de Obxectivos
Non existe unha formulación explícita das metas e obxectivos da titulación, o
que se sinala como un punto débil.
Cítase a ausencia dun debate interno que deﬁna o perﬁl máis idóneo da
titulación, por iso o CEE considera necesaria a creación dunha planiﬁcación
estratéxica para a titulación, así como unha deﬁnición clara de metas e
obxectivos.
Estrutura
A titulación estima que a estrutura do Plan de Estudos é equilibrada, aínda
que se sinala como punto débil a escasa orientación especíﬁca dos créditos
optativos.
A distribución das materias por cursos é adecuada, pero sinálase como punto
débil a corrixir o elevado número de alumnos nas materias troncais e obrigatorias
e a necesidade de ﬂexibilizar os calendarios e horarios.
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Con carácter xeral, considérase que o nivel de coordinación entre departamentos
e materias é baixo. Tampouco se considera adecuado o grao de coordinación
establecido no practicum entre a propia titulación e os centros escolares, o que
diﬁculta a necesaria relación e correspondencia entre teoría e práctica.
No referente á asignación da docencia, o CEE considera que non se fai de acordo a
criterios de necesidade formativa, senón que ás veces, a asignación da docencia está
vinculada aos intereses e necesidades dos departamentos e dos seus profesores.
Finalmente, en canto á organización e planiﬁcación dos créditos prácticos, cúmprese
co establecido no Plan de Estudos e utilízanse os recursos institucionais dispoñibles,
aínda que se sinala como punto débil o elevado número de persoas por grupo.
7.11.3 RECURSOS HUMANOS
En canto ao persoal docente, a titulación considera adecuado o perﬁl e
cualiﬁcación investigadora do mesmo, mais a carencia de programas de
doutoramento nalgúns departamentos sinálase como un punto débil.
Outro punto débil é a inexistencia dun plan de formación do profesorado, xa que
aínda que existen cursos de formación no ICE da Universidade, a participación
do profesorado é escasa.
Polo que se reﬁre ao PAS considérase insuﬁciente nos servizos de Secretaría
e Biblioteca.
Non existen manuais de procedementos para o PAS que deﬁnan concretamente
as funcións a realizar así como os mecanismos para facelo. O CEE sinala que ao
estar centralizados e depender de Xerencia prodúcense certas disfuncións.
Segundo se comproba nas entrevistas do CEE, o transcurso da actividade
laboral efectúase nun ambiente agradable e en horarios cómodos.
7.11.4 INSTALACIÓNS
Tanto a titulación como o CEE valoran adecuadamente as instalacións a
pesar da súa antigüidade, considerando adecuado o plan de mantemento
e conservación. Algunhas instalacións como as de cafetería ou servizos de
reprografía parecen insuﬁcientes e provocan unha gran perda de tempo ao
alumnado ao ter que enfrontarse con longas colas.
7.11.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
En xeral utilízase unha ampla gama de actividades e recursos didácticos. A
avaliación axústase á normativa establecida, se ben o CEE constata que se
centra fundamentalmente nos contidos.
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O nivel de información e explicación das estratexias e metodoloxía do ensino
sinálase como insuﬁciente
Os temarios das materias son coñecidos polo alumnado a través da
presentación que fan os profesores ao comezo das súas clases, ou ben
fotocopiando pola súa conta os que están depositados no servizo de
reprografía.
Ao igual ca na maioría das titulacións avaliadas, o CEE considera que o nivel de
coordinación entre os departamentos e dentro dos mesmos é escaso.
A dispoñibilidade do profesorado en relación á atención do alumnado valórase
positivamente, aínda que se destaca o seu escaso emprego por parte do
alumno, favorecido pola incompatibilidade do horario de atención titorial co
horario lectivo do alumnado.
En xeral, os programas cumpren os requisitos básicos, se ben o CEE considera
que é necesaria a confección dunha Guía do Estudante que contemple unha
ampla información dirixida aos alumnos.
7.11.6 RESULTADOS DO ENSINO
En xeral, os resultados do ensino son valorados positivamente, tanto pola
titulación como polo CEE, aínda que non existe un consenso entre todo o
profesorado e o alumnado acerca do nivel de formación que proporciona a
titulación.
As taxas de éxito (94,15%) e de graduación (76,82%) son moi elevadas, cunha
duración media dos estudos de 3,25 anos. Por outra parte, a taxa de abandono
próxima ao 10% considérase baixa.
7.11.7 RELACIÓNS EXTERNAS
A pesar de valorar positivamente as relacións externas con universidades
españolas, destácase a necesidade de amplialas, sobre todo no ámbito
europeo, e facilitar a participación de alumnos e profesores en programas
de intercambio.
7.11.8 INVESTIGACIÓN
Nos distintos informes elaborados non se recolle información relativa á
Investigación na Titulación.
7.11.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
Esencialmente o Informe de Autoavaliación axústase ás recomendacións da
Guía de Autoavaliación, pois argumenta adecuadamente os puntos fortes,
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débiles e as propostas de mellora, e establece unha orde segundo a súa
prioridade.

7.12 MESTRE, ESPECIALIDADE EN LINGUA ESTRANXEIRA –
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Esta titulación impártese na Facultade de Ciencias da Educación do Campus
de Santiago e é unha titulación con tradición na Universidade.
MESTRE, ESPECIALIDADE LINGUA ESTRANXEIRA
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS PNECU

INDICADOR
COBERTURA

1994

3

0

66,66 %

Táboa 31 – Mestre, especialidade en Lingua Estranxeira.

7.12.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A demanda desta titulación é elevada, pois cóbrense sen problemas as 85
prazas ofertadas. No entanto, cabe destacar que unha parte importante dos seus
alumnos carecen do perﬁl adecuado para cursar estudos que requiren habilidade
nunha segunda lingua (Táboa 32).
Con respecto ao número de titulados, considérase que o dato de 54 titulados ao
ano é aceptable, aínda que menor ca noutras especialidades de Maxisterio.
Nas súas valoracións sobre a demanda social do título, a titulación considera
que na sociedade hai unha escasa demanda de titulados deste ámbito, aspecto
que non coincide exactamente cos resultados do Estudo de Inserción Laboral
realizado pola ACSUG. Neste estudo respecto á titulación de Mestre, especialidade
en Lingua Estranxeira, tomando como base as 39 enquisas realizadas entre os
310 alumnos titulados dos últimos cinco anos, obsérvase que o 62% se atopa
actualmente traballando, fronte a un 28% que continúa estudos. Así mesmo,
segundo os datos deste mesmo Proxecto, os titulados valoran cunha puntuación
de 2,4 sobre 5 a adecuación do seu traballo actual á formación recibida.
MESTRE, ESPECIALIDADE EN LINGUA ESTRANXEIRA – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS AO
ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

95

301

54

-

Táboa 32 – Mestre, especialidade en Lingua Estranxeira. Oferta e Demanda.
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7.12.2 PLAN DE ESTUDOS
O Plan de Estudos vixente, implantado no ano 2000, modiﬁca o anterior do
ano 1994. Componse de 3 cursos, sumando un total de 203 créditos.
Deﬁnición de Obxectivos
Non hai unha formulación explícita das metas e obxectivos da titulación, o que
diﬁculta unha planiﬁcación estratéxica, polo que o CEE considera necesario
establecer unha deﬁnición actual de metas e obxectivos en función das
competencias e que responda aos perfís profesionais asociados á titulación.
A titulación considera que o plan actual proporciona unha formación
especializada para o ensino das linguas estranxeiras inglesa e francesa, así
como unha formación humanista e pedagóxica polivalente. No entanto, tanto
profesores como alumnos e CEE entenden que as materias a cursar non
conducen a unha adecuada preparación académica.
Estrutura
En xeral, a titulación considera que o Plan de Estudos cumpre satisfactoriamente
os requisitos esixidos pola normativa vixente no que se reﬁre a créditos
troncais, obrigatorios e optativos, aínda que a distribución de créditos non
se considera adecuada para o correcto exercicio docente dun profesor desa
especialidade no contexto social actual.
Considérase que a oferta de materias optativas é moi elevada, aínda que é
necesario aumentar a optatividade especíﬁca desta titulación.
As prácticas valóranse positivamente e considéranse adecuadas ao perﬁl
profesional dos titulados, pero a titulación sinala como punto débil a escasa
relación entre o profesorado da titulación e os titores de prácticas.
En canto á asignación da docencia, o Comité de Avaliación Externa considera
que en ocasións non se fai de acordo a criterios de necesidade formativa,
senón tendo en conta os intereses e necesidades dos departamentos e dos
seus profesores.
No relativo á organización e planiﬁcación dos créditos prácticos, cúmprese co
establecido no Plan de Estudos, se ben sinálase como punto débil o elevado
número de persoas por grupo.
Con carácter xeral, considérase que o grao de información que reciben os
estudantes sobre as saídas profesionais da titulación é insuﬁciente.
7.12.3 RECURSOS HUMANOS
Considérase aceptable a formación e cualiﬁcación do profesorado, se ben a súa
promoción vese limitada nalgunhas áreas debido á carencia de programas de
doutoramento. Neste sentido, a titulación considera necesaria unha mellora da
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cualiﬁcación investigadora do profesorado, propiciando circunstancias favorables
para a realización de estudos de terceiro ciclo e teses doutorais.
Así mesmo, a titulación sinala a necesidade de completar o cadro de persoal
con profesores lectores das linguas estranxeiras.
No que se reﬁre ao grao de comunicación, tanto a titulación como o CEE
sinalan que existe un clima favorable e boas relacións entre os membros da
titulación.
Un punto débil é a inexistencia dun plan de formación do profesorado,
xa que aínda que existen cursos de formación no ICE da Universidade, a
participación do profesorado é escasa.
Polo que se reﬁre ao PAS, considérase insuﬁciente para a realización de
todos os labores burocráticos.
Non existen manuais de procedementos para o PAS que deﬁnan
concretamente as funcións a realizar así como os mecanismos para facelo.
O CEE sinala que ao estar centralizados e depender de Xerencia se provocan
certas disfuncións.
7.12.4 INSTALACIÓNS
A titulación destaca a ausencia de espazo e puntos de lectura na biblioteca
e unha necesaria mellora na dotación de despachos para profesores.
Outro dos puntos débiles que se citan é a inexistencia dun laboratorio de
idiomas.
Así mesmo, o equipamento informático con que conta unha boa parte do
profesorado é escaso.
Considérase tamén, que os servizos de reprografía e cafetería non prestan
o servizo adecuado aos seus usuarios por dispoñer de espazos moi
reducidos.
Pola súa parte, o CEE sinala que as infraestruturas e instalacións aínda que
son antigas, están ben conservadas e restauradas, pero hai carencia de
espazos para a docencia. Tamén, comenta que as dúas aulas de informática
dispoñibles no centro resultan insuﬁcientes para atender a demanda.
7.12.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
En xeral combínase a clase maxistral e a participación do alumnado,
empregándose as veces medios audiovisuais e estratexias innovadoras, aínda
que se sinala que a súa utilización debería ser máis frecuente.
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Considérase que o número de alumnos asistentes a clase é reducido, o que
facilita a implantación de métodos innovadores, ﬂexibles e variados. O Comité
de Avaliación Externa sinala o gran absentismo que se produce na titulación,
con porcentaxes incluso do 75% do alumnado.
Os temarios das materias son coñecidos polo alumnado a través da
presentación que fan os profesores ao comezo das súas clases ou ben
fotocopiando os que están depositados no servizo de reprografía.
A carga lectiva necesaria para superar a titulación estímase como aceptable,
pero destácase un excesivo número de traballos teóricos, o que reduce as
posibilidades de horas prácticas. Así mesmo, considérase que os programas
das materias cumpren os requisitos básicos.
O CEE sinala que o nivel de coordinación entre os departamentos é escaso.
Sinala, así mesmo, a necesidade de elaborar unha Guía do Estudante onde
recoller a información máis relevante.
En xeral, as titorías cúmprense e satisfan as demandas dos alumnos aínda que
son pouco utilizadas. O CEE considera que as titorías personalizadas constitúen
unha aposta interesante pola innovación docente, aínda que de momento non
hai unha valoración das mesmas.
7.12.6 RESULTADOS DO ENSINO
En xeral, tanto a titulación como o CEE consideran que o Plan de Estudos
é doado, aínda que puntualmente algunhas materias presentan un elevado
grao de diﬁcultade.
Os resultados son positivos en canto á elevada taxa de éxito (89,5%) e a taxa
de abandono baixa (10,71%). A taxa de graduación é do 61,90%, algo menor ca
en outras especialidades de Maxisterio avaliadas. Este dato inténtase xustiﬁcar
pola porcentaxe de alumnos que accede á titulación en 2ª opción, o que provoca
unha diminución da súa motivación á hora de afrontar os estudos.
A duración media da titulación sitúase en 3,62 anos, dato sensiblemente
maior ca noutras especialidades de Maxisterio.
7.12.7 RELACIÓNS EXTERNAS
A pesar de valorar positivamente as relacións externas, tanto con universidades
españolas como estranxeiras, destácase a necesidade de mellorar as relacións
co contorno próximo.
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7.12.8 INVESTIGACIÓN
Nos distintos informes elaborados non se recolle información relativa á
Investigación na Titulación.
7.12.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
Esencialmente, o Informe de Autoavaliación axústase ás recomendacións
da Guía de Autoavaliación, argumentando adecuadamente os puntos fortes,
débiles e as propostas de mellora, e establecendo unha orde segundo a súa
prioridade.

7.13 MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN MUSICAL –
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Esta titulación impártese na Facultade de Ciencias da Educación do Campus
de Santiago.
MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN MUSICAL
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS PNECU

INDICADOR
COBERTURA

1994

2

0

50 %

Táboa 33 – Mestre, especialidade en Educación Musical.

7.13.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A demanda desta titulación é aceptable, xa que se cobren normalmente as 80
prazas ofertadas (Táboa 34).
En canto ao número de titulados, o dato de 68 titulados ao ano considérase
elevado.
Ao igual ca noutras titulacións de maxisterio avaliadas, tanto a propia titulación
como o Comité de Avaliación Externa propoñen potenciar a titulación
converténdoa en licenciatura.
Segundo o Estudo de Inserción Laboral realizado pola ACSUG, respecto á
titulación de Mestre, especialidade en Educación Musical e tomando como
referencia as 39 enquisas realizadas entre os 303 alumnos titulados dos
últimos cinco anos, obsérvase que o 64% está actualmente traballando,
fronte a un 28% que continúa estudos. Así mesmo, segundo os datos deste
mesmo Estudo, os titulados valoran cunha puntuación de 4,19 sobre 5 a
correspondencia entre a formación recibida e o emprego desempeñado.
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MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN MUSICAL – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
ALUMNOS TOTAIS TITULADOS AO ANO
INGRESO
90

268

68

NOTA MEDIA
INGRESO
-

Táboa 34 – Mestre, especialidade en Educación Musical. Oferta e Demanda.

7.13.2 PLAN DE ESTUDOS
Actualmente estase nun proceso de cambio de Plan de Estudos. O implantado
no ano 2000 modiﬁca o anterior do ano 1994 e estrutúrase en 3 cursos cun
total de 203 créditos.
Deﬁnición de Obxectivos
A titulación sinala que non hai unha formulación explícita das metas e
obxectivos da titulación, o que se indica como un punto débil a corrixir que
diﬁculta a elaboración dun perﬁl especíﬁco da titulación.
Respecto a este tema, o Comité de Avaliación Externa considera que
é necesario establecer unha deﬁnición actual de metas e obxectivos que
responda aos perfís profesionais asociados á titulación.
Estrutura
En xeral, a titulación considera que o Plan de Estudos cumpre satisfactoriamente
os requisitos esixidos pola normativa vixente no que se reﬁre a créditos
troncais, obrigatorios e optativos.
En canto ao tempo destinado ao practicum, tanto a titulación como o Comité
de Avaliación Externa son unánimes ao considerar necesarios períodos máis
longos de estancia en centros escolares.
Respecto á asignación da docencia, o Comité de Avaliación Externa considera
que en ocasións non se fai de acordo a criterios de necesidade formativa,
senón tendo en conta os intereses e necesidades dos departamentos e dos
seus profesores.
Ao igual ca na maioría das titulacións avaliadas, o Comité de Avaliación Externa
considera que, con carácter xeral, hai unha certa falta de coordinación entre
materias afíns.
7.13.3 RECURSOS HUMANOS
A titulación considera adecuada a formación e o perﬁl do profesorado da
titulación, pero é necesario facilitar ao profesorado non doutor a realización de
programas de doutoramento.
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Un punto débil é a inexistencia dun plan de formación do profesorado, xa que
aínda que existen cursos de formación no ICE da Universidade, a asistencia do
profesorado é escasa.
A valoración do PAS é positiva, aínda que se sinala a necesidade dun aumento
de persoal cualiﬁcado.
Non existen manuais de procedementos para o PAS que deﬁnan concretamente
as funcións a realizar así como os mecanismos para facelo. Respecto aos
servizos, o Comité de Avaliación Externa sinala que ao estar centralizados e
depender de Xerencia se producen certas disfuncións.
No que se reﬁre ao grao de comunicación, tanto a titulación como o CEE
sinalan que existe un clima favorable e de boas relacións entre os membros
da titulación.
7.13.4 INSTALACIÓNS
Con carácter xeral, a valoración das instalacións por parte da titulación é
positiva, a pesar da súa antigüidade; se ben o número de despachos para
profesores e de postos de lectura é escaso. Tamén se aprecia como deﬁciente
o equipamento informático e os espazos destinados para o desenvolvemento
desta actividade.
Pola súa parte, o CEE sinala que as infraestruturas e instalacións son antigas
pero están ben conservadas. Destaca así mesmo a carencia de espazos para
a docencia e a imposibilidade de atender a demanda que teñen as aulas de
informática no espazo de que se dispón. Tamén considera que o espazo tan
reducido destinado a cafetería e reprografía impide prestar un servizo adecuado
aos seus usuarios.
7.13.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
Con carácter xeral considérase que os sistemas de avaliación son acordes coas
estratexias docentes. Pola súa parte, o CEE constata que a avaliación cumpre a
normativa, pero céntrase fundamentalmente nos contidos.
Os temarios das materias son coñecidos polo alumnado a través da
presentación que fan os profesores ao comezo das súas clases, ou tamén
fotocopiando os que están depositados no servizo de reprografía.
A coordinación entre materias é valorada moi positivamente pola titulación, ao
igual que o cumprimento dos programas. En relación cos programas, o CEE
sinala que se cumpren os requisitos básicos, aínda que destaca a necesidade de
elaborar unha Guía do Estudante, coa que se aumentaría o nivel de información
dispoñible na Facultade.
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7.13.6 RESULTADOS DO ENSINO
Os resultados son valorados como moi positivos en canto á elevada taxa de
éxito (92,20%) e de graduación (86,36%), cunha duración media dos estudos
de 3,11 anos. Así mesmo, a taxa de abandono baixa (4,55%) é outro dato que
se considera como favorable.
En xeral, a titulación considera que o Plan de Estudos é doado. Así mesmo,
o informe do CEE recolle das audiencias cos estudantes que non supón
un elevado grao de diﬁcultade rematar no tempo previsto os estudos
correspondentes.
7.13.7 RELACIÓNS EXTERNAS
Valóranse positivamente as relacións externas con outras universidades de
ámbito nacional, se ben as relacións internacionais son considerablemente
máis reducidas. A pesar de todo, as relacións co contorno próximo cómpre
melloralas, para así coñecer as súas necesidades e adaptar as formación
proporcionada ás mesmas.
7.13.8 INVESTIGACIÓN
Nos distintos informes elaborados non se recolle información relativa á
Investigación na Titulación.
7.13.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
Esencialmente o Informe de Autoavaliación axústase ás recomendacións da Guía de
Autoavaliación, xa que argumenta dunha maneira adecuada os puntos fortes, débiles
e as propostas de mellora, e establece unha orde segundo a súa prioridade.

7.14 MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN INFANTIL –
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Esta titulación é impartida na Facultade de Ciencias da Educación do Campus da
Coruña, centro en que se avaliaron na presente anualidade as 7 titulacións impartidas
(Táboa 35).
MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN INFANTIL
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS PNECU

INDICADOR
COBERTURA

1994

6

0

50 %

Táboa 35 – Mestre, especialidade en Educación Infantil.
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7.14.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A demanda de Educación Infantil é alta, cubríndose facilmente as 76 prazas
ofertadas. Considérase unha titulación socialmente necesaria dada a súa
tradición e demanda. Así mesmo, o número de titulados por ano é elevado
(Táboa 36).
Ao igual ca noutras titulacións de maxisterio avaliadas, o Comité de
Autoavaliación considera necesario promover unha licenciatura neste campo,
completando así adecuadamente os estudos.
En canto á situación laboral dos titulados, segundo o Estudo de Inserción
Laboral realizado pola ACSUG; respecto á titulación de Mestre, especialidade
en Educación Infantil baseándose en 37 enquisas realizadas entre os 217
alumnos titulados dos últimos cinco anos, obsérvase que o 51% está
actualmente traballando, fronte a un 14% que continúa estudos. Os titulados
valoran cunha puntuación de 2,53 sobre 5 a adecuación do seu emprego
actual á formación recibida.
MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN INFANTIL – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
ALUMNOS TOTAIS TITULADOS AO ANO
INGRESO
80

269

55

NOTA MEDIA
INGRESO
5,95

Táboa 36 – Mestre, especialidade en Educación Infantil. Oferta e Demanda.

7.14.2 PLAN DE ESTUDOS
A titulación avaliada é de ciclo curto e estrutúrase en 3 cursos cun total de
207 créditos. O actual Plan de Estudos data do ano 1994.
Deﬁnición de Obxectivos
En relación a este tema, recóllese a ausencia dun debate interno que deﬁna
o perﬁl máis idóneo da titulación, o que provoca unha deﬁnición pobre de
metas e obxectivos. Esta indeﬁnición está agravada pola elaboración do Plan
de Estudos, que segundo o Informe Final foi conﬂitiva e pouco consensuada
na súa implantación, atendendo máis a intereses persoais do profesorado
que ás necesidades propias da titulación.
Estrutura
En xeral, enténdese que a extinción da LOGSE supón a necesidade de
estruturar de novo o Plan de Estudos, para tratar de adaptar a titulación ás
novas demandas da sociedade.
Outro factor que propicia a redeﬁnición do Plan de Estudos é a repetición de
contidos e a descoordinación das materias compartidas entre departamentos.
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A titulación destaca que debe equilibrarse o peso de materias obrigatorias
(aumentar) e optativas (diminuír) e aumentar a oferta de materias
especíﬁcas.
7.14.3 RECURSOS HUMANOS
A titulación destaca que a cualiﬁcación profesional dos docentes é adecuada
e que a porcentaxe de profesorado estable e con dedicación completa é
elevada, destacando un aumento progresivo nos últimos anos do número
de doutores. Opina, así mesmo, que o clima de convivencia e relación é
satisfactorio.
O PAS é valorado adecuadamente, se ben faise referencia á necesidade de
aumento do ratio PAS/Profesor e alumno.
7.14.4 INSTALACIÓNS
As valoracións sobre as instalacións coinciden en sinalarse como aceptables,
aínda que os baixos orzamentos cos que conta a titulación fan a tarefa do
reparto moi difícil.
O ediﬁcio onde se empraza a titulación é antigo, existindo barreiras
arquitectónicas que diﬁcultan e impiden o acceso a determinados espazos
a persoas minusválidas. En opinión da titulación, as propostas de mellora ao
respecto pasan polo cambio de ediﬁcio previsto para o curso 2002-2003.
A dotación dos medios audiovisuais defínese como adecuada e é completa
en case todas as aulas do centro.
A recente ampliación de números de postos de biblioteca aliviou problemas
de espazo existentes ata ese momento.
Como puntos débiles destacan a insuﬁciente dotación orzamentaria da
Facultade, en que se imparten sete titulacións; así como a escasa dotación
de medios informáticos e capacidade moi limitada das aulas de informática,
o que diﬁculta o acceso do alumnado a estes medios.
No que respecta aos servizos de cafetería e reprografía, son valorados moi
positivamente.
7.14.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
A titulación destaca a gran variedade de metodoloxías, estratexias didácticas
e sistemas de avaliación utilizados, aínda que é necesario mellorar e divulgar
os criterios de avaliación.
A organización do ensino está dividida en horario de mañá ou tarde, polo que
se presentan diversos problemas de coordinación de horarios entre teoría e
prácticas.
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Sinálanse como puntos débiles a masiﬁcación dos grupos e o insuﬁciente
equipamento informático.
A carga de traballo necesaria para superar a titulación considérase escasa,
aspecto recollido polo CEE nas entrevistas cos profesores e alumnos.
O nivel de cumprimento dos programas en relación ao número de créditos
é valorado positivamente pola titulación, así e todo o nivel de coordinación
entre cursos e materias é baixo e non existen mecanismos de control que
veriﬁquen os solapamentos que se producen.
Como punto débil, a titulación destaca que, como tónica xeral, as materias
de libre conﬁguración son escollidas polo alumno en función da proximidade
xeográﬁca ou horario, e non polo interese académico que poida ter para o
alumno.
Destácase a escasa utilización da acción titorial por parte do alumnado,
comentando o CEE que o horario de titorías se solapa co de docencia.
En canto á avaliación das aprendizaxes tanto o alumnado como o profesorado
se consideran satisfeitos, se ben esta avaliación denomínase como “elástica”
xa que en certas materias hai exames, noutras exames e traballos, e
nalgunhas a asistencia fai depender se hai exame ou non.
7.14.6 RESULTADOS DO ENSINO
Os resultados do ensino son positivos en canto a que hai unha boa proporción
de titulados (taxa de graduación do 49%) e unha taxa elevada de éxito (90%),
a excepción dalgunhas materias. Nos informes asóciase, en parte, a alta taxa
de éxito coa elevada demanda da titulación de Mestre, especialidade en
Educación Infantil.
A duración media da titulación sitúase en 3,44 anos, cunha taxa de abandono
do 6%, datos que corroboran en gran medida as apreciacións de profesores e
alumnos acerca da escasa esixencia das materias a superar.
7.14.7 RELACIÓNS EXTERNAS
A titulación sinala que as relacións con outras institucións nacionais e
internacionais son escasas. Neste sentido, consideran oportuno iniciar
contactos con outras titulacións similares e facilitar o intercambio de
experiencias educativas e formativas de profesores e alumnos.
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7.14.8 INVESTIGACIÓN
Nos distintos informes elaborados non se recolle información relativa á
Investigación na Titulación.
7.14.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
Da análise dos distintos informes dedúcese que os obxectivos da avaliación
se conseguiron. Se ben sinálase que o momento elixido para a avaliación non
foi o idóneo, ao avaliarse de forma simultánea as sete titulacións impartidas
na Facultade.

7.15 MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN PRIMARIA –
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Esta titulación (Táboa 37) é impartida na Facultade de Ciencias da Educación
do Campus da Coruña, centro en que se avaliaron na presente anualidade as
7 titulacións impartidas.
MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN PRIMARIA
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS PNECU

INDICADOR
COBERTURA

1994

6

0

50 %

Táboa 37 – Mestre, especialidade en Educación Primaria.

7.15.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A demanda é superior á oferta de prazas; así, as 76 prazas ofertadas
complétanse con alumnos que a solicitan en primeira opción. Así mesmo,
o número de titulados por ano é aceptable, aínda que menor ca noutras
especialidades de Maxisterio (Táboa 38).
Ao igual ca no resto de titulacións afíns avaliadas, a titulación considera
necesario reivindicar a súa ampliación a licenciatura.
En canto á situación laboral dos titulados, coméntase que existen diﬁcultades
para acceder a postos de traballo relacionados coa titulación.
Estas apreciacións corrobóranse en parte polo Estudo de Inserción Laboral
elaborado pola ACSUG no que respecta á titulación de Mestre, especialidade
en Educación Primaria baseándose en 36 enquisas realizadas entre os 220
alumnos titulados dos últimos cinco anos, obsérvase que o 36% se atopa
actualmente traballando, fronte a un 42% que continúa estudiando. Segundo
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este mesmo Estudo, os titulados valoran cunha puntuación de 3,23 sobre 5
a adecuación do seu emprego actual á formación recibida.
MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN PRIMARIA – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
ALUMNOS TOTAIS TITULADOS AO ANO
INGRESO
78

242

35

NOTA MEDIA
INGRESO
5,82

Táboa 38 – Mestre, especialidade en Educación Primaria. Oferta e Demanda.

7.15.2 PLAN DE ESTUDOS
O actual Plan de Estudos data do ano 1994 e estrutúrase en 3 cursos cun
total de 207 créditos.
Deﬁnición de Obxectivos
En relación a este tema, recóllese a ausencia dun debate interno que deﬁna
o perﬁl máis idóneo da titulación, o que provoca unha deﬁnición pobre de
metas e obxectivos. Esta indeﬁnición está agravada pola elaboración do Plan
de Estudos, que segundo o Informe Final foi conﬂitiva e pouco consensuada
na súa implantación, atendendo máis a intereses persoais do profesorado
que ás necesidades da titulación.
Estrutura
En xeral, enténdese que a extinción da LOGSE supón a necesidade de
estruturar de novo o Plan de Estudos para tratar de adaptar a titulación ás
novas demandas da sociedade.
Outro factor que propicia a redeﬁnición do Plan de Estudos é a presenza
de contidos repetidos e a descoordinación das materias compartidas entre
departamentos.
7.15.3 RECURSOS HUMANOS
A titulación destaca que o profesorado é competente e está suﬁcientemente
capacitado para impartir un ensino de calidade. A porcentaxe de profesorado
estable e con dedicación completa é elevada, destacando un aumento
progresivo, nos últimos anos, do número de doutores.
O traballo prestado polo PAS, considérase ben valorado tanto polo profesorado
como polos estudantes, aínda que se sinala a conveniencia de incorporar
algunha persoa máis no cadro de persoal.
Por outra parte, o clima de convivencia e relación entre os distintos colectivos
considérase satisfactorio.
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7.15.4 INSTALACIÓNS
As valoracións sobre as instalacións sinálanse como aceptables, se ben os
baixos orzamentos cos que conta a titulación fan a tarefa do reparto moi
difícil.
O ediﬁcio onde se sitúa a titulación é antigo, existindo barreiras arquitectónicas
que diﬁcultan e impiden o acceso a determinados espazos a persoas
minusválidas. En opinión da titulación, as propostas de mellora ao respecto
pasan polo cambio de ediﬁcio previsto para o curso 2002-2003.
A dotación dos medios audiovisuais defínese como adecuada e é completa
en case todas as aulas do centro.
A recente ampliación de números de postos de biblioteca conseguiu aliviar
os problemas de espazo existentes ata ese momento.
Como puntos débiles destacan a insuﬁciente dotación orzamentaria da
Facultade, que imparte sete titulacións; así como a escasa dotación de
medios informáticos e capacidade moi limitada das aulas de informática, o
que diﬁculta o acceso do alumnado a estes medios.
No que respecta aos servizos de cafetería e reprografía, son valorados moi
positivamente.
7.15.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
A titulación destaca a gran variedade de metodoloxías, estratexias didácticas
e sistemas de avaliación utilizados, se ben é necesario mellorar e divulgar os
criterios de avaliación.
A organización do ensino divídese en horario de mañá ou tarde, polo que
se presentan diversos problemas de coordinación de horarios entre teoría e
prácticas.
Sinálanse como puntos débiles a masiﬁcación dos grupos e o insuﬁciente
equipamento informático.
A carga de traballo necesaria para superar a titulación considérase escasa,
aspecto recollido polo CEE nas entrevistas con profesores e alumnos.
O nivel de cumprimento dos programas en relación ao número de créditos
é valorado positivamente pola titulación, aínda que o nivel de coordinación
entre cursos e materias é baixo e non existen mecanismos de control que
veriﬁquen os solapamentos que se producen.
Como punto débil, a titulación destaca que, como norma xeral, as materias
de libre conﬁguración son escollidas polo alumno en función da proximidade
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xeográﬁca ou horario, e non polo interese académico que poida ter para o
alumno.
Destácase a escasa utilización da acción titorial por parte do alumnado,
comentando o CEE que o horario de titorías se solapa co de docencia.
En canto á avaliación das aprendizaxes tanto o alumnado como o profesorado
se consideran satisfeitos, aínda que esta avaliación se valora como “elástica”
xa que en certas materias hai exames, noutras exames e traballos, e
nalgunhas a asistencia fai depender se hai exame ou non.
7.15.6 RESULTADOS DO ENSINO
Os resultados do ensino son positivos en canto a que hai unha aceptable
proporción de titulados (taxa de graduación do 31%) e unha taxa elevada de
éxito (87%), a excepción dalgunhas materias puntuais.
A duración media da titulación sitúase en 3,6 anos, cunha taxa de abandono
do 17%, sendo tanto a duración media como a taxa de abandono lixeiramente
máis elevadas ca noutras especialidades de Maxisterio avaliadas.
7.15.7 RELACIÓNS EXTERNAS
A titulación sinala que as relacións con outras institucións nacionais e
internacionais son escasas. Neste sentido, parece apropiado iniciar contactos
con outras titulacións similares e facilitar o intercambio de experiencias
educativas e formativas de profesores e alumnos.
7.15.8 INVESTIGACIÓN
Nos distintos informes presentados non se cita información sobre a
Investigación na Titulación.
7.15.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
Da análise dos distintos informes dedúcese que os obxectivos da avaliación
se acadaron; mais cítase que o momento elixido para a avaliación non foi o
adecuado ao avaliarse de forma simultánea as sete titulacións impartidas na
Facultade.

7.16 MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN FÍSICA –
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Esta titulación é impartida na Facultade de Ciencias da Educación do Campus
da Coruña, centro en que se avaliaron na presente anualidade as 7 titulacións
impartidas (Táboa 39).
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MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN FÍSICA
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS PNECU

INDICADOR
COBERTURA

1994

3

0

66,66 %

Táboa 39 – Mestre, especialidade en Educación Física.

7.16.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A titulación avaliada presenta unha demanda moi alta, que se trata de xustiﬁcar
en parte pola súa forte vinculación coa práctica de actividade física e o seu
enfoque educativo. Outro factor que contribúe a esa alta demanda e aparece
recollido no Informe Final, é o acceso á Licenciatura de Ciencias da Actividade
Física e do Deporte. Por outra parte, o número de titulados por ano é elevado
(Táboa 40).
Ao igual ca noutras titulacións de maxisterio avaliadas, o Comité de
Autoavaliación considera necesario promover unha licenciatura neste campo,
completando adecuadamente os estudos.
Valórase como un punto débil a falta de regulación de competencias entre
os distintos colectivos profesionais que interveñen no ámbito da actividade
física.
En canto á situación laboral dos titulados, os alumnos consideran que existe
unha saturación do mercado laboral neste ámbito. Estas aﬁrmacións non
son corroboradas totalmente polo Estudo de Inserción Laboral realizado pola
ACSUG. Neste Estudo, respecto á titulación de Mestre, especialidade en
Educación Física baseándose en 39 enquisas realizadas entre os 283 alumnos
titulados dos últimos cinco anos, dedúcese que o 62% está actualmente
traballando, fronte a un 15% que continúa os seus estudos. Segundo os
datos deste mesmo Estudo, os titulados valoran cunha puntuación de 3,25
sobre 5 a adecuación do seu emprego actual á formación recibida.
MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN FÍSICA – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
ALUMNOS TOTAIS TITULADOS AO ANO
INGRESO
76

269

55

NOTA MEDIA
INGRESO
5,88

Táboa 40 – Mestre, especialidade en Educación Física. Oferta e Demanda.

7.16.2 PLAN DE ESTUDOS
A titulación avaliada é de ciclo curto e componse de 3 cursos cun total de
207 créditos. O actual Plan de Estudos data do ano 1994.
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Deﬁnición de Obxectivos
Ao igual ca na gran maioría das titulacións avaliadas, a titulación de Mestre,
especialidade de Educación Física presenta unha ausencia de deﬁnición
explícita de metas e obxectivos así como dunha planiﬁcación estratéxica da
titulación. No que respecta ao practicum, conta cos labores de coordinación
adecuados e ten uns obxectivos claros e deﬁnidos pola Comisión do
Practicum.
Estrutura
En xeral coméntase que a extinción da LOGSE supón a necesidade de
estruturar de novo o Plan de Estudos, para tratar de adaptar a titulación ás
novas demandas da sociedade.
Outro factor que propicia a redeﬁnición do Plan de Estudos é a repetición
de contidos e a descoordinación das materias compartidas entre
departamentos.
7.16.3 RECURSOS HUMANOS
En canto ao persoal docente, a titulación presenta como puntos fortes a
preparación técnica do profesorado, así como a súa propia satisfacción co
seu traballo e en liñas xerais coa estabilidade do profesorado, salvo situacións
puntuais.
O traballo realizado polo PAS, considérase ben valorado tanto polo profesorado
como polos estudiantes, se ben sinálase a conveniencia de incorporar algunha
persoa máis no cadro de persoal.
Por outra banda, o clima de convivencia e relación entre os distintos colectivos
considérase satisfactorio.
7.16.4 INSTALACIÓNS
As valoracións sobre as instalacións coinciden en sinalarse como aceptables,
aínda que os baixos orzamentos cos que conta a titulación fan a tarefa do
reparto moi difícil.
O ediﬁcio onde se localiza a titulación é antigo, existindo barreiras
arquitectónicas que diﬁcultan e impiden o acceso a determinados espazos
a persoas minusválidas. En opinión da titulación, as propostas de mellora ao
respecto pasan polo cambio de ediﬁcio previsto para o curso 2002-2003.
A dotación dos medios audiovisuais defínese como adecuada e é completa
en case todas as aulas do centro.
A recente ampliación de postos de biblioteca solucionou os problemas de
espazo existentes ata ese momento.
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Como puntos débiles destácanse a insuﬁciente dotación orzamentaria da
Facultade, así como a escasa dotación de medios informáticos e capacidade
limitada das aulas de informática, o que diﬁculta o acceso do alumnado a
estes medios.
No que respecta aos servizos de cafetería e reprografía, valóranse
positivamente.
7.16.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
A titulación destaca a gran variedade de metodoloxías, estratexias didácticas
e sistemas de avaliación empregados, se ben é necesario mellorar e divulgalos criterios de avaliación.
A organización do ensino divídese en horario de mañá ou tarde, polo que
se presentan diversos problemas de coordinación de horarios entre teoría e
prácticas.
Destácanse como puntos débiles a masiﬁcación dos grupos e o insuﬁciente
equipamento informático.
A carga de traballo necesaria para superar a titulación defínese como escasa,
aspecto recollido polo CEE nas entrevistas cos profesores e alumnos.
O nivel de cumprimento dos programas en relación ao número de créditos
é valorado positivamente pola titulación, aínda que o nivel de coordinación
entre cursos e materias é baixo e non existen mecanismos de control que
veriﬁquen os solapamentos.
Como punto débil, a titulación destaca que, en xeral, as materias de libre
conﬁguración son escollidas polo alumno en función da proximidade xeográﬁca
ou horario, e non polo interese académico que poida ter para o alumno.
Cítase a escasa utilización da acción titorial por parte do alumnado, comentando
o CEE que o horario de titorías coincide co de docencia.
En canto á avaliación das aprendizaxes tanto o alumnado como o profesorado
están satisfeitos, aínda que a avaliación se deﬁne como “elástica” xa que
en certas materias hai exames, noutras exames e traballos, e nalgunhas a
asistencia fai depender se hai exame ou non.
7.16.6 RESULTADOS DO ENSINO
Os resultados do ensino son considerados como positivos en canto á boa
proporción de titulados (taxa de graduación do 53%) e a elevada taxa de éxito
(91%). Tamén é destacable a escasa taxa de abandono da titulación (6%).
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A duración media da titulación sitúase en 3,38 anos, dato que corrobora
en gran medida as apreciacións de profesores e alumnos acerca da escasa
esixencia das materias a superar.
7.16.7 INVESTIGACIÓN
Non se cita nada relativo a este punto nos distintos informes analizados.
7.16.8 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
Da análise dos distintos informes conclúese que os obxectivos principais
da avaliación foron alcanzados; mais sinálase que o momento elixido para
a avaliación non foi o idóneo ao avaliarse de maneira simultánea as sete
titulacións impartidas na Facultade.

7.17 MESTRE, ESPECIALIDADE EN AUDICIÓN E LINGUAXE –
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Esta titulación é impartida na Facultade de Ciencias da Educación do Campus
da Coruña, centro en que se avaliaron na presente anualidade as 7 titulacións
impartidas (Táboa 41).
A titulación de Mestre, especialidade de Audición e Linguaxe acadou un bo
recoñecemento social.
MESTRE, ESPECIALIDADE EN AUDICIÓN E LINGUAXE
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS PNECU

INDICADOR
COBERTURA

1994

1

0

100 %

Táboa 41 – Mestre, especialidade en Audición e Linguaxe.

7.17.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A demanda da titulación é estable e elevada, pois cúbrense sen problemas as 76
prazas ofertadas (Táboa 42).
A implantación da especialidade de Audición e Linguaxe considérase oportuna,
dada a necesidade da sociedade actual no ámbito das necesidades educativas
especiais.
O número de titulados é elevado, situándose en practicamente 50 persoas
cada ano.
En canto á situación laboral dos titulados, nos informes coméntase que
existen boas perspectivas laborais. Estas apreciacións son corroboradas
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polo Estudo de Inserción Laboral realizado pola ACSUG. Con respecto á
titulación de Mestre, especialidade en Audición e Linguaxe, baseándose en
37 enquisas realizadas entre os 250 alumnos titulados dos últimos cinco
anos, obsérvase que o 59% está actualmente traballando, fronte a un 8%
que continúa estudando. Segundo os datos deste mesmo Proxecto, os
titulados valoran cunha puntuación de 4,04 sobre 5 a correspondencia do
seu emprego actual coa formación recibida.
MESTRE, ESPECIALIDADE EN AUDICIÓN E LINGUAXE – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS
TOTAIS

TITULADOS AO ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

83

254

47

5,99

Táboa 42 – Mestre, especialidade en Audición e Linguaxe. Oferta e Demanda.

7.17.2 PLAN DE ESTUDOS
O actual Plan de Estudos implantouse no curso 1994-1995 e consta de 3
cursos cun total de 207 créditos.
Deﬁnición de Obxectivos
Non existe unha formulación e descrición explícita de metas e obxectivos da
titulación, o que diﬁculta unha planiﬁcación estratéxica. Tampouco existen
canles de difusión que permitan un maior coñecemento da titulación, o que
é considerado pola titulación como un punto débil.
Estrutura
En xeral coméntase que a extinción da LOGSE supón a necesidade de
estruturar de novo o Plan de Estudos, para tratar de adaptar a titulación ás
novas demandas da sociedade.
Outro factor que propicia a redeﬁnición do Plan de Estudos é a repetición de
contidos e a descoordinación das materias compartidas entre departamentos.
A titulación estima que as materias están adscritas racionalmente ás áreas
de coñecemento, pero detéctase un desequilibrio na oferta de materias por
cuadrimestre.
7.17.3 RECURSOS HUMANOS
A titulación destaca a preparación técnica do profesorado e o elevado número
de doutores. Porén, en canto a puntos débiles cítanse a elevada carga docente
e a situación de inestabilidade laboral dalgúns profesores.
O traballo prestado polo PAS é ben valorado tanto polo profesorado como
polos estudantes, aínda que se sinala que sería adecuada a incorporación
dalgunha persoa máis no cadro de persoal.
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Por outra parte, o clima de convivencia e relación entre os distintos colectivos
considérase satisfactorio.
7.17.4 INSTALACIÓNS
As valoracións sobre os recursos coinciden en sinalarse como aceptables, se
ben os baixos orzamentos cos que conta a titulación fan a tarefa do reparto
moi difícil.
O ediﬁcio onde se sitúa a titulación é antigo, polo que existen barreiras
arquitectónicas que diﬁcultan e impiden o acceso a determinados espazos
a persoas minusválidas. En opinión da titulación, as propostas de mellora ao
respecto pasan polo cambio de ediﬁcio previsto para o curso 2002-2003.
A dotación dos medios audiovisuais defínese como adecuada e é completa
en case todas as aulas do centro.
A recente ampliación de números de postos de biblioteca veu aliviar problemas
de espazo existentes ata ese momento.
Como puntos débiles destacan a insuﬁciente dotación orzamentaria da
Facultade, así como a escasa dotación de medios informáticos e capacidade
limitada das aulas de informática, o que diﬁculta o acceso do alumnado a
estes medios.
No que respecta aos servizos de cafetería e reprografía, son valorados moi
positivamente.
7.17.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
A titulación considera que a metodoloxía é fundamentalmente activa e
participativa. Así mesmo, é frecuente a utilización das novas tecnoloxías por
parte do profesorado.
A organización do ensino está dividida en horario de mañá ou tarde, polo que
se presentan diversos problemas de coordinación de horarios entre teoría e
prácticas. Así mesmo, a optatividade non é satisfactoria debido á colocación
da facultade en dous ediﬁcios.
Sinálanse como puntos débiles a masiﬁcación dos grupos e o insuﬁciente
equipamento informático.
A carga de traballo necesaria para superar a titulación considérase escasa,
aspecto recollido polo CEE nas entrevistas cos profesores e alumnos.
O nivel de cumprimento dos programas en relación ao número de créditos
é valorado positivamente pola titulación, aínda que o nivel de coordinación
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entre cursos e materias é baixo e non existen mecanismos de control que
veriﬁquen os solapamentos que se producen.
Como punto débil, a titulación destaca que, en xeral, as materias de libre
conﬁguración son escollidas polo alumno en función da proximidade xeográﬁca
ou horario, e non polo interese académico que poida ter para o alumno.
Destácase a escasa utilización da acción titorial por parte do alumnado,
comentando o CEE que o horario de titorías coincide co de docencia.
En canto á avaliación das aprendizaxes tanto o alumnado como o profesorado
se consideran satisfeitos, se ben esta avaliación valórase como “elástica” xa
que en certas materias hai exames, noutras exames e traballos, e nalgunhas
a asistencia fai depender se hai exame ou non.
7.16.6 RESULTADOS DO ENSINO
Os resultados do ensino son valorados como positivos, xa que hai unha
elevada taxa de éxito (89%) e unha taxa de abandono baixa. Con todo, a
taxa de graduación, aínda que segue sendo aceptable, experimentou unha
reducción desde o ano 1997.
A duración media da titulación sitúase en pouco máis de 3 anos, dato que
conﬁrma, en parte, o comentado por profesores e alumnos nos informes
acerca de que a esixencia para superar a carreira non é excesiva.
7.16.7 RELACIÓNS EXTERNAS
Aínda que a titulación estima que as relacións e contactos fóra da propia
universidade e con especialistas nacionais e internacionais son boas, é
necesario establecer mecanismos de coordinación coas universidades do
sistema universitario galego para rentabilizar esforzos.
Tamén se considera necesario incrementar os contactos co medio
profesional, ao igual ca potenciar a participación do alumnado en programas
de intercambio.
7.16.8 INVESTIGACIÓN
Nos distintos informes non se comenta nada sobre a investigación na
titulación.
7.17.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
Da análise dos distintos informes dedúcese que os obxectivos da avaliación
se cumpriron; aínda que se sinala que o momento elixido para a avaliación non

ACSUG

103

Informe Final da primeira anualidade do II Plan de Calidade das Universidades no Sistema Universitario de Galicia
Ciencias Sociais e Xurídicas

foi oportuno ao avaliarse de forma simultánea as sete titulacións impartidas
na Facultade.

7.18 LICENCIADO EN SOCIOLOXÍA – UNIVERSIDADE DA CORUÑA
A titulación de Licenciado en Socioloxía (Táboa 43) é unha titulación exclusiva
da Universidade da Coruña implantada no ano 1992, cun plan de estudos de
316 créditos distribuídos en 5 anos.
LICENCIADO EN SOCIOLOXÍA
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS PNECU

INDICADOR
COBERTURA

1992

1

0

100 %

Táboa 43 – Licenciado en Socioloxía.

7.18.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
Os datos de oferta, demanda e matrícula (Táboa 44) do primeiro curso desta
titulación permiten concluír que nos últimos catro anos a demanda mantense
constante e practicamente idéntica á oferta, situada en 125 prazas.
Cabe destacar que se ben a porcentaxe de alumnos que elixen a carreira en
primeira opción é moi baixa (17,4%), constátase que no alumno que comeza
os estudos aumenta o interese pola Socioloxía. Este feito foi contrastado
polo CEE, que na súa visita puido conﬁrmar a motivación e involucración do
alumnado na titulación. Así mesmo, este comité considera necesaria a posta
en marcha dalgún mecanismo de divulgación dos estudos, en particular nos
centros de ensino secundario.
Unha das propostas de mellora da titulación é a elaboración dun estudo
sobre a situación laboral actual dos titulados, así como das súas carencias e
necesidades formativas.
Neste aspecto, o Estudo de Inserción Laboral elaborado pola ACSUG
baseándose en a 40 enquisas realizadas entre os 299 titulados nos últimos
5 anos, conclúe que o 47% dos titulados está traballando, fronte ao 9%
que segue estudando. A relación entre o emprego desempeñado e a súa
formación é valorada con 2,59 puntos sobre 5.
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LICENCIADO EN SOCIOLOXÍA – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
ALUMNOS TOTAIS TITULADOS AO ANO
INGRESO
121

688

63

NOTA MEDIA
INGRESO
6,79

Táboa 43 – Licenciado en Socioloxía. Oferta e Demanda.

7.18.2 PLAN DE ESTUDOS
O plan de estudos actualmente vixente data do ano 1992 e consta de 316
créditos distribuídos en 5 cursos.
Deﬁnición de Obxectivos
Ao igual ca na maioría das titulacións avaliadas, detéctase a ausencia de
obxectivos especíﬁcos da titulación, así como dos mecanismos necesarios
para o seu debate, discusión e deﬁnición dos mesmos.
Estrutura
Existe un amplo debate sobre a idoneidade do plan de estudos e do seu
carácter xeral. Mentres algúns membros do CA se manifestaron a favor dunha
revisión do plan de Estudos na busca de itinerarios ou especialidades, outros
membros diﬁren desa especialización e manifestan a idoneidade de que a
titulación proporcione unha formación xeral.
A existencia de itinerarios permitiría ao alumno elixir segundo as súas propias
preferencias e aptitudes e optar ou ben por unha maior especialización ou por
un perﬁl máis xenérico.
Desde o punto de vista do CEE, considérase de vital importancia a deﬁnición
previa dos obxectivos da titulación, para a continuación, preparar un plan
estratéxico que permita unha revisión adecuada do plan de estudos e o
establecemento ou non de itinerarios.
Destácase como punto débil a carencia de mecanismos de coordinación da
docencia que afectan a diversas materias, descoordinación que se acentúa
nas materias que son impartidas por máis dun profesor.
A titulación considera apropiado establecer un programa de prácticas
en empresas capaz de motivar tanto ao alumnado como ás empresas do
contorno.

ACSUG

105

Informe Final da primeira anualidade do II Plan de Calidade das Universidades no Sistema Universitario de Galicia
Ciencias Sociais e Xurídicas

7.18.3 RECURSOS HUMANOS
O cadro de persoal docente procede basicamente dos Departamentos
de Socioloxía e Ciencias Políticas e da Administración. Considérase que o
profesorado está ben cualiﬁcado, cun 80% de Catedráticos e Titulares de
Universidade.
En xeral o profesorado amosa o seu interese polas novas tecnoloxías docentes
e reclama poder participar na determinación de contidos de innovación
docente.
No relativo ás relacións entre alumnos e profesores, estas son próximas e
manteñen un bo clima de colaboración, se ben aparecen certas queixas por
parte do alumnado no relativo á permanencia en horas de titorías.
O PAS valórase adecuadamente, así e todo faise referencia a necesidades
puntuais de aumento do mesmo, sobre todo en épocas de matriculación. Así
mesmo, reclámase a redacción dun Manual de Procedementos que estableza
claramente as súas funcións.
7.18.4 INSTALACIÓNS
As valoracións sobre as instalacións son bastante críticas sobre todo no
relativo á climatización e ventilación, sinalando a existencia de fendas e
pingueiras, problemas que deberían ser solucionados.
Así mesmo, destácase a escaseza de medios informáticos para a creación
dun laboratorio de datos, así como a incomodidade do mobiliario.
7.18.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
As clases maxistrais seguen sendo a metodoloxía docente máis frecuente,
reclamando o alumnado que se actualicen os contidos e a estrutura de
diversas materias de carácter teórico.
Os propios alumnos consideran que a carga lectiva non é excesiva, o que
permitiría complementar a formación nalgúns aspectos sen un incremento
signiﬁcativo do nivel de esixencia.
A pesar dalgunhas discrepancias na valoración do seu alcance, a titulación
considera que existen diversos problemas de coordinación entre materias.
Os distintos informes coinciden en sinalar que o emprego das titorías é
escaso, para o que se presenta como proposta de mellora a implantación de
titorías virtuais.
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7.18.6 RESULTADOS DO ENSINO
No caso de Socioloxía, a taxa de éxito nas materias é próxima ao 70%, se
ben a taxa de abandono en primeiro curso é do 23%, situándose a duración
media dos estudos en 5,75 anos.
7.18.7 RELACIÓNS EXTERNAS
O número de bolseiros Erasmus que elixen a Facultade aumentou
paulatinamente nos últimos anos, ata converter o centro nun dos principais
destinos dentro da Universidade da Coruña.
7.18 8 INVESTIGACIÓN
Nos distintos informes elaborados non se recolle información relativa á
Investigación na Titulación.
7.18.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
O proceso de avaliación desenvolveuse correctamente, sen incidencias
importantes, acadándose un grao de participación importante por parte dos
distintos colectivos implicados.

7.19 LICENCIADO EN PSICOPEDAGOXÍA – UNIVERSIDADE DA
CORUÑA
A titulación de Psicopedagoxía (Táboa 45) é unha titulación de segundo ciclo
implantada na Universidade da Coruña no ano 1993, cun Plan de Estudos de
131 créditos estruturados en dous cursos.
LICENCIADO EN PSICOPEDAGOXÍA
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS PNECU

INDICADOR
COBERTURA

1993

3

0

33,33 %

Táboa 45 – Licenciado en Psicopedagoxía.

7.19.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
Os datos de oferta, demanda e matrícula (Táboa 46) do primeiro curso desta
titulación presentan valores moi estables en canto á demanda na primeira
opción, que aínda que indican un descenso no último curso 2000-2001, a
oferta complétase perfectamente, sendo o número total de prazas 120.
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Nos distintos informes recóllese a ausencia de información actual en canto a
oportunidades de emprego dos egresados, co que se destaca a necesidade de
efectuar estes estudos de cara a permitir unha realimentación de información
que oriente posibles cambios na formación académica ofrecida.
Neste sentido, o Estudo de Inserción Laboral elaborado pola ACSUG
baseándose en 39 enquisas realizadas entre os 325 titulados nos últimos 5
anos, conclúe que o 68% dos titulados atópase traballando, fronte o 21% que
segue estudando. A relación entre o traballo desempeñado e a súa formación
é valorada con 3,62 puntos sobre 5.
LICENCIADO EN PSICOPEDAGOXÍA – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS
TOTAIS

TITULADOS AO ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

126

320

76

-

Táboa 46 – Licenciado en Psicopedagoxía. Oferta e Demanda.

7.19.2 PLAN DE ESTUDOS
O Plan de Estudos vixente data do ano 1992 e consta de 131 créditos
distribuídos en 2 cursos.
Deﬁnición de Obxectivos
Coma na maioría das titulacións avaliadas, detéctase unha falta de explicación
das metas e obxectivos da titulación no momento da súa posta en marcha,
ao igual que se constata a inexistencia dunha planiﬁcación estratéxica da
titulación.
A titulación considera que a dobre dimensión psicolóxica e pedagóxica dos
estudos supón unha fonte de enriquecemento notable, pero debido a que
ambos campos de coñecemento están moi próximos, resulta obrigado
establecer convenientemente os límites disciplinares, opinión que é
compartida polo CEE.
Considérase necesario que na elaboración dun novo Plan de Estudos se teña
en conta estas diferenzas entre as áreas de Psicoloxía e as áreas de Educación
para compartir criterios e lograr un Plan de Estudos máis homoxéneo.
Estrutura
Tanto a titulación como o CEE consideran necesaria unha reforma do actual
Plan de Estudos, centrándose nos complementos formativos para acceder á
titulación. É frecuente que moitos alumnos cursen os complementos unha
vez iniciados os estudos, e nalgúns casos incluso despois de ﬁnalizados,
o que é indicativo de certas incongruencias, por canto o alumno debería
percibir unha vantaxe obxectiva na realización dos mesmos.
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7.19.3 RECURSOS HUMANOS
No relativo ao perﬁl do profesorado, destácase a alta proporción de doutores,
de 32 sobre 34 profesores, sendo a estabilidade laboral outro aspecto
motivador, se ben o novo marco legal presenta certas dúbidas para o
profesorado contratado.
Como aspectos negativos, no Informe Final destácase o desencanto e
escepticismo de parte do alumnado, así como a súa escasa participación na
vida da Facultade.
A valoración do PAS é positiva, se ben case todos os informes fan referencia
á necesidade de deﬁnir claramente as funcións que deben realizar (Manual
de Funcións).
7.19.4 INSTALACIÓNS
A titulación está nun proceso de cambio de ediﬁcio, sendo valorada moi
positivamente a concentración de todas as titulacións relacionadas con
Ciencias da Educación nun só ediﬁcio, tanto por razóns de comodidade e
funcionalidade como por criterios económicos, ao impartirse sete titulacións
simultaneamente.
7.19.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
As clases maxistrais seguen sendo a metodoloxía docente máis frecuente,
a pesar de que nalgunhas materias se utilizan outras metodoloxías docentes
tales como o traballo en equipo, a exposición oral e o emprego de tecnoloxías
audiovisuais.
Os alumnos que ingresan na titulación proveñen principalmente de Maxisterio
e moitos incluso con experiencia profesional, o que fai que o absentismo
en datas próximas á convocatoria de oposicións sexa moi alto, aspecto que
incide negativamente no normal desenvolvemento do curso.
Destácase a necesidade de redeﬁnir o perﬁl do titor do practicum dado que
nalgúns casos este reparto de titorías se fai en función de ocos no POD, o
que non se corresponde coa implicación real, polo que o Comité de Avaliación
Externa considera que o reparto das titorías do practicum sexa proporcional
ao perﬁl do titor, tal e como se fai co resto das materias.
En canto aos resultados da avaliación, nos informes valórase positivamente
a rapidez na corrección de exames. No caso de Psicopedagoxía, o 90% do
alumnado recibe información rápida e puntual dos resultados da avaliación.
A titulación recolle a necesidade de incorporar mecanismos de control
que permitan unha mellor coordinación entre materias, evitándose así o
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solapamento de contidos en diversas materias e propoñendo a creación do
Coordinador da Titulación.
7.19.6 RESULTADOS DO ENSINO
En opinión da titulación, a procedencia da gran cantidade de alumnos da
Diplomatura de Maxisterio e que cursan os seus estudos esencialmente como
complemento favorece as baixas taxas de graduación, que na actualidade se
sitúan no 37%, mentres que a porcentaxe de alumnos que abandonaron a
titulación nos dos primeiros anos está próxima ao 65%, situándose a duración
media dos estudos en 2,76 anos.
7.19.7 RELACIÓNS EXTERNAS
No apartado de Relacións Externas considérase necesario potenciar as
relacións con outros centros tanto nacionais como internacionais, mediante
a promoción de convenios Erasmus / Séneca.
Así mesmo, proponse a posta en marcha de relacións con outros
departamentos máis distantes, como por exemplo os departamentos ou
áreas de Ciencias da Información ou Informática. O CEE fai unha reﬂexión
sobre a utilidade de incorporar materias baseadas nas novas tecnoloxías. Un
exemplo é a progresión do ensino virtual, que debería ser materia a estudar
nun futuro moi próximo.
7.19.8 INVESTIGACIÓN
Nos distintos informes elaborados non se recolle información relativa á
Investigación na Titulación.
7.19.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
O proceso de avaliación desenvolveuse sen incidencias, nun ambiente de
colaboración entre os Departamentos, a Facultade e o resto de institucións
académicas.
Cabe destacar que o Informe de Avaliación Externa, practicamente, non
recolle ningunha proposta de mellora, salvo a de revisar o Plan de Estudos.

7.20 DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL – UNIVERSIDADE DA
CORUÑA
A titulación de Educación Social (Táboa 47) da Universidade da Coruña
impártese na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña
desde o ano 1996.
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DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS PNECU

INDICADOR
COBERTURA

1996

3

0

33,33 %

Táboa 47 – Diplomado en Educación Social.

7.20.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
Os datos de oferta, demanda e matrícula (Táboa 48) do primeiro curso
reﬂicten unha demanda constante durante os últimos anos, duplicando en
número as preinscricións en primeira opción ás prazas ofertadas.
En canto á demanda social dos titulados, o Estudo de Inserción Laboral elaborado
pola ACSUG baseándose en 35 enquisas realizadas entre os 166 titulados
nos últimos 5 anos, permite concluír que o 61% traballa actualmente, fronte
ao 15% que segue estudando. A relación entre o emprego desempeñado e
a súa formación é valorada con 3,1 puntos sobre 5.
DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS AO
ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

84

294

50

6,46

Táboa 48 – Diplomado en Educación Social. Oferta e Demanda.

7.20.2 PLAN DE ESTUDOS
O plan de estudos vixente data do ano 1996 e consta de 207 créditos
distribuídos en 3 cursos.
Deﬁnición de Obxectivos
Nos distintos informes recóllese a ausencia dunha deﬁnición explícita das
metas, obxectivos e plans estratéxicos da titulación, así como a inexistencia
de procedementos para o seguimento e revisión dos mesmos.
Considérase adecuada a creación dunha comisión de titulación que se
encargue non só da concreción de obxectivos e metas, senón tamén do
estudo da realidade profesional e promova a reforma do plan de estudos.
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Estrutura
O actual plan de estudos estrutúrase en tres cursos de 69 créditos cada un
e cun único itinerario ou intensiﬁcación. Do total dos 207 créditos, 83 son
prácticos.
Preséntase como punto forte a publicación dos programas das diferentes
materias seguindo criterios didácticos e pedagóxicos. Nos programas,
ademais dunha lista de contidos, maniféstanse as intencións docentes,
obxectivos, estratexias metodolóxicas e mecanismos de avaliación.
Existe un Plan de Practicum que está perfectamente adaptado á titulación e
que lle proporciona un carácter profesional aos estudos.
En canto á estrutura de certas materias, aparecen certos desequilibrios entre
a extensión dos programas e o número de créditos das mesmas.
7.20.3 RECURSOS HUMANOS
A preparación técnica do profesorado, así como a súa propia satisfacción
co seu traballo, é valorada positivamente, destacando o feito de que, aínda
que se trata dunha Diplomatura, o 90% do profesorado é doutor e o 81,48%
funcionario.
Recoméndase a creación dentro do equipo directivo dun Coordinador de
Practicum e promover nun futuro un Vicedecanato especiﬁcamente dedicado
a este asunto.
O PAS valórase adecuadamente, se ben faise referencia a necesidades
puntuais de aumento de persoal.
7.20.4 INSTALACIÓNS
A valoración das instalacións é adecuada, aínda que se considera obsoleto
certo mobiliario do ediﬁcio, ao tempo que se destaca a ausencia dunha aula
de informática e outra multimedia. As aulas onde se imparte a docencia de
Educación Social dispoñen, de modo permanente, de amplos encerados,
monitor con equipo de reprodución de vídeo, proxector de transparencias e
pantalla ﬁxa.
Así mesmo, reclámase a localización da titulación nun único ediﬁcio, ademais
de adecuar o ediﬁcio ás necesidades docentes e de investigación.
Con respecto á biblioteca, a dotación considérase adecuada, tanto no que se
reﬁre a monografías como a publicacións periódicas.
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7.20.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
As clases maxistrais seguen sendo a metodoloxía docente máis frecuente,
amosándose en xeral o alumnado satisfeito co nivel de esixencia da titulación
e a actitude dos profesores.
A organización e desenvolvemento do practicum valóranse moi positivamente,
en particular o esforzo levado a cabo para probar con éxito novas fórmulas,
tales como a de ter un primeiro ciclo de visitas e un segundo ciclo de estancia
en centros.
Un punto débil a destacar é a organización e planiﬁcación de horarios. A
titulación considera que o alumnado debería dispoñer de horarios e calendarios
de exames previos á matrícula, información que permitiría ao alumno unha
mellor planiﬁcación da súa matricula.
Como vén sendo habitual nas titulacións avaliadas, a utilización das titorías
por parte do alumnado é moi escasa e concéntrase nas datas previas aos
exames.
7.20.6 RESULTADOS DO ENSINO
Os distintos informes recollen a existencia dunha taxa de abandono elevada,
sendo a taxa de graduación do 40%, cunha duración media dos estudos de
3,48 anos.
7.20.7 RELACIÓNS EXTERNAS
A titulación considera insuﬁcientes as súas relacións externas, polo que se
propón un incremento das accións de mobilidade dos estudantes mediante
sinatura de acordos tipo Séneca ou Erasmus.
7.20.8 INVESTIGACIÓN
Nos distintos informes elaborados non se recolle información relativa á
Investigación na Titulación.
7.20.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
A valoración en xeral tanto por parte do CA como polo CEE é moi positiva, aínda
que este último considera que se debera ter en conta certos aspectos, como
os resultados das enquisas, ao igual que a fundamentación de determinadas
apreciacións do CA.
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7.21 RESUMO
Preséntanse (Táboa 50) os principais indicadores das 23 titulacións avaliadas no
Ámbito das Ciencias Sociais e Xurídicas, codiﬁcadas de acordo coa táboa 49:
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TITULACIÓNS AVALIADAS
Titulación
Universidade

Código

Campus

LDer UDC CO

Licenciado en Dereito

A Coruña

A Coruña

LADE UDC CO

Licenciado en Administración e
Dirección de Empresas

A Coruña

A Coruña

LicEc UDC CO

Licenciado en Economía

A Coruña

A Coruña

DCE UDC CO

Diplomado en Ciencias Empresariais

A Coruña

A Coruña

DCE UVI OU

Diplomado en Ciencias Empresariais

Vigo

Ourense

LPRP UVI PO

Licenciado en Publicidade e Relacións
Públicas

Vigo

Pontevedra

DRL UDC CO

Diplomado en Relacións Laborais

A Coruña

A Coruña

DRL UDC FE

Diplomado en Relacións Laborais

A Coruña

Ferrol

MEF USC LU

Mestre, especialidade de Educación
Física

Santiago de
Compostela

Lugo

MEI USC LU

Mestre, especialidade de Educación
Infantil

Santiago de
Compostela

Lugo

MEP USC LU

Mestre, especialidade de Educación
Primaria

Santiago de
Compostela

Lugo

MLE USC LU

Mestre, especialidade de Lingua
Estranxeira

Santiago de
Compostela

Lugo

MEI USC SC

Mestre, especialidade de Educación
Infantil

Santiago de
Compostela

Santiago de
Compostela

MEP USC SC

Mestre, especialidade de Educación
Primaria

Santiago de
Compostela

Santiago de
Compostela

MLE USC SC

Mestre, especialidade de Lingua
Estranxeira

Santiago de
Compostela

Santiago de
Compostela

MEM USC SC

Mestre, especialidade de Educación
Musical

Santiago de
Compostela

Santiago de
Compostela

MEI UDC CO

Mestre, especialidade de Educación
Infantil

A Coruña

A Coruña

MEP UDC CO

Mestre, especialidade de Educación
Primaria

A Coruña

A Coruña

MEF UDC CO

Mestre, especialidade de Educación
Física

A Coruña

A Coruña

MAL UDC CO

Mestre, especialidade de Audición e
Linguaxe

A Coruña

A Coruña

LSoc UDC CO

Licenciado en Socioloxía

A Coruña

A Coruña

LPS UDC CO

Licenciado en Psicopedagoxía

A Coruña

A Coruña

DES UDC CO

Diplomado en Educación Social

A Coruña

A Coruña

Táboa 49 –Titulacións Avaliadas.
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LDer UDC CO
LADE UDC CO
LicEc UDC CO
DCE UDC CO
DCE UVI OU
LPRP UVI PO
DRL UDC CO
DRL UDC FE
MEF USC LU
MEI USC LU
MEP USC LU
MLE USC LU
MEI USC SC
MEP USC SC
MLE USC SC
MEM USC SC
MEI UDC CO
MEP UDC CO
MEF UDC CO
MAL UDC CO
LSoc UDC CO
LPS UDC CO
DES UDC CO

TITULACIÓN

RESUMO CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
DESENVOLVEMENTO
OFERTA E DEMANDA PLAN DE ESTUDOS
RENDEMENTO
RELACIÓNS EXTERNAS
RECURSOS
ENSINO
HUMANOS E
INVESTIG.
ALUMNOS TITULADOS
CLASE
USO
DURACIÓN
PRÁCTICAS
CRÉDITOS CURSOS MATERIAIS
ABANDONO CONVENIOS
TOTAIS
MAXISTRAL TITORÍAS MEDIA
ANO
EMPRESAS
ADECUADOS HABITUAL ESCASO 7,0 ANOS
2432
273
MELLORAR
NON
5
POSITIVA
20,0%
318,5
5
MELLORAR
INSUFICIENTES HABITUAL ESCASO
NON
5
INSUFICIENTES HABITUAL ESCASO 7,27 ANOS
2215
198
MELLORAR
318,5
NON
3
INSUFICIENTES HABITUAL
1614
36 %
162
MELLORAR
207
NON
5,01 ANOS
3
ADECUADOS HABITUAL ESCASO 5,0 ANOS
1351
201
MELLORAR
203,5
NON
POSITIVA
19,72%
4
INSUFICIENTES HABITUAL ESCASO 4,3 ANOS
443
ADECUADOS
55
305
SI
4,9 %
INSUFICIENTES HABITUAL ESCASO 3,8 ANOS
1089
154
ADECUADOS
207
SI
3
24 %
ADECUADOS HABITUAL
627
120
MELLORAR
207
SI
3,93 ANOS
3
37,0%
3
ADECUADOS HABITUAL ESCASO 3,29 ANOS
172
35
MELLORAR
203
SI
ESCASA
16,0%
3
ADECUADOS HABITUAL ESCASO 4,0 ANOS
226
22,22%
72
MELLORAR
203
SI
ESCASA
ADECUADOS HABITUAL ESCASO 3,93 ANOS 21,05%
249
53
MELLORAR
203
SI
3
ESCASA
ADECUADOS HABITUAL ESCASO 4,0 ANOS
186
31
MELLORAR
203
SI
3
ESCASA
18,92%
INSUFICIENTES HABITUAL ESCASO 3,29 ANOS 14,41%
282
64
MELLORAR
203
SI
3
INSUFICIENTES
300
79
MELLORAR
MIXTA
ESCASO 3,25 ANOS
203
SI
3
10,0%
INSUFICIENTES
301
54
MELLORAR
MIXTA
ESCASO 3,62 ANOS 10,71%
203
SI
3
INSUFICIENTES HABITUAL ESCASO 3,11 ANOS
268
68
MELLORAR
203
SI
3
4,55%
3
ADECUADOS
269
6,0%
55
MELLORAR
MIXTA
ESCASO 3,44 ANOS
207
SI
3
ADECUADOS
242
35
MELLORAR
MIXTA
ESCASO 3,6 ANOS
207
SI
17,0%
3
ADECUADOS
269
55
MELLORAR
MIXTA
ESCASO 3,38 ANOS
207
SI
6,0%
ADECUADOS
254
47
MELLORAR
MIXTA
ESCASO 3,3 ANOS
207
SI
3
6,0 %
DEFICIENTES HABITUAL ESCASO 5,75 ANOS
688
NON
63
316
5
23,0%
INSUFICIENTES HABITUAL ESCASO 2,76 ANOS
320
76
MELLORAR
131
SI
2
ADECUADOS HABITUAL ESCASO 3,48 ANOS 12,0 %
294
50
MELLORAR
207
SI
3
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TITULACIÓNS
LDer LADE LicEc DCE DCE LPRP DRL DRL MEF MEI MEP MLE MEI MEP MLE MEM MEI MEP MEF MAL LSoc LPS DES
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Proposta de Mellora presentada.

Táboa 51 – Propostas de mellora Ciencias Sociais e Xurídicas.

Análise / Redeﬁnición
do Plan de Estudos
Ampliación a
Licenciatura
Deﬁnición do
Plan Estratéxico
/ Obxectivos da
titulación
Crear unha Comisión
de Coordinación da
titulación
Revisar os programas
das materias
Fomentar formación
práctica
Ofertar cursos e
estudos de posgrao
Análise do mercado
laboral
Fomentar relacións
externas
Aumento da
información
Plan de formación do
profesorado

PROPOSTA DE
MELLORA

PROPOSTAS DE MELLORA CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS

Na táboa 51 aparecen recollidas as propostas de mellora maís salientables establecidas polas titulacións do ámbito
cientíﬁco de Ciencias Sociais e Xurídicas.

7.22 PROPOSTAS DE MELLORA
Informe Final da primeira anualidade do II Plan de Calidade das Universidades no Sistema Universitario de Galicia
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Proposta de Mellora presentada.

Táboa 51 – Propostas de Mellora Ciencias Sociais e Xurídicas (Continuación).

Plan de formación
para o PAS
Incrementar PAS
Corrixir defectos
puntuais nas
instalacións
Ampliar instalacións
Mellorar
equipamento
audiovisual /
informático
Incremento recursos
económicos
Veriﬁcar o
cumprimento das
obrigacións docentes
Utilizar técnicas de
innovación docente
Fomentar o emprego
das titorías
Reducción de
alumnos por grupo
Crear / mellorar Guía
Académica
Fomentar a
mobilidade

PROPOSTA DE
MELLORA

PROPOSTAS DE MELLORA CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
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8. HUMANIDADES
Neste apartado recóllense os principais resultados da avaliación das tres
titulacións de Humanidades que foron sometidas a avaliación durante a
primeira anualidade do II PCU en Galicia (Táboa 52).
TITULACIÓNS AVALIADAS – HUMANIDADES
TITULACIÓNS AVALIADAS INDICADOR
EXISTENTES
PNECU
COBERTURA

TITULACIÓN

UNIVERS.

Licenciado en Filoloxía
Francesa (SC)

Santiago

1

0

100 %

Licenciado en Filoloxía
Inglesa (SC)

Santiago

3

1

66,66 %

Licenciado en Filoloxía
Galega (SC)

Santiago

3

1

66,66 %

Táboa 52 – Titulacións Avaliadas - Humanidades.

8.1 LICENCIADO EN FILOLOXÍA FRANCESA – UNIVERSIDADE DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
A titulación de Filoloxía Francesa (Táboa 53) implántase na Universidade de
Santiago no ano 1994 e, despois de case unha década, está consolidada
nunha universidade con longa tradición humanística. Esta universidade é a
única en todo o sistema universitario galego que inclúe nos seus estudos a
titulación de Filoloxía Francesa.
LICENCIADO EN FILOLOXÍA FRANCESA
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS PNECU

INDICADOR
COBERTURA

1994

1

0

100 %

Táboa 53 – Licenciado en Filoloxía Francesa.

8.1.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
O apartado de Oferta e Demanda da Titulación (Táboa 54) non é moi
comentado nos distintos informes emitidos. Os datos de oferta, demanda
e matrícula do primeiro curso destas titulacións non están dispoñibles no
Informe de Autoavaliación, aínda que se sinala que o número de novos
alumnos se incrementou nos últimos anos.
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No Informe Final coméntase que a existencia da titulación responde a unha
demanda social como é a provisión de profesorado de francés no ensino
secundario, ao xeneralizarse o ensino dun segundo idioma na ESO e no
Bacharelato.
Non se menciona a existencia de estudos sobre a inserción laboral dos
titulados, aínda que se apunta que “entre os seus titulados hai un nivel
de desemprego practicamente nulo”. Non obstante, estes comentarios
descritivos poden completarse cos datos que aporta o Estudo de Inserción
Laboral realizado pola ACSUG. Para esta titulación, na que nos últimos 5
anos se licenciaron 65 persoas, realizáronse 21 enquisas e delas extráese
que o 92% dos licenciados se encontran actualmente traballando. Ademais,
respecto á cuestión de se estes titulados que traballan realizan actividades
relacionadas co estudado, nesta titulación obtense a puntuación máxima (5
de 5).
LICENCIADO EN FILOLOXÍA FRANCESA – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS
TOTAIS

TITULADOS AO ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

24

152

11

-

Táboa 54 – Licenciado en Filoloxía Francesa. Oferta e Demanda.

8.1.2 PLAN DE ESTUDOS
O plan de estudos vixente data do ano 2001 e consta de 300 créditos
repartidos en 5 anos.
Deﬁnición de Obxectivos
Tanto o Informe de Autoavaliación como o Informe do CEE non permiten
constatar que a titulación teña metas e obxectivos deﬁnidos dunha forma
explícita e precisa. Non obstante, destácase a importancia da formación
lingüística, da necesidade de incluír unha formación didáctica e de “atender á
crecente oferta empresarial”. Con todo, estas metas e obxectivos non quedan
precisadas en propostas de mellora concretas.
Estrutura
No Informe Final da titulación sinálase que o actual plan de estudos permite
un mellor aproveitamento dos recursos do profesorado. Non obstante,
dedúcese, tanto do Informe de Autoavaliación como do Informe de Avaliación
Externa, que a oferta de materias é limitada e considérase que de manterse
á alza o número de alumnos, poderíanse articular itinerarios con orientacións
profesionais diferenciadas.
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En xeral, os estudantes están satisfeitos co cumprimento dos programas,
aínda que a formación podería mellorarse cunha maior coordinación entre as
distintas áreas. Pola súa parte, a relación profesor-alumno é un dos puntos
fortes da titulación.
8.1.3 RECURSOS HUMANOS
No Informe Final destácase a sobrecarga docente do profesorado da Área de
Filoloxía Francesa implicado na docencia da titulación. Non obstante, o CEE
bota en falta unha cuantiﬁcación desa carencia de recursos. Destácase tamén
no Informe Final a escaseza de recursos docentes para manter e desenvolver
os programas de intercambio, diversiﬁcar a oferta en estudos de posgrao,
diversiﬁcar a optatividade e programar actividades de autoaprendizaxe para
os alumnos.
Respecto á formación do profesorado, no Informe de Avaliación Externa
recóllese a demanda unánime por parte do profesorado consultado dun plan
de formación do persoal docente e investigador.
En canto ao PAS, nos informes menciónanse algunhas insuﬁciencias, en
concreto exponse o feito de que ao non estar presentes todos os servizos
administrativos no Campus onde está situada a Facultade prodúcense
problemas na orientación e nos trámites administrativos do alumnado.
8.1.4 INSTALACIÓNS
A valoración das instalacións e servizos presenta signos dispares. Como
puntos fortes destácase que o ediﬁcio que ocupa na actualidade a Facultade
de Filoloxía é moderno e espazoso. A biblioteca tamén dispón de espazos
adecuados e producíronse melloras importantes na dotación informática.
Porén, destácanse como puntos débiles a incomodidade das clases, con
deﬁciencias na luminosidade e na acústica, así como o escaso espazo da
cafetería e a obsolescencia e funcionamento deﬁciente do laboratorio de
idiomas.
8.1.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
O Plan de Ordenación Docente realízase correctamente e os programas
cúmprense de maneira satisfactoria. A ratio profesor/alumno é baixo, o que
facilita unha ﬂuída relación entre profesorado e alumnado.
A atención titorial do alumnado de primeiro e segundo ciclo realízase con
eﬁcacia e os seus resultados son satisfactorios tanto para o profesor como
para os alumnos.
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8.1.6 RESULTADOS DO ENSINO
Nos informes case non se aportan datos para valorar os resultados do ensino.
No Informe de Autoavaliación menciónase como un punto débil da titulación
unha taxa de presentados do 63,73%. Non obstante, no informe do CEE
coméntase que esta taxa se sitúa nas porcentaxes medias das universidades
públicas españolas. Este Comité considera que as carencias informativas
respecto ao número de licenciados, retrasos, abandonos, etc. é unha lagoa
informativa grave que se debería solucionar.
8.1.7 RELACIÓNS EXTERNAS
A titulación valora positivamente as súas relacións externas no ámbito
académico. No Informe Final destácase que os profesores do Departamento
de Filoloxía Francesa encargados da docencia maioritaria da titulación
manteñen numerosas e boas relacións, tanto docentes como investigadoras,
con universidades de lingua francesa (belgas e francesas).
Ademais, as actividades do Departamento de Filoloxía Francesa proxéctanse na
sociedade galega, fomentando intercambios culturais e, moi especialmente,
realizando un importante labor editorial de textos de lingua francesa
traducidos ao galego e de difusión da cultura galega en institucións de países
francófonos.
8.1.8 INVESTIGACIÓN
O Informe de Autoavaliación case non contén referencias acerca da actividade
investigadora. Tal e como foi un aspecto habitual no Sistema Universitario
Español, sinálase que o profesorado ven primando a actividade investigadora
fronte á docencia, existindo un certo hermetismo por parte dos equipos de
investigación á hora de divulgar a información.
De todas as maneiras, o Informe de Avaliación Externa considera que a
información facilitada na Autoavaliación debería conter unha presentación
máis explícita da actividade investigadora.
8.1.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
Tal e como se deduce dos distintos informes, o proceso de avaliación levouse
a cabo adecuadamente. Os distintos comités elaboraron os seus respectivos
informes sen incidencias destacables, aínda que o CEE fai algunha observación
sobre a ausencia de orientación inicial da Unidade Técnica respecto ao seu
cometido e sinala a escasa presenza de profesores doutros departamentos
distintos ao de Filoloxía Francesa.
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No informe do CA contémplanse 34 propostas de mellora sen xerarquizar nin
asignar responsabilidades. Non obstante, no Informe Final faise un esforzo
de síntese e concreción das mesmas e elabórase un capítulo de accións
estratéxicas de mellora que cubrirían os seguintes apartados: Información e
Proxección, Actividades de Xestión e Ensino e Formación.

8.2 LICENCIADO EN FILOLOXÍA INGLESA – UNIVERSIDADE DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
A titulación de Filoloxía Inglesa (Táboa 55) da Universidade de Santiago
implántase no ano 1994 e, tras case unha década de funcionamento,
está plenamente consolidada nunha universidade con longa tradición
humanística.
LICENCIADO EN FILOLOXÍA INGLESA
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS PNECU

INDICADOR
COBERTURA

1994

3

1

66,66 %

Táboa 55 – Licenciado en Filoloxía Inglesa.

8.2.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
O apartado de Oferta e demanda da Titulación (Táboa 56) non é moi comentado
nos distintos informes de avaliación. Os datos de oferta, demanda e matrícula
do primeiro curso destas titulacións non están dispoñibles no Informe de
Autoavaliación, aínda que se sinala que a Filoloxía Inglesa foi desde sempre
a máis demandada (segundo os datos facilitados para o curso 2000-2001,
nesta titulación entraron 117 alumnos de novo ingreso, o que supón un
12,5% do total de novo ingreso na área de Humanidades da Universidade de
Santiago de Compostela).
No Informe de Autoavaliación menciónase unha diminución particularmente
preocupante no número de alumnos, pasando de 1791 alumnos no curso
1995-1996 a 675 no curso 2001-2002. Esta situación explícase en parte pola
implantación de estudos universitarios de Filoloxía Inglesa na Coruña e Vigo.
Non se sinala a existencia de estudos verbo da inserción laboral dos titulados,
aínda que se apunta que os seus titulados non atopan maiores diﬁcultades á
hora de acceder ao mercado laboral.
Non obstante, estes comentarios poden completarse cos datos que aporta o
Estudo de Inserción Laboral realizado pola ACSUG. Para esta titulación, na que
nos últimos 5 anos se licenciaron 1156 persoas, realizáronse 43 enquisas e
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delas extráese que o 52% dos licenciados están actualmente traballando e un
27% continúa estudos. Ademais, respecto á cuestión de se estes titulados
traballan en actividades relacionadas co estudado, esta titulación obtén unha
puntuación de 3,24 sobre 5.
LICENCIADO EN FILOLOXÍA INGLESA – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS AO
ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

117

859

170

-

Táboa 56 – Licenciado en Filoloxía Inglesa. Oferta e Demanda.

8.2.2 PLAN DE ESTUDOS
O actual plan de estudos data do ano 2001 e consta de 300 créditos
repartidos en 5 cursos.
Deﬁnición de Obxectivos
Tanto o Informe de Autoavaliación como o Informe do Comité de Avaliación
Externa non permiten constatar que a titulación teña metas e obxectivos
deﬁnidos de maneira explícita e precisa. Non obstante, dáse moita importancia
á formación lingüística, á necesidade de incluír unha formación didáctica e a
“atender á crecente oferta empresarial”.
Estrutura
No Informe Final da titulación sinálase que o actual plan de estudos desta
titulación permite un mellor aproveitamento dos recursos do profesorado.
No Informe de Autoavaliación menciónase como punto forte do plan a
posibilidade que ofrece aos alumnos para elixir diferentes disciplinas coas
que adquiren coñecementos dunha segunda e incluso unha terceira lingua
estranxeira.
Os puntos débiles céntranse na docencia práctica, con grupos excesivamente
numerosos e na ausencia de materias con clara vocación para capacitar ao
alumno para o desempeño de actividades profesionais especíﬁcas.
8.2.3 RECURSOS HUMANOS
No Informe de Autoavaliación desta titulación destácase a xuventude e enorme
potencial do PDI, a aﬁnidade do persoal docente cos contidos das materias
que imparte e a importante evolución e consolidación do persoal docente do
Departamento de Filoloxía Inglesa. A proporción estudante - profesor, con
datos do curso 1999-2000 sitúase en 77,13.
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Como puntos débiles, sinálanse a carencia dun programa de formación
didáctica do profesorado e a escasa participación do alumnado nos órganos
de decisión e reﬂexión.
No informe do CEE sinálanse insuﬁciencias puntuais en canto ao número de
PAS.
8.2.4 INSTALACIÓNS
A valoración das instalacións e servizos presenta distintas opinións. Como
puntos fortes destácase que o ediﬁcio que ocupa na actualidade a Facultade
de Filoloxía é moderno e espazoso. A biblioteca tamén dispón de espazos
adecuados e producíronse melloras importantes na dotación informática.
Porén, destácanse como puntos débiles a incomodidade das aulas, con
deﬁciencias na luminosidade e na acústica, así como o escaso espazo da
cafetería e a obsolescencia e funcionamento deﬁciente do laboratorio de
idiomas.
8.2.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
A clase maxistral é o método máis utilizado no desenvolvemento do ensino.
No Informe de Autoavaliación e no Informe de Avaliación Externa sinálase
unha relativa insatisfacción do alumnado coa metodoloxía docente utilizada,
en particular constátase unha escasa variedade de métodos e escasa
participación do alumno no desenvolvemento das clases.
Outros puntos débiles referidos ao desenvolvemento do ensino son a
ausencia de actividades complementarias en técnicas de estudo (orientación
para mellorar o aproveitamento do tempo de traballo) e de actividades
encamiñadas á busca de emprego e práctica profesional (preparación continua
para a inserción no mercado laboral).
Os informes da titulación coinciden en sinalar que a utilización das titorías é
escasa, se ben valórase positivamente a dispoñibilidade do profesorado para
atender e informar aos alumnos.
8.2.6 RESULTADOS DO ENSINO
Os resultados do ensino presentan datos denominados como razoables. A
taxa de rendemento, entendida como a relación entre o número de créditos
matriculados e o número de créditos superados, é do 55,26% e a taxa de
éxito, deﬁnida como a relación entre o número de créditos presentados e o
número de créditos superados, é do 81,39%.
Non obstante, tal e como se recolle no Informe de Avaliación Externa esa
valoración debe ser matizada. En efecto, aparecen materias en que máis
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da terceira parte dos alumnos inscritos son repetidores e en que, na
avaliación ﬁnal, sumando as dúas convocatorias o número total de alumnos
non aprobados supera o 40%. Simultaneamente detéctase unha taxa de
abandono que acada máis do 25% de media entre os anos 1992 e 1998.
Estes resultados diﬁcilmente poden considerarse satisfactorios.
8.2.7 RELACIÓNS EXTERNAS
A titulación valora positivamente as súas relacións externas no ámbito
académico. O Informe de Autoavaliación destaca que a proxección externa
da titulación é francamente boa, dadas as amplas e frutíferas relacións
institucionais.
No que se reﬁre ás relacións co ámbito social e empresarial detéctanse
carencias. En concreto sinálase a necesidade de divulgar as posibles
contribucións da titulación ao mundo da empresa, a cultura ou ao ocio.
8.2.8 INVESTIGACIÓN
O Informe de Autoavaliación case non contén referencias sobre a actividade
investigadora da titulación, que conta cun cadro de persoal de 40 profesores,
dos que o 60% son doutores. Destácase de forma xenérica a multiplicidade
e a diversidade de liñas de investigación, tanto propias da ﬁloloxía máis
tradicional coma outras máis novidosas.
No informe do CEE menciónase que a información facilitada na autoavaliación
non permite coñecer con precisión as liñas investigadoras do profesorado
nin ponderar o grao de congruencia entre o labor investigador e o labor
docente.
8.2.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
Tal e como se desprende dos informes, o proceso de avaliación desenvolveuse
adecuadamente. Os distintos comités elaboraron os seus respectivos informes
sen incidencias dignas de destacar, aínda que o CEE fai algunha observación
sobre a ausencia de orientación inicial da Unidade Técnica respecto ao seu
cometido e sinala a escasa presenza de profesores doutros departamentos
distintos ao de Filoloxía Inglesa.
No informe do Comité de Autoavaliación contémplanse 49 propostas de mellora
sen xerarquizar nin asignar responsabilidades. Non obstante, no Informe
Final faise un esforzo de síntese e concreción das mesmas e elabórase un
capítulo de accións estratéxicas de mellora da titulación, distinguindo entre
accións estratéxicas xerais e accións estratéxicas especíﬁcas na docencia,
na investigación, nas infraestruturas e recursos e na proxección exterior da
titulación.
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8.3 LICENCIADO EN FILOLOXÍA GALEGA – UNIVERSIDADE DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
A titulación de Filoloxía Galega (Táboa 57) implántase na Universidade de
Santiago no ano 1994, relevando á Licenciatura Galego -Portuguesa. Iniciouse
cun Plan de Estudos de catro anos e no ano 2000 pasou a un Plan de Estudos
de cinco anos.
LICENCIADO EN FILOLOXÍA GALEGA
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS PNECU

INDICADOR
COBERTURA

1994

3

1

66,66 %

Táboa 57 – Licenciado en Filoloxía Galega.

8.3.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
O apartado de Oferta e Demanda da Titulación (Táboa 58) non é moi
comentado nos distintos informes da mesma. Apenas se comentan datos
de oferta, demanda e matrícula do primeiro curso destas titulacións e
indícase que a titulación tamén se ve afectada polo descenso xeneralizado
de alumnos nas facultades de Filoloxía, aínda que para o curso 2002-2003
se detecta un pequeno repunte positivo.
Non se menciona a existencia de estudos acerca da inserción laboral dos
titulados, se ben, apúntase que a titulación partiu con forza para atender a
demanda de titulados en galego para o Ensino Medio. Unha vez esgotada
esta vía de colocación, no presente, os novos titulados loitan por abrirse
camiño noutros ámbitos, como por exemplo, lectores de galego noutras
universidades ou tradutores en empresas.
Esta valoración pode completarse cos datos que aporta o Estudo de Inserción
Laboral realizado pola ACSUG. Para esta titulación, en que nos últimos 5
anos se licenciaron 177 persoas, realizáronse 45 enquisas e delas extráese
que o 45% dos licenciados se atopan actualmente traballando e un 17%
continúa os seus estudos. Ademais, respecto á cuestión de se os titulados
que traballan realizan actividades relacionadas co estudado, esta titulación
obtén unha puntuación de 3,53 sobre 5.
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LICENCIADO EN FILOLOXÍA GALEGA – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS AO
ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

48

374

43

-

Táboa 58 – Licenciado en Filoloxía Galega. Oferta e Demanda.

8.3.2 PLAN DE ESTUDOS
O actual Plan de Estudos data do curso 2000-2001 e consta de 300 créditos
repartidos en 5 anos.
Deﬁnición de Obxectivos
O Informe de Autoavaliación destaca que na titulación non existe unha
reﬂexión sobre os obxectivos e metas da titulación nin, consecuentemente,
un seguimento institucional sobre os logros tanto na docencia como na
investigación. Non obstante, tanto no Informe de Avaliación Externa como no
de Autoavaliación, recóllese que os obxectivos da titulación deben adaptarse á
nova situación laboral, sen renunciar á súa esencia dunha formación ﬁlolóxica
completa. Preténdese que os titulados sexan verdadeiros especialistas na
lingua galega.
Estrutura
No informe do CEE sinálase que a estrutura do Plan de Estudos presenta
un meritorio equilibrio entre materias troncais, optativas e de libre elección.
O reducido número de alumnos permite un ensino bastante personalizado.
Non obstante, reclámase maior atención á coordinación de certas materias e
maior dispoñibilidade dos programas á hora de formalizar a matrícula. O CEE
recomenda que para a adaptación do Plan de Estudos ao Espazo Europeo e á
Declaración de Boloña se incorporen materias relacionadas cos novos ámbitos
de emprego como son: Xestión Cultural, Lingüística Aplicada, Tradución, etc.
8.3.3 RECURSOS HUMANOS
No Informe de Autoavaliación desta titulación destácase a alta preparación
ﬁlolóxica do profesorado da titulación, co que o nivel de formación que reciben
os alumnos é de alto nivel.
O descenso no número de alumnos é un dato preocupante en todas as
titulacións de ﬁloloxía. Non obstante, no caso desta titulación os informes de
avaliación sinalan que a curva descendente é menor e incluso se constata un
repunte no último curso. O informe do Comité de Avaliación Externa resalta a
inexistencia dun plan de acción para a captación de novos alumnos.
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No informe do Comité de Avaliación Externa menciónase a necesidade de
mellorar a ratio entre PAS e os administradores.
8.3.4 INSTALACIÓNS
A valoración das instalacións e servizos presenta algúns aspectos positivos e
algunhas deﬁciencias a mellorar. A titulación impártese nun ediﬁcio de nova
construción que aínda así, presenta unha acústica deﬁciente nas aulas.
Aparecen barreiras arquitectónicas para discapacitados en varias zonas
(biblioteca ou despachos do 2º piso). Os despachos do profesorado son
na súa maioría compartidos e os individuais son pequenos e calorosos no
verán.
8.3.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
A clase maxistral é o método máis utilizado no desenvolvemento do ensino.
Excepto en contados casos non se aplican novas tecnoloxías na aula como
método de ensino. No informe do CEE indícase que, se ben é certo que
as novas tecnoloxías non son facilmente aplicables nalgunhas materias de
ﬁloloxía, Internet sempre é útil polo menos para a busca de información,
documentación, bibliografía, etc.
Outros puntos débiles referidos ao desenvolvemento do ensino son a falta
de motivación dos alumnos e a escasa acollida dos denominados Traballos
Academicamente Dirixidos.
Os informes da titulación coinciden en sinalar que o emprego das titorías
é escaso e aparecen algunhas queixas, que o Comité Externo cita como
puntuais e explicables, referidas á ausencia dalgúns profesores nos horarios
indicados.
8.3.6 RESULTADOS DO ENSINO
A información e os comentarios aportados nos informes sobre os resultados
do ensino son bastante limitados. No Informe de Avaliación Externa
unicamente se sinala que os resultados referidos ao volume de alumnos que
ﬁnalizan os estudos no prazo previsto son pouco alentadores. Como causas
deste fracaso apúntanse a ausencia de perspectivas laborais e o alto grao de
esixencia da titulación.
8.3.7 RELACIÓNS EXTERNAS
A titulación valora moi positivamente as súas relacións externas, sobre todo
en canto a temas de investigación. O seu profesorado asiste ás principais
reunións cientíﬁcas e congresos e é constante e frutífera a relación con
prestixiosas universidades do ámbito lusófono, como a Universidade Clásica
de Lisboa.
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Considérase que non son moitos os intercambios Erasmus–Sócrates ou
Séneca debido a que a titulación se imparte en poucas universidades.
8.3.8 INVESTIGACIÓN
A actividade investigadora do profesorado da titulación é valorada como
excelente no Informe de Autoavaliación. A produtividade neste ámbito
queda evidenciada pola alta puntuación que, ano tras ano, obtén nas
memorias de investigación da Universidade de Santiago de Compostela
e polo ﬁnanciamento que obtén para proxectos de investigación, tanto
do Ministerio como da Xunta de Galicia.
8.3.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
En liñas xerais, o proceso de avaliación desenvolveuse sen maiores
problemas, se ben por diversos motivos demorouse en exceso,
incumpríndose todos os prazos establecidos.
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43-

Fil. Inglesa
(SC)

Fil. Galega
(SC)

374

170

11

Táboa 59 – Resumo Humanidades.

152

ALUMNOS
TOTAIS

Fil. Francesa
(SC)

TITULACIÓN

PLAN DE ESTUDOS

300

300

300

5

5

5

ADECUADOS

ADECUADOS

INSUFICIENTES

RECURSOS
HUMANOS E
TITULADOS
CRÉDITOS CURSOS MATERIAIS
ANO

OFERTA E DEMANDA

HABITUAL

HABITUAL

-

CLASE
MAXISTRAL

RENDEMENTO

RELACIÓNS EXTERNAS

ESCASO

ESCASO

ADECUADO

4,69

-

-

27 %

25 %

-

ADECUADO

ADECUADO

ADECUADO

NON

NON

NON

PRÁCTICAS
DURACIÓN
USO
ABANDONO CONVENIOS
TITORÍAS
EMPRESAS
MEDIA

DESENVOLVEMENTO
ENSINO

RESUMO HUMANIDADES

Na táboa 59 recóllense os principais indicadores das 3 titulacións avaliadas no Ambito de Humanidades.

8.4 RESUMO

POSITIVA

POSITIVA

-

INVESTIGACIÓN
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8.5 Propostas de Mellora
Na seguinte táboa aparecen recollidas as propostas de mellora máis
salientables establecidas polas titulacións do ámbito de Humanidades.
PROPOSTAS DE MELLORA HUMANIDADES

TITULACIÓNS
PROPOSTA DE MELLORA

Licenciado en
Licenciado en
Licenciado en
Filoloxía Francesa
Filoloxía Inglesa
Filoloxía Galega
Universidade de
Universidade de
Universidade de Santiago
de Compostela
Santiago de Compostela Santiago de Compostela
Campus de Santiago
Campus de Santiago
Campus de Santiago

Análise / Redeﬁnición do Plan
de Estudos
Deﬁnición do Plan Estratéxico /
Obxectivos da titulación
Crear unha Comisión de
Coordinación da titulación
Delimitación clara das
competencias da Facultade
Fomentar formación práctica
Ofertar cursos e estudos de
postgrado
Análise do mercado laboral
Seguimento dos licenciados
Fomentar relacións externas
Aumento da información
Plan de formación e promoción
do profesorado
Táboa 60 – Propostas de Mellora Humanidades.
Proposta de Mellora presentada.
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PROPOSTAS DE MELLORA HUMANIDADES
TITULACIÓNS
PROPOSTA DE MELLORA

Licenciado en
Filoloxía Francesa
Universidade de Santiago de
Compostela
Campus de Santiago

Licenciado en
Filoloxía Inglesa
Universidade de Santiago
de Compostela
Campus de Santiago

Licenciado en
Filoloxía Galega
Universidade de Santiago
de Compostela
Campus de Santiago

Plan de formación para
o PAS
Incrementar PAS
Corrixir defectos
puntuais nas
instalacións
Ampliar instalacións
Mellorar equipamento
audiovisual / informático
Incremento dos
recursos económicos
Veriﬁcar o cumprimento
das obrigacións
docentes
Utilizar técnicas de
innovación docente
Fomentar o uso das
titorías
Redución de alumnos
por grupo
Racionalizar horarios e
calendario académico
Fomentar a mobilidade
Táboa 60 – Propostas de Mellora Humanidades (continuación).
Proposta de Mellora presentada.
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9.CIENCIAS DA SAÚDE
Durante o ano 2001 (Táboa 61) en Galicia unicamente se avaliou unha
titulación do Ámbito das Ciencias da Saúde:
TITULACIÓNS AVALIADAS – CIENCIAS DA SAÚDE
TITULACIÓN
Diplomado en
Logopedia (CO)

UNIVERSIDADE

TITULACIÓNS AVALIADAS
EXISTENTES
PNECU

A Coruña

1

0

INDICADOR
COBERTURA
100 %

Táboa 61 – Titulacións Avaliadas - Ciencias da Saúde.

9.1 DIPLOMADO EN LOGOPEDIA – UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Logopedia (Táboa 62) é unha disciplina con certa tradición profesional, no
ámbito universitario é relativamente recente, implantándose na Universidade
da Coruña no ano 1995 como unha titulación de ciclo curto de 207
créditos.
DIPLOMADO EN LOGOPEDIA
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS PNECU

INDICADOR
COBERTURA

1995

1

0

100 %

Táboa 62 – Diplomado en Logopedia.

9.1.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A existencia dunha forte demanda (Táboa 63) de titulados en Logopedia
é valorada como un punto forte, a pesar da ausencia de datos obxectivos
de colocación por parte da titulación, que valora positivamente a existencia
dunha certa demanda social de titulados en Logopedia, complementada polo
autoemprego dunha parte signiﬁcativa dos seus titulados.
Estas valoracións son corroboradas en certa medida polos resultados
do Estudo de Inserción Laboral realizado pola ACSUG, baseándose en 33
enquisas realizadas entre os 105 alumnos titulados dos últimos cinco anos,
dos que o 51% está actualmente traballando, fronte a un 2% que segue
estudando, valorando que o seu emprego é acorde á súa formación cunha
puntuación de 4,15 sobre 5.
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DIPLOMADO EN LOGOPEDIA – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS TITULADOS Ó ANO

45

136

37

NOTA MEDIA
INGRESO
6,89

Táboa 63 – Diplomado en Logopedia. Oferta e Demanda.

9.1.2 PLAN DE ESTUDOS
O actual Plan de Estudos data do curso 1995/1996 e consta de 207 créditos
repartidos en 3 cursos.
Deﬁnición de Obxectivos
A titulación nos seus informes fai referencia ao cumprimento dos obxectivos
da titulación, que coinciden cos obxectivos marcados pola Universidade da
Coruña. Se ben, o Informe de Avaliación Externa é un pouco máis crítico sobre
este tema e constata a ausencia de diálogo cos profesionais do sector, así
como un control da evolución do mercado laboral dos diplomados, matizando
que a “demanda” dunha titulación non debe ser considerada como o número
de alumnos dispostos a matricularse, senón como o grao de necesidade da
titulación percibida pola sociedade.
Estrutura
A titulación considera que o Plan de Estudos cumpriu o seu primeiro
obxectivo, que era o de implantar a titulación e acadar a consolidación nun
nivel aceptable. Aínda así destacan como puntos débiles pequenos signos
de descoordinación, tales como o solapamento de contidos en diversas
materias ou que algún profesor supoña coñecementos que o estudante aínda
non cursou.
Ademais, detéctase que o practicum interﬁre co desenvolvemento ordinario
das clases e a asistencia ás mesmas.
A solución proposta polo CEE é a de crear a ﬁgura dun coordinador da titulación
que se encargue da coordinación, organización, estrutura e temporización
dos contidos.
Non existen itinerarios nin intensiﬁcacións na titulación, pero o CA estima
que, unha vez implantada a titulación e vendo as súas perspectivas laborais,
sería apropiada a creación de intensiﬁcacións ou itinerarios que permitan
unha máxima especialización e que afonden en aspectos relacionados coa
patoloxía, a avaliación e o diagnóstico.
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9.1.3 RECURSOS HUMANOS
No que respecta ao profesorado da titulación, destácase a idoneidade do seu
perﬁl para impartir a titulación, aínda que existen áreas en que a docencia
está un pouco saturada e requiren un aumento de persoal.
Destácase a preparación técnica do PAS, a satisfacción co seu traballo e a
calidade do servizo prestado, aínda que se manifesta unha certa ausencia
de apoio e coordinación cos servizos centrais da Universidade. Así mesmo,
solicitan a elaboración dun manual de funcións e melloras nas infraestruturas
para o desempeño do seu traballo.
9.1.4 INSTALACIÓNS
As valoracións sobre as instalacións son bastante críticas, partindo da base de
que a Titulación no momento da avaliación se impartía entre dous centros o
que diﬁcultaba enormemente algunhas tarefas como a utilización de servizos
comúns, biblioteca, secretaría, etc.
Así mesmo, considérase que os recursos para investigación e docencia son
escasos, sobre todo no relativo a medios audiovisuais ou informáticos.
9.1.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
As clases maxistrais son a metodoloxía docente máis frecuente, de aí que
sexa valorada como moi teórica polo alumnado, que resalta a necesidade de
incorporar unha maior proxección práctica ao actual Plan de Estudos.
Ademais das clases maxistrais e dado que os grupos de alumnos son
pequenos, nunca superior a 45 persoas, son habituais a combinación deste
tipo de clases con debates ou exposición de traballos.
Dada a dispersión na procedencia do alumnado, no primeiro curso apréciase
un gran descoñecemento do labor do Logopeda, en particular no que
respecta aos aspectos clínicos. Este descoñecemento da titulación poderíase
solucionar coa realización dunha Guía da Titulación ou un Libro do Alumno.
Outras posibles iniciativas que se propoñen para dar a coñecer a titulación
son a de impartir charlas introdutorias dirixidas ao alumnado de primeiro
curso ou ben incorporar ao actual Plan de Estudos unha materia que sexa
“Introdución á Logopedia”.
Considérase que en certos aspectos o Plan de Estudos non responde
adecuadamente ás especiﬁcacións da titulación, en gran medida pola súa
excesiva vinculación aos departamentos xa existentes de Psicoloxía e
Pedagoxía.
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9.1.6 RESULTADOS DO ENSINO
Preséntanse como puntos fortes un bo rendemento, unhas taxas de
presentados en xeral altas e unha taxa de graduación aceptable.
Cabe sinalar que aproximadamente o 81% dos alumnos que acceden a través
das probas de acceso á Universidade conseguen graduarse, mentres que
só o 50% dos que acceden a través da Formación Profesional conseguiron
ﬁnalizar os estudos.
A duración media dos estudos sitúase en 3,11 anos, non tardando en xeral
máis dun curso en graduarse os alumnos que non conseguen facelo no
tempo previsto.
9.1.7 RELACIÓNS EXTERNAS
A titulación de Logopedia valora moi positivamente as súas relacións con
organismos tanto públicos como privados da zona, que posibilitan acordos
como o que na actualidade teñen co Concello da Coruña para a intervención
logopédica coa terceira idade.
Cabe sinalar que os titulados da Universidade da Coruña son os únicos
titulados nesta especialidade en toda Galicia, e tendo en conta o volume
de asociacións que se dedican a axudar ás persoas diminuídas físicas e
psíquicas e ás súas familias, así como ás persoas con alteracións crónicas
ou dexenerativas, fana propicia para a sinatura de acordos de colaboración
similares ao desenvolvido co Concello.
9.1.8 INVESTIGACIÓN
Nos distintos informes elaborados non se recolle información relativa á
Investigación na Titulación.
9.1.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
O traballo realizouse sen incidencias, nun ambiente de colaboración entre os
Departamentos, a Facultade e o resto de institucións académicas, seguíndose
adecuadamente os procedementos e a metodoloxía establecidos.
É de resaltar que o Informe de Avaliación Externa non recolle practicamente
ningunha proposta de mellora, salvo a de “Revisar o contido do Plan de
Estudos” e “Solicitar a creación dun segundo ciclo en Logopedia”.
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3

207

37

136

Táboa 64 –Resumo Diplomado en Logopedia.

CURSOS

CRÉDITOS

TITULADOS
ANO

PLAN DE ESTUDOS

ALUMNOS
TOTAIS

OFERTA E DEMANDA
RECURSOS
HUMANOS E
MATERIAIS
INSUFICIENTES
HABITUAL

CLASE
MAXISTRAL
-

USO
TITORÍAS

DESENVOLVEMENTO ENSINO

3,11 ANOS

20,0%

ABANDONO

RENDEMENTO
DURACIÓN
MEDIA

RESUMO DIPLOMADO EN LOGOPEDIA

Na seguinte táboa recóllense os principais indicadores da titulación de Logopedia.

9.2 RESUMO

ADECUADO

CONVENIOS

SI

PRÁCTICAS
EMPRESAS

RELACIÓNS EXTERNAS

-

INVESTIGACIÓN
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9.3 Propostas de Mellora
Recollense a continuación (Táboa 65) as propostas de mellora establecidas pola
titulación de Logopedia.

PROPOSTAS DE MELLORA DIPLOMADO EN LOGOPEDIA
Crear unha Comisión da Titulación
Actualización / Revisión do Plan de Estudos
Revisar os programas das materias
Creación de estudos de 2º Ciclo adecuados
Revisar o deseño dos créditos prácticos
Aumentar a oferta de cursos complementarios
Mellorar a información e utilización da aula da internet
Realizar unha páxina web da facultade
Mellorar a coordinación entre departamentos
Seguir co Plan de Promoción do Profesorado
Mellora do servizo de biblioteca e cafetería
Adecuación da nova sede ás necesidades docentes e de investigación
Aumentar as relacións co medio profesional
Apoiar iniciativas para crear un colexio profesional
Táboa 65 – Propostas de Mellora Diplomado en Logopedia.
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10.ENSINANZAS TÉCNICAS
Durante o ano 2001 (Táboa 66) en Galicia avaliáronse unicamente tres
titulacións correspondentes á Área Técnica:
TITULACIÓNS AVALIADAS – ENSINANZAS TÉCNICAS
TITULACIÓN

UNIVERSIDADE

Enxeñeiro Industrial (VI)
Enxeñeiro Químico (SC)
Enxeñeiro Técnico Industrial
Especialidade de Química (LU)

Vigo
Santiago
Santiago

TITULACIÓNS AVALIADAS INDICADOR
EXISTENTES
PNECU COBERTURA
2
1
100 %
1
0
100 %
2

0

50 %

Táboa 66 – Titulacións Avaliadas - Ensinanzas Técnicas.

A titulación de Enxeñeiro Industrial da Universidade de Vigo é unha das máis
antigas da Universidade, o que lle conﬁre unha serie de singularidades fronte
ás outras dúas titulacións avaliadas de recente creación, a pesar de que
Enxeñería Técnica Industrial tamén conta cunha longa tradición dentro do
sistema universitario español.

10.1 ENXEÑEIRO INDUSTRIAL – UNIVERSIDADE DE VIGO
A titulación de Enxeñeiro Industrial da Universidade de Vigo é unha das máis
antigas desta Universidade, co cal está plenamente consolidada no seu
medio, aínda que a implantación dun novo Plan de Estudos no curso 20002001 constitúe un feito singular a ter en consideración.
ENXEÑEIRO INDUSTRIAL
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS PNECU

INDICADOR
COBERTURA

-

2

1

100 %

Táboa 67 – Enxeñeiro Industrial.

10.1.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A demanda é aceptable, pois cóbrese practicamente a totalidade das prazas
ofertadas.
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A titulación considera que os seus titulados non teñen maiores diﬁcultades
para acceder ao mercado laboral, se ben aﬁrma carecer de información
obxectiva acerca da mesma. Un punto débil importante é a ausencia absoluta
de convenios de colaboración con empresas que permitan aos seus titulados
acceder a unha experiencia práctica durante o seu período formativo.
Estas apreciacións son corroboradas polo Estudo de Inserción Laboral
elaborado pola ACSUG baseándose en 39 enquisas realizadas entre os
390 alumnos titulados dos últimos cinco anos, dos que o 100% traballa
actualmente, valorando que o seu emprego é acorde á súa formación cunha
puntuación de 3,8 sobre 5.
ENXEÑEIRO INDUSTRIAL – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS AO
ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

283

2012

84

6,6

Táboa 68 – Enxeñeiro Industrial. Oferta e Demanda.

10.1.2 PLAN DE ESTUDOS
O Plan de Estudos vixente data do ano 1976 e consta de seis cursos
divididos en dous ciclos de tres cursos cada un. No segundo ciclo ofértanse
catro especialidades ou intensiﬁcacións distintas: Electrotecnia, Electrónica e
Automática, Mecánica e Organización Industrial.
Deﬁnición de Obxectivos
A pesar da súa longa tradición e a recente reforma do Plan de Estudos, a
ausencia de metas e obxectivos claramente deﬁnidos constitúe un punto
débil a corrixir que diﬁculta calquera iniciativa de planiﬁcación estratéxica.
Estrutura
A titulación é bastante crítica coa estrutura e funcionamento do Plan de
Estudos vixente en seis cursos, destacando unha serie de problemas e
limitacións, que na maioría dos casos foron xa corrixidos co novo Plan de
Estudos en proceso de implantación.
Con todo, a pesar destas consideracións, o Informe de Autoavaliación case
non aporta información no tocante á estrutura do novo Plan de Estudos e o
posible impacto da súa implantación sobre a titulación.
Ao igual ca a maioría das titulacións avaliadas nos últimos anos, destácase a
existencia dunha certa descoordinación entre algunhas materias da titulación,
esencialmente entre materias dependentes de distintos departamentos.
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Ademais, neste caso en particular, sinálase como punto débil a corrixir a
existencia de diversas materias en que o contido depende do profesor que
as imparte, así que os distintos grupos reciben unha formación distinta en
función do profesor.
Con respecto ás clases prácticas, sinálase a necesidade de mellorar tanto
os seus contidos e planiﬁcación, como os medios empregados para a súa
realización.
10.1.3 RECURSOS HUMANOS
Aínda que en conxunto a valoración é positiva, a titulación considera que o perﬁl
do seu cadro de persoal non é o óptimo e destaca como aspectos negativos
a súa escasa motivación e carencia de formación didáctica, aspecto frecuente
entre as titulacións avaliadas. Así mesmo, preséntase como proposta de
mellora o desenvolvemento de cursos de formación pedagóxica.
A súa valoración do PAS é positiva, aínda que se destaca no Informe de
Avaliación Externa a súa falta de implicación co centro, co que están pouco
dispostos a asumir tarefas que non están especiﬁcamente reguladas dentro
do seu cometido, o que diﬁcultaría a implantación de calquera acción de
mellora en que estivesen implicados.
10.1.4 INSTALACIÓNS
A valoración das instalacións e servizos por parte de Enxeñería Industrial é
bastante deﬁciente, sinalando as carencias propias dun ediﬁcio antigo e cunha
conservación deﬁciente. Tamén destacan a inaccesibilidade das instalacións
para persoas minusválidas, así como unha inadecuación das mesmas ao
emprego docente, consecuencia en gran medida das sucesivas obras de
ampliación realizadas nos últimos anos.
O Informe de Avaliación Externa incide sobre este feito e recomenda
o establecemento inmediato dun plan correctivo, coa correspondente
asignación de recursos económicos.
10.1.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
Esencialmente emprégase a clase maxistral, cunha escasa utilización de
recursos audiovisuais, aspecto favorecido polo elevado número de alumnos
por grupo, principalmente nos primeiros cursos, se ben a asistencia a clase
é menor da que cabería esperar.
Un aspecto negativo a corrixir é a elevada carga de traballo dos alumnos
intrínseca ás propias características da titulación avaliada. Esta diﬁcultade
increméntase como consecuencia da existencia dun gran número de prácticas
de laboratorio que, a pesar de ser necesarias para a formación do alumno nas
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titulacións técnicas, obrigan ao estudante a permanecer un gran número de
horas no centro, reducíndose o tempo dispoñible para outras actividades.
En canto á avaliación de coñecementos adquiridos, maioritariamente realízase
mediante un ou varios exames escritos. A propia titulación presenta algunhas
propostas de mellora orientadas á avaliación continua do alumnado.
Como vén sendo habitual entre as titulacións avaliadas, o emprego das
titorías é escaso, aínda que se valora adecuadamente a dispoñibilidade e o
cumprimento das súas obrigacións por parte dos profesores.
En xeral, o nivel de información dispoñible para os alumnos estímase
suﬁciente, da que destaca a existencia de información especíﬁca para os
alumnos de novo ingreso.
10.1.6 RESULTADOS DO ENSINO
Unha das principais preocupacións comentadas pola titulación é o baixo
rendemento dos alumnos, polo que é escaso o número de alumnos capaces
de acabar a súa formación nos anos previstos. Isto é atribuído en gran parte á
elevada carga docente e a complexidade intrínseca á titulación considerada.
A duración media dos estudos sitúase en nove anos, sen contar o proxecto
ﬁn de carreira, cunha taxa de abandono nos dous primeiros cursos superior
ao vintecinco por cento dos alumnos matriculados.
10.1.7 RELACIÓNS EXTERNAS
A pesar da súa longa tradición, a Escola de Enxeñería Industrial destaca como
punto débil a ausencia case absoluta de convenios de colaboración con outras
institucións, constituíndo un aspecto importante a mellorar.
10.1.8 INVESTIGACIÓN
Aínda que o Informe de Autoavaliación case non contén referencias da
actividade investigadora, a súa valoración é positiva, aspecto favorecido
polo elevado número de doutores do persoal docente (aproximadamente o
cincuenta por cento).
10.1.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
Da lectura dos distintos Informes dedúcese que o proceso se levou a cabo
adecuadamente, seguindo os procedementos establecidos e cumprimentando
convenientemente as distintas táboas e valoracións solicitadas.
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A titulación presentou un número signiﬁcativo de propostas de mellora,
clasiﬁcando a maioría delas cunha prioridade alta ou moi alta, por canto na
súa maioría son accións correctivas destinadas a dar resposta a problemas
puntuais.
Aínda así, tanto o CA como o de CEE coinciden en sinalar a escasa participación
e desinterese do conxunto da Escola no proceso, aspecto que tamén se
reﬂicte na falta de implicación e compromiso dunha parte do propio Comité
de Autoavaliación, o que lle restou operatividade.
A pesar das diﬁcultades, a titulación valora positivamente o proceso e destaca
o gran esforzo realizado e a esperanza de que redunde nunha mellora do
funcionamento do centro.

10.2 ENXEÑEIRO QUÍMICO – UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Desde os seus inicios no curso 1994-1995, a titulación de Enxeñeiro Químico
(Táboa 69) comparte instalacións coa Licenciatura de Química, aínda que
pronto será trasladada á nova Escola Técnica Superior de Enxeñería, aspecto
que aparece amplamente comentado nos distintos informes.

ANO CREACIÓN

ENXEÑEIRO QUÍMICO
TITULACIÓNS
TITULACIÓNS
EXISTENTES
AVALIADAS PNECU

1994

1

0

INDICADOR
COBERTURA
100 %

Táboa 69 – Enxeñeiro Químico.

10.2.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A demanda é aceptable, polo que se cobren sen diﬁcultades a totalidade das
prazas ofertadas (Táboa70).
A titulación estima que os seus titulados non teñen maiores diﬁcultades á
hora de acceder ao mercado laboral, destacando como punto forte o gran
número de alumnos que realizan prácticas en diversas empresas do medio
durante o seu período formativo. Con todo, o Informe de Avaliación Externa
analiza unha serie de debilidades, entre as que cabe destacar un certo grao
de descoñecemento da titulación por parte da sociedade, sen que exista
unha clara distinción coa titulación de Licenciado en Química e a ausencia de
competencias profesionais claramente deﬁnidas.
Estas apreciacións son corroboradas en certa medida polo Estudo de Inserción
Laboral elaborado pola ACSUG baseándose en 29 enquisas realizadas entre
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os 102 alumnos titulados dos últimos cinco anos, dos que o 66% está
actualmente traballando, fronte a un 31% que continúa os seus estudos,
valorando que o seu traballo é acorde á súa formación cunha puntuación de
2,82 sobre 5.
ENXEÑEIRO QUÍMICO – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS AO
ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

83

435

54

-

Táboa 70 – Enxeñeiro Químico. Oferta e Demanda.

10.2.2 PLAN DE ESTUDOS
O Plan de Estudos vixente data do ano 1994 e consta de cinco cursos
divididos en dous ciclos, cunha carga lectiva total de 336 créditos.
Deﬁnición de Obxectivos
A titulación posúe unha deﬁnición clara das metas e obxectivos, considerando
que se adecúan plenamente ao Plan Estratéxico da propia Universidade.
Estrutura
Tanto a estrutura coma os contidos do Plan de Estudos son valorados
positivamente pola titulación, se ben consideran que houbo escaso contacto
coas empresas do medio para a súa elaboración.
O Comité de Avaliación Externa e en certa medida a propia titulación
consideran que existen excesivas materias relacionadas coa área de química,
en proporción co resto de materias propias dunha titulación técnica. Este
aspecto favorecido pola ausencia doutras titulacións similares no Campus de
Santiago.
Ao igual ca na maioría das titulacións avaliadas nos últimos anos, destácase
a existencia dunha certa descoordinación entre algunhas materias da
titulación, esencialmente entre materias afíns dependentes de distintos
departamentos.
10.2.3 RECURSOS HUMANOS
A titulación valora positivamente o número, a motivación e a formación
do profesorado, destacando o elevado número de doutores existentes e
o aumento da proporción de funcionarios, aínda que considera necesario
reducir a súa carga docente, xa que unha parte signiﬁcativa supera as 240
horas anuais.
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En canto á súa formación, a titulación, ao igual ca outras da Universidade
de Santiago, considera que sería interesante a asistencia do profesorado a
cursos de formación pedagóxica.
A valoración do PAS é moi positiva, tanto por parte da titulación como polo
Comité de Avaliación Externa, a pesar de que este último destaca unha
carencia de persoal técnico de laboratorio.
10.2.4 INSTALACIÓNS
A valoración das novas instalacións ás que se trasladará en breve prazo é
altamente positiva, aínda que o Comité de Avaliación Externa sinala deﬁciencias
puntuais facilmente corrixibles.
10.2.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
Esencialmente emprégase a clase maxistral, cunha escasa utilización dos
recursos audiovisuais, aspecto favorecido polo elevado número de alumnos
por grupo, principalmente nos primeiros cursos.
Ao igual ca no caso da maioría das titulacións técnicas avaliadas, a titulación
sinala como un aspecto negativo a corrixir a elevada carga de traballo dos
alumnos o que é intrínseca á mesma e que se incrementa como consecuencia
da existencia dun gran número de prácticas de laboratorio. Estas, aínda que
son necesarias para a formación do alumno nas titulacións técnicas obrigan
ao estudante a estar un gran número de horas no centro, co cal reducen o
tempo dispoñible para outras actividades.
En canto á avaliación dos coñecementos adquiridos, dedúcese que
maioritariamente se realizan mediante un exame escrito ao ﬁnal da materia.
Un punto débil importante, sinalado pola titulación de Enxeñería Química en
canto ao desenvolvemento do ensino, son as diﬁcultades que teñen os seus
alumnos para a asignación dun Proxecto Final de Carreira, o que dilata o seu
período formativo. Do mesmo xeito, propoñense diversas accións correctivas
ao respecto.
Como vén sendo habitual entre as titulacións avaliadas, a utilización das
titorías é escasa, aínda que se valora adecuadamente a dispoñibilidade e o
cumprimento das súas obrigacións por parte dos profesores. O CEE propón
ao respecto que se implante algún sistema de titorías individualizado, similar
aos implantados noutras Universidades.
Con respecto ao nivel de información dispoñible para os alumnos, o CEE
considera que debe ser mellorado.
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10.2.6 RESULTADOS DO ENSINO
Aínda que a valoración é positiva, o Comité de Avaliación Externa destaca
a ausencia de datos obxectivos, pois só se analizan as dúas primeiras
promocións, e destacan o feito de que os alumnos discrepan coas cifras de
duración media presentadas no Informe de Autoavaliación.
A información aportada nas táboas de indicadores do Informe de Autoavaliación
impiden estimar de forma ﬁable a taxa de abandono e a duración media, se
ben tanto a titulación como o Comité de Avaliación Externa destacan que é
inferior a outras titulacións técnicas similares.
10.2.7 RELACIÓNS EXTERNAS
As relacións externas son valoradas positivamente, destacando o gran
número de alumnos que realizan prácticas en empresas durante o seu
período formativo.
10.2.8 INVESTIGACIÓN
Tanto a titulación como o Comité de Avaliación Externa valoran moi
positivamente o labor investigador dos profesores da titulación, aspecto
favorecido polo elevado número de doutores presente no persoal docente.
Deste xeito, proponse á Universidade que potencie e recoñeza adecuadamente
o esforzo realizado.
10.2.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
Analizando os distintos Informes dedúcese que o proceso se levou a cabo
adecuadamente, seguindo os procedementos establecidos, aínda que non
aparecen correctamente cumprimentados algúns dos datos solicitados
nas táboas de indicadores. Isto é recoñecido pola propia titulación, que
sinala deﬁciencias e erros nos datos recibidos desde a Unidade Técnica de
Avaliación.
En xeral, a valoración por parte da titulación é moi positiva, destacando o
coñecemento da problemática especíﬁca da titulación conseguido durante o
proceso.
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10.3 ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL, ESPECIALIDADE DE
QUÍMICA INDUSTRIAL – UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA
A titulación de Enxeñeiro Técnico Industrial da Universidade de Santiago
(Táboa 71) impártese no Campus de Lugo, na Facultade de Ciencias, xunto
coas titulacións de segundo ciclo de Licenciado en Química e Licenciado en
Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos.

ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL, ESPECIALIDADE QUÍMICA INDUSTRIAL
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS PNECU

INDICADOR
COBERTURA

1994

2

0

50 %

Táboa 71 – Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade Química Industrial.

10.3.1 OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A demanda é aceptable, polo que se cobren a totalidade das prazas ofertadas
(Táboa 72).
A titulación considera que os seus titulados non teñen maiores diﬁcultades á
hora de acceder ao mercado laboral, citando ás principais empresas da nosa
comunidade como potenciais empregadores. Porén, o Informe de Avaliación
Externa cita que unha parte importante dos alumnos da titulación continúan
estudos nalgunha das titulacións de segundo ciclo impartidas na propia
Facultade de Ciencias.
Estas apreciacións son corroboradas polo Estudo de Inserción Laboral elaborado
pola ACSUG baseándose en 37 enquisas realizadas entre os 198 alumnos
titulados dos últimos cinco anos, dos que o 50% traballa actualmente, fronte
a un 40% que segue estudando, valorando que o seu emprego é acorde á
súa formación cunha puntuación de 3,38 sobre 5.
ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL, ESPECIALIDADE QUÍMICA INDUSTRIAL - OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS AO
ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

127

623

56

-

Táboa 72 – Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade Química Industrial.Oferta e Demanda.

10.3.2 PLAN DE ESTUDOS
O Plan de Estudos vixente data do ano 1994, aínda que foi modiﬁcado no ano
1999 e consta de tres cursos, cunha carga lectiva total de 225 créditos.
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Deﬁnición de Obxectivos
A titulación posúe unha deﬁnición clara das metas e obxectivos da titulación,
resumindo parte dos mesmos no propio Informe de Autoavaliación.
Estrutura
A titulación valora positivamente a estrutura do seu Plan de Estudos, cunha
adecuada planiﬁcación docente e unha ampla oferta de materias optativas.
Aínda así o Comité de Avaliación Externa considera que existen excesivas
materias relacionadas coa área de química, en proporción co resto de materias
propias dunha Enxeñería Técnica.
Ao igual ca na maioría das titulacións avaliadas nos últimos anos, destácase
a existencia dunha certa descoordinación entre algunhas materias da
titulación, esencialmente entre materias afíns dependentes de distintos
departamentos.
Con respecto ás clases prácticas, en base á opinión dos profesores
implicados, considérase excesivo o número medio de alumnos por grupo.
Ademais, sinálase como punto débil que nalgúns casos o alumno debe
realizar determinadas prácticas sen ter recibidas aínda as correspondentes
clases teóricas.
10.3.3 RECURSOS HUMANOS
A titulación valora positivamente o número, a motivación e a formación
do profesorado, destacando o elevado número de doutores existentes e
o aumento da proporción de funcionarios, pero considera que é necesario
incrementar o persoal técnico de apoio para os laboratorios.
De todos modos, a titulación, ao igual ca outras da propia Universidade de
Santiago, considera necesario que os seus profesores asistan a cursos de
formación pedagóxica.
A valoración do PAS é positiva.
10.3.4 INSTALACIÓNS
A titulación presenta diversas deﬁciencias nas súas instalacións, aínda que
está en marcha un plan integral de remodelación que debe corrixir en gran
medida as deﬁciencias.
O Informe de Avaliación Externa incide sobre este feito, recomendando
ademais mellorar a dotación de equipamento das instalacións, en especial
ordenadores e equipamento de laboratorio, que serían compartidos co resto
das titulacións do centro.
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10.3.5 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
Normalmente emprégase a clase maxistral, cunha escasa utilización de
recursos audiovisuais, o que é favorecido polo elevado número de alumnos
por grupo, principalmente nos primeiros cursos, a pesar de que a asistencia
a clase é menor da esperada.
Ao igual ca no caso da maioría das titulacións técnicas avaliadas, a titulación
sinala como un aspecto negativo a corrixir a elevada carga de traballo dos
alumnos, o que é intrínseca á mesma e que se incrementa como consecuencia
da existencia dun gran número de prácticas de laboratorio. Estas, aínda que
son necesarias para a formación do alumno nas titulacións técnicas, obrigan
ao estudante a permanecer un gran número de horas no centro, co cal
reducen o tempo dispoñible para outras actividades.
En canto á avaliación dos coñecementos adquiridos, dedúcese que
maioritariamente se realiza mediante un exame escrito ao ﬁnal da materia, a
pesar das escasas referencias presentes no Informe de Autoavaliación.
Nas audiencias co Comité de Avaliación Externa, os alumnos manifestaron a
conveniencia de que se realizasen máis exames parciais, especialmente no
primeiro curso
Como vén sendo habitual entre as titulacións avaliadas, a utilización das
titorías é escasa, aínda que se valora adecuadamente a dispoñibilidade e o
cumprimento das súas obrigacións por parte dos profesores. Pola contra,
segundo as audiencias realizadas polo Comité de Avaliación Externa, esta
opinión non é compartida totalmente polos alumnos.
En xeral, o nivel de información dispoñible para os alumnos estímase suﬁciente,
aínda que a titulación indica que sería apropiado mellorar os mecanismos de
difusión, especialmente entre os alumnos de novo ingreso.
10.3.6 RESULTADOS DO ENSINO
A pesar de que a valoración non é completamente compartida pola titulación,
unha das principais preocupacións do Comité de Avaliación Externa é o baixo
rendemento dos alumnos, pois é escaso o número de alumnos capaces de
acabar a súa formación nos anos previstos, atribuído en gran parte á elevada
carga docente e á complexidade intrínseca á titulación.
A duración media dos estudos sitúase en cinco anos, sen contar o proxecto
ﬁn de carreira, cunha taxa de abandono importante, aínda que como
consecuencia da recente reforma do Plan de Estudos, a titulación non aporta
os datos adecuados.
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10.3.7 RELACIÓNS EXTERNAS
A titulación valora como punto forte as súas relacións con diversas empresas
e organizacións empresariais, que facilitan que unha parte dos seus alumnos
poidan realizar prácticas en empresas, durante as que na maioría dos casos
realizan o proxecto ﬁn de carreira.
10.3.8 INVESTIGACIÓN
Aínda que o Informe de Autoavaliación case non contén referencias acerca da
actividade investigadora, a súa valoración é positiva, aspecto favorecido polo
elevado número de doutores no persoal docente.
10.3.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
Da lectura dos distintos informes dedúcese que o proceso se desenvolveu
adecuadamente, seguindo os procedementos establecidos, aínda que non
aparecen debidamente cumprimentados algúns dos datos solicitados nas
táboas de indicadores.
A pesar da complexidade propia do proceso de avaliación, a valoración é
moi positiva e destácase o esforzo realizado, que lle permitiu afondar no
coñecemento da problemática especíﬁca da titulación.
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Táboa 73 – Resumo Ensinanzas Técnicas.

56
3

5

ADECUADOS HABITUAL

ADECUADOS HABITUAL

ESCASO

ESCASO

5 ANOS

-

-

-

25,0 %

ADECUADO

ADECUADO

NON

SI

SI

NON

POSITIVA

POSITIVA

623

336

9 ANOS

Enx. Tecn.
Industrial
en Química
(LU)

54

ESCASO

435

DEFICIENTES HABITUAL

Enxeñeiro
Químico
(SC)

6

POSITIVA

-

2012

Enxeñeiro
Industrial
(VI)

84

INVESTIG.N

PLAN DE ESTUDOS

DESENVOLVEMENTO
RENDEMENTO
RELACIÓNS EXTERNAS
RECURSOS
ENSINO
TITULACIÓN
HUMANOS E
ALUMNOS TITULADOS
USO DURACIÓN
CLASE
PRÁCTICAS
ABANDONO CONVENIOS
CRÉDITOS CURSOS MATERIAIS
TOTAIS
ANO
EMPRESAS
MAXISTRAL TITORÍAS MEDIA

OFERTA E DEMANDA

RESUMO ENSINANZAS TÉCNICAS

Na seguinte táboa recóllense os pricipais indicadores das titulacións avaliadas no ámbito das Ensinanzas Técincas.

10.4 RESUMO
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10.5 Propostas de Mellora
Na táboa 74 aparecen recollidas as propuestas de mellora máis salientables
establecidas polas titulacións do ámbito das Ensinanzas Técnicas.
PROPOSTAS DE MELLORA ENSINANZAS TÉCNICAS
TITULACIÓNS
PROPOSTA DE MELLORA

Enxeñeiro
Industrial
Enxeñeiro Químico
Universidade
Universidade de
de Vigo
Santiago de Compostela
Campus de
Campus de Santiago
Vigo

Enx. Téc. Ind. esp.
Química Industrial
Universidade
de Santiago de
Compostela
Campus de Lugo

Análise / Redeﬁnición do Plan de
Estudos
Deﬁnición do Plan Estratéxico /
Obxectivos da titulación
Crear unha Comisión de
Coordinación da titulación
Delimitación clara das
competencias do Centro
Fomentar formación práctica
Ofertar cursos e estudos de
posgrao
Análise do mercado laboral
Seguimento dos licenciados
Fomentar relacións externas
Aumento da información
Plan de formación e promoción do
profesorado
Táboa 74 – Propostas de Mellora Ensinanzas Técnicas.
Proposta de Mellora presentada.
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PROPOSTAS DE MELLORA ENSINANZAS TÉCNICAS
TITULACIÓNS
PROPOSTA DE MELLORA

Enxeñeiro
Industrial
Universidade de
Vigo
Campus de Vigo

Enx. Téc. Ind. esp.
Enxeñeiro Químico
Química Industrial
Universidade de
Universidade de
Santiago de Compostela
Santiago de Compostela
Campus de Santiago
Campus de Lugo

Plan de formación para
o PAS
Incrementar PAS
Corrixir defectos puntuais
nas instalacións
Ampliar instalacións
Mellorar equipamento
audiovisual / informático
Incremento recursos
económicos
Veriﬁcar o cumprimento
das obrigacións docentes
Utilizar técnicas de
innovación docente
Fomentar o emprego das
titorías
Redución de alumnos por
grupo
Racionalizar horarios e
calendario académico
Fomentar a mobilidade
Táboa 74 – Propostas de Mellora Ensinanzas Técnicas (Continuación).
Proposta de Mellora presentada.
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11.CONCLUSIÓNS FINAIS
Unha análise detallada dos distintos informes presentados pon de manifesto
un incremento signiﬁcativo da participación e compromiso co proceso de
avaliación por parte do conxunto da comunidade universitaria.
Este compromiso provocou un esforzo importante por parte dos distintos
comités de avaliación para seguir a metodoloxía e as guías de avaliación
propostas, elaborando informes moito máis completos e mellor razoados nos
que é evidente a experiencia adquirida polas nosas universidades durante o
desenvolvemento do PNECU.
No entanto, este incremento do esforzo foi bastante asimétrico, pois é
bastante crítica a opinión respecto ao grao de participación do conxunto da
comunidade universitaria por parte das persoas máis directamente implicadas
na avaliación.
De todos os xeitos, a pesar da mellora signiﬁcativa no contido e na estrutura
dos distintos informes, baseándose nunha análise detallada dos mesmos,
propóñense a continuación unha serie de recomendacións de carácter xeral
para os futuros procesos de avaliación a desenvolver, consideracións que na
súa maior parte xa se facían ao ﬁnal do PNECU e que aínda seguen vixentes:
- Considérase fundamental un seguimento adecuado da estrutura da
Guía de Avaliación, por canto facilita a busca de información e a súa
comparación entre distintas titulacións.
- Así mesmo, tamén é importante que se cumprimenten toda as táboas
de datos, en especial a táboa resumo incluída na Guía do II PCU.
- As Unidades Técnicas de Avaliación das Universidades deben comprobar
o seguimento rigoroso do proceso de avaliación, facilitando os medios
e o apoio necesario ás titulacións avaliadas.
- Os responsables das universidades e dos centros avaliados deben
buscar unha implicación activa do conxunto da comunidade universitaria,
provocando un debate e discusión enriquecedores para a titulación e a
universidade no seu conxunto.
- O proceso de avaliación debe conducir á mellora continua da
institución, polo que os organismos competentes deben aportar os
medios necesarios para a posta en práctica das propostas de mellora
deseñadas, sempre e cando estean correctamente deﬁnidas e
razoadas.
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Como conclusión ﬁnal, sinálase que a pesar da heteroxeneidade das titulacións
avaliadas e dos informes emitidos, a información aportada resulta de gran
interese, xa que permite extraer unha serie de conclusións acerca do estado
actual do Sistema Universitario de Galicia recollidas no presente documento,
sen perxuízo de que noutro momento se poidan realizar outros estudos máis
detallados sobre algún aspecto en particular.
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ANEXO I
ESTRUTURA DA AXENCIA PARA A CALIDADE
DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA
CONSELLO DE DIRECCIÓN DA ACSUG
D. Manuel Cecilio Díaz y Díaz
D. Celso Currás Fernández
D. José Eduardo López Pereira
D. Pedro Merino Gómez

Presidente do Consello de Dirección
Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria
Director Xeral de Universidades
Director Xeral de Investigación e Desenvolvemento

D. Senén Barro Ameneiro

Reitor Magníﬁco da Universidade de Santiago de Compostela

D. José María Barja Pérez

Reitor Magníﬁco da Universidade da Coruña

D. Domingo Docampo Amoedo
Dª. Manuela López Besteiro
D. José Antonio Quiroga y
Piñeiro
D. Emilio Atrio Abad
D. Néstor Valcárcel Teijeiro
D. Ubaldo Rivas Romero
D. José María Calleja Suárez
D. Manuel Fernández Areal

Reitor Magníﬁco da Universidade de Vigo
Presidente do Consello Social da Universidade de Santiago
de Compostela
Presidente do Consello Social da Universidade da Coruña
Presidente do Consello Social da Universidade de Vigo
Secretario Xeral da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria
Subdirector Xeral de Universidades
Catedrático de Farmacoloxía da Universidade de Santiago de
Compostela
Profesor Emérito da Universidade de Vigo

D. José Sordo Rodríguez

Vicerreitor de Calidade e Planiﬁcación Estratéxica da
Universidade de Santiago de Compostela

D. Manuel Peralbo Uzquiano

Vicerreitor de Calidade e Harmonización Europea da
Universidade da Coruña

D. José Cidrás Pidre

Vicerreitor de Innovación e Calidade da Universidade de Vigo

D. Eugenio Muñoz Camacho

Director da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario
de Galicia

D. Carlos Abuín Flores

Secretario do Consello de Dirección
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CONSELLO TÉCNICO DA ACSUG
D. José Sordo Rodríguez

Vicerreitor de Calidade e Planiﬁcación Estratéxica da
Universidade de Santiago de Compostela

D. Manuel Peralbo Uzquiano

Vicerreitor de Calidade e Harmonización Europea da
Universidade da Coruña

D. José Cidrás Pidre

Vicerreitor de Innovación e Calidade da Universidade de Vigo
Subdirector Xeral de Investigación e Desenvolvemento

D. Ubaldo Rivas Romero

Subdirector Xeral de Universidades

D. Pedro Faraldo Roca

Director da Unidade Técnica de Avaliación e Calidade da
Universidade de Santiago de Compostela

D. Jesús Miguel Muñoz
Cantero

Director da Unidade Técnica de Calidade da Universidade da
Coruña

Dª. Ana Fernández Pulpeiro

Directora Área de Calidade da Universidade de Vigo

D. José Benigno Carril Pérez

Secretario do Consello Social da Universidade de Santiago de
Compostela

D. Victor M. Cabrera Sanchez

Secretario de Consello Social da Universidade da Coruña

D. Ignacio Rodriguez Iglesias

Secretario do Consello Social da Universidade de Vigo

D. Eugenio Muñoz Camacho

Director da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario
de Galicia

GRUPO DE TRABALLO DE ELABORACIÓN DESTE INFORME
PERSONAL DA ACSUG
D. Eugenio Muñoz Camacho

Director

Dª. Mª Paula Ríos de Deus

Técnico de Avaliación Institucional

Dª Isabel Belmonte Otero

Técnico de Avaliación Institucional

D. Luis Carlos Velón Sixto

Sistema Xestión de Calidade
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GRUPO DE ELABORACIÓN DE INFORMES
D. Eugenio Muñoz Camacho

Director da ACSUG

D. José Antonio Pérez Rodríguez

Universidade da Coruña

D. Xosé Manuel González Martínez

Universidade de Vigo

D. José Cajide Val
D. Antonio Masdías y Bonome
Dª. Ana Porto Castro

Universidade de Santiago de Compostela
Universidade da Coruña
Universidade de Santiago de Compostela
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ANEXO II
LISTA DE VERIFICACIÓN DOS
AUTOINFORMES
(Titulación)
UNIVERSIDADE:
TITULACIÓN:
I. Estrutura do Autoinforme
Descrición sobre a composición do Comité e o Proceso de Autoavaliación
Cumprimentación da TÁBOA 15 RESUMO DE INDICADORES
Síntese de fortalezas e debilidades
Elaboración do plan de mellora
Autoavaliación do traballo realizado

débiles

fortes

Xuízos
de valor

Puntos

Resultado
Puntos

II. Contido do Autoinforme

Proceso
Presentación
de
Análise
evidencias

Propostas
de mellora

CONTEXTO DA TITULACIÓN
Datos globais sobre a Universidade
Análise da demanda e emprego da titulación
As decisións sobre a titulación
Relacións externas da titulación
METAS E OBXECTIVOS
Análise e valoración dos obxectivos
Planiﬁcación estratéxica da titulación
PROGRAMA DE FORMACIÓN
Estrutura do Plan de Estudos
Organización das ensinanzas prácticas
Programas das materias do Plan de Estudos
Planiﬁcación do ensino
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RECURSOS HUMANOS
Alumnado
Profesorado
Recursos humanos destinados á xestión da
titulación
INSTALACIÓNS E RECURSOS
Infraestrutura e instalacións
Recursos económicos
DESENVOLVEMENTO DO ENSINO
Metodoloxía docente
O traballo dos alumnos
Avaliación das aprendizaxes
Atención titorial
Coordinación do ensino
RESULTADOS ACADÉMICOS
Indicadores de graduación, retraso e
abandono
Indicadores de rendemento
Resultados a curto prazo
Resultados a longo prazo

ORIENTACIÓNS PARA A SÚA CUMPRIMENTACIÓN.
En primeiro lugar, cómpre sinalar que é labor da Unidade Técnica revisar os
mínimos esixibles aos Autoinformes e establecer as propostas de decisión
ao órgano competente (disposición sexta da Orde de 3 de agosto de 2001,
BOE 15 de agosto). Porén, a decisión ﬁnal e a remisión dos Autoinformes ao
Consello de Universidades ou ás correspondentes Axencias Autonómicas para
proceder á Avaliación Externa constitúe unha responsabilidade da Comisión
de Calidade de cada Universidade.
A táboa anexa distingue entre a estrutura e o contido do Autoinforme. No
que respecta ao contido considéranse, por un lado, os aspectos relativos ao
proceso (presentación de evidencias, análises, xuízos de valor) e por outro,
os referentes ao resultado do proceso (puntos fortes-débiles, propostas de
mellora).
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Como norma xeral, na valoración dun Autoinforme deberase ter en conta
a totalidade dos aspectos reﬂectidos na Guía pero, ao mesmo tempo,
considérase que os capítulos Metas e obxectivos, Programa de formación,
Desenvolvemento do ensino e Resultados académicos son da máxima
importancia para a consecución da avaliación dunha titulación e, polo tanto,
estes apartados deben estar cumprimentados ao máximo.
INSTRUCIÓNS XERAIS:
Cualiﬁcación binaria: En cada apartado destas columnas indicarase ‘Si’ cando
se cumpre a condición e indicarase ‘Non’ cando non se cumpre. Non é posible
asignar un ‘Si’ nun cadro se no inmediato da esquerda se indicou ‘Non’.
INSTRUCIÓNS PARA VALORAR OS ASPECTOS DE PROCESO.
Os criterios para cumprimentar os aspectos relacionados co proceso
(columnas 2-4 da táboa) son, en cada unha das columnas, os seguintes:
•‘Presentación de Evidencias’. Considerarase que cumpre a condición (indicar
‘Si’) cando as táboas de datos cuantitativos correspondentes ao apartado
analizado estean completas en, como mínimo, o 80% dos seus contidos
(celas). Para algúns apartados poderase valorar que se cumpre a condición
cando se aportan evidencias pertinentes doutro tipo (enquisas de opinión,
documentos,...) incluso en substitución das mesmas táboas.
•‘Análise’. Deberase entender por análise un proceso que, a partir da reducción
e síntese da información recollida, relaciona e compara os elementos da
mesma, contrasta a validez dos datos e aporta unha interpretación/explicación
sobre a natureza do que ocorre e as súas causas.
•‘Xuízos de valor’. Para indicar que se cumpre a condición cando existe unha
valoración explícita xustiﬁcada a partir das análises realizadas. Os xuízos
de valor deberán ter un pronunciamento en termos de positivo/negativo,
favorable/desfavorable, necesidade de cambio/conveniencia de manter a
situación,...
INSTRUCIÓNS PARA VALORAR OS ASPECTOS DE RESULTADO DO PROCESO:
• ‘Puntos Fortes e Débiles’. Cúmprese a condición (indicar ‘Si’) cando veñen
formalmente especiﬁcados e con redacción sintética, case telegráﬁca, algúns
puntos fortes e débiles relativos ao capítulo.
•‘Propostas de Mellora’. De forma similar ao anterior punto, deberá valorarse
que se cumpre a condición (‘Si’) cando se contemplan accións de mellora
formalmente especiﬁcadas sobre algunhas áreas de contido do capítulo. Na
valoración do punto “Elaboración do Plan de Mellora”, relativo á Estrutura do
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Autoinforme, terase en conta que as accións a realizar inclúan especiﬁcacións
adicionais sobre prioridade, recursos, responsables, ámbito de aplicación,
temporalidade, etc.
VALORACIÓN GLOBAL E PROPOSTA DE DECISIÓN.
Como requisito mínimo para garantir a calidade do autoinforme deberán estar
cumprimentados todos os puntos correspondentes ao apartado I. “Estrutura”
(descrición sobre a composición do Comité e o proceso de autoavaliación,
táboa 15 “Resumo de Indicadores” e das táboas orixe dos datos, síntese
de fortalezas e debilidades, plan de mellora e autoavaliación do traballo
realizado).
Ademais deste requisito, establécense tres categorías para a valoración
global:

A. Procede remisión do Autoinforme ao Consello de Universidades ou á
correspondente Axencia Autonómica e a realización da Avaliación Externa.

Cando as columnas dos aspectos de proceso e resultado estean
cumprimentadas na súa totalidade con ‘Si’ nas dimensións de Metas
e obxectivos, Programa de formación, Desenvolvemento do ensino e
Resultados académicos, e no resto das celas se cumprimente unha
porcentaxe de cadros cun ‘Si’ en, polo menos, o 60% dos casos.

B. Require modiﬁcacións.
Aínda que as columnas dos aspectos de resultados do proceso se
cumprimenten na súa totalidade con ‘Si’ nas dimensións de Metas e
obxectivos, Programa de formación, Desenvolvemento do ensino e
Resultados académicos, e no resto das celas non estea unha porcentaxe de
cadros cumprimentados cun ‘Si’ en, polo menos, o 60% dos casos.

C. Non procede remisión do Autoinforme ao Consello de Universidades ou á
correspondente Axencia Autonómica, nin á realización da Avaliación Externa.

Considerarase como insuﬁciente o nivel avaliativo acadado, cando as columnas
dos aspectos de resultados do proceso non estean cumprimentadas
na súa totalidade con ‘Si’ polo menos nas seguintes dimensións: Metas
e obxectivos, Programa de formación, Desenvolvemento do ensino e
Resultados académicos.
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTAS DE MELLORA
DOCUMENTO DE PROPOSTAS DE MELLORA
Universidade de ________________________________ Ano:
Titulación: _____________________________________________

___________

Proceso de Avaliación:
-

Convocatoria do Plan Nacional de Avaliación: ________
Data de presentación do Informe Final: _____________
Valoración pola Unidade Técnica de Avaliación:_______

Comité de Seguimento:
-

Está constituído ___ SI
___ NON
Organismo que efectúa o nomeamento: ____________
Data de constitución: ______________
Membros partícipes no Comité Autoavaliación: ___%

Análise das Propostas de Mellora:
-

Nº de propostas formuladas no Informe Final: _______
Nº de propostas do Informe Final recollidas no Plan de Mellora ______
Nº de propostas que dependen dos distintos órganos da propia
Universidade ______
Asignación de responsables:
___SI ___NON
Deﬁnición clara dos obxectivos buscados:
___SI ___NON
Priorización das propostas:
___SI ___NON
Temporalización da súa execución:
___SI ___NON
Cuantiﬁcación do seu custo:
___SI ___NON

Nivel de cumprimento do Plan de Mellora, ao ﬁnal do último
exercicio:
-

Grao medio de execución do Plan: _______ %
Nº de propostas completamente executadas: _______

-

Porcentaxe do orzamento executado: _______ %

Avaliación Resultados:
-

Grao de satisfacción dos obxectivos planiﬁcados:
Feitos relevantes ocorridos durante o exercicio:

Observacións:
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PROPOSTA DE MELLORA
Denominación da proposta
Punto débil detectado no Informe Final
Ámbito de aplicación
Ensino
Investigación
Servizo
Xeral para o centro
Responsable da súa aplicación
Ministerio de Educación
Xunta de Galicia
Consello de Coordinación Universitaria
Universidade
Departamento
Outros (especiﬁcar cales)
Planiﬁcación da acción:
Obxectivos especíﬁcos da acción
Actuacións a desenvolver
Período de execución previsto
Recursos, ﬁnanciamento.
Responsable do seu seguimento
Nivel de cumprimento da acción
Resultados obtidos/acción
Indicadores de execución/acción
Grao de satisfacción
Accións correctoras a desenvolver
Observacións:
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Diplomado
en
Logopedia

TITULACIÓN

A
Coruña

A Coruña

CAMPUS UNIVERSIDADE
Profesora: Dª. Mª Dolores Candedo Gunturiz
Profesora: Dª. Montserrat Durán Bouza
Profesora: Dª. Mª José Iglesias Cortizas
Profesor: D. Manuel Peralbo Uzquiano
Alumna: Dª. Vivianne Ramil Fernández
Alumna: Dª. María Leis López
PAS: D. Ramón Arnaiz Núñez

MEMBROS CA

ÁREA DE CIENCIAS DA SAÚDE

Presidente: D. José Miguel Fernández Dols
Vocal Académico: D. Iñaki Dendaluce Egurola
Vocal Técnico: Dª. Mª del Carmen Moreno Rodríguez

MEMBROS CEE
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188

Santiago

Santiago

Santiago

Licenciado
en Filoloxía
Galega

Licenciado
en Filoloxía
Inglesa

CAMPUS

Licenciado
en Filoloxía
Francesa

TITULACIÓN

Santiago

Santiago

Santiago

UNIVERSIDADE

Presidente: D. Julio Murillo Puyal
Vocal Académico: D. Robert Hyde Farmer
Vocal Técnico: Dª Reina Ferrández Berrueco

Presidente: D. Ángel Marcos de Dios
Vocal Académico: D. Antonio Fernández Insuela
Vocal Técnico: D. Juan Carlos Ruiz Antón

Presidente: D. Julio Murillo Puyal
Vocal Académico: D. Robert Hyde Farmer
Vocal Técnico: Dª. Reina Ferrández Berrueco

Profesora: Dª. Rosario Álvarez Blanco
Profesora: Dª. Dolores Vilavedra Fernández
Profesor: D. Eduardo Moscoso Mato
Profesor: D. Ramón Mariño Paz
Profesor: D. Carlos Cordeiro Modelo
PAS: Dª. Mª Carmen Cea Pereiro
Profesor: D. Constante González Groba
Profesor: D. Mario Cal Varela
Profesora: Dª: Margarita Estévez Saa
Profesor: D. Francisco Javier Fernández Polo
Profesor: D. Ignacio Palacios Martínez
Alumna: Dª. Lidia López González

MEMBROS CEE

Profesora: Dª. Montserrat López Díaz
Profesor: D. Antonio Figueroa Lorenzana
Profesor: D. Carlos Pérez Varela
Profesor: D. Carlos Valcárcel Riveiro
Alumna: Dª. Patricia Gómez Cespón
PAS: D. Luis Lorenzo Rivas

MEMBROS CA

ÁREA DE HUMANIDADES
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Mestre,
especialidade
de Audición e
Linguaxe

Mestre,
especialidade de
Educación Física

Mestre,
especialidade
de Educación
Primaria

Mestre,
especialidade
de Educación
Infantil

Diplomado
en Relacións
Laborais

TITULACIÓN

A Coruña

Ferrol

A Coruña

A Coruña

CAMPUS UNIVERSIDADE

MEMBROS CEE

Profesora: Dª. Mª Dolores Candedo Gunturiz
Profesora: Dª. Angela Lera Navarro
Profesor: D. Andrés Sobrino Suverbiola
Profesora: Dª. Matilde Mondelo Alonso
Profesor: D. Alfonso Sandomingo Guntín
Profesora: Dª. Amparo Vázquez Grobas
Profesora: Dª. Mª Dolores Miguel Pérez
PAS: Dª. Julia Domínguez Martínez
Alumna: Dª. Guadalupe Gómez Rodríguez
Alumno: D. Javier Gayoso Ponte
Alumna: Dª. Silvia Seoane Pazos
Alumna: Dª. Verónica Antúnez González

Presidente: D. Luis Miguel Villar Angulo
Vocal Académico: D. Arturo García González
Vocal Técnico: Dª. Beatriz Martín Marín
Profesional: D. José Ramos Rodríguez

Profesor: D. Cipriano A. Dobarro Montero
Profesor: D. José Luis López Fernández
Presidente: D. José Ignacio García Ninet
Profesor: D. José Mª Rolón Varela
Profesora: Dª. Manuela del Pilar Santos Pita Vocal Académico: Dª. Evelia Muñoz Sánchez-Reyes
Vocal Técnico: D. Francesc Abad i Esteve
PAS: Dª. Begoña Díaz Valerio
Alumno: D. Pablo Vergara Pérez
Alumno: D. Félix Pérez Verdes

MEMBROS CA

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
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190

Licenciado en
Dereito

Diplomado
en Relacións
Laborais

Licenciado en
Psicopedagoxía

TITULACIÓN

A
Coruña

A
Coruña

A Coruña

A Coruña

CAMPUS UNIVERSIDADE

MEMBROS CEE

Profesora: Dª. Mª Belén Bermejo López
Profesora: Dª. Mercedes Amor Sánchez
Profesora: Dª. Mª Dolores Sánchez Vigo
Profesor: D. Fco. Carlos Rodríguez Añón
PAS: D. Fco. Javier Seijas Gómez
Alumna: Dª. Yessica Mª Ferreño Pombo
Alumna: Dª. Angélica Iglesias Melón

Presidente: D. José Ignacio García Ninet
Vocal Académico: Dª. Evelia Muñoz Sánchez-Reyes
Vocal Técnico: D. Francesc Abad i Esteve

Profesora: Dª. Mª Dolores Candedo Gunturiz
Profesora: Dª. Mª Mar Rodríguez Romero
Profesor: D. Bernardo Gómez Durán
Profesor: D. Juan José Bueno Aguilar
Profesora: Dª. Alicia Risso Mígues
Presidente: D. José Miguel Fernández Dols
Profesor: D. Ramón González Cabanach
Vocal Académico: D. Iñaki Dendaluce Segurola
Profesora: Dª. Carmen Delia García Fuentes
Vocal Técnico: Dª. Mª del Carmen Moreno Rodríguez
da Fonte
Profesora: Dª. Begoña Rumbo Arcas
PAS: Dª. Mª del Carmen Jorge Iglesias
Alumno: D. Ramón París Lago
Alumna: Dª. Alicia López Bustabad

MEMBROS CA

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
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Licenciado en
Administración
e Dirección de
Empresas

Licenciado en
Economía

Diplomado
en Ciencias
Empresariais

TITULACIÓN

A Coruña

A Coruña

A Coruña

A Coruña

CAMPUS UNIVERSIDADE

Presidente: D. Julio Grafe Arias
Vocal Académico: D. José María Gasalla Dapena
Vocal Técnico: D. Juan Carlos Zubieta Irún

MEMBROS CEE

Profesor: D. Luis Pedro Pedreira Andrade
Profesor: D. Valentín Alejandro Martínez
Fernández
Profesor: D. Rafael Mª García Rodríguez
Profesor: D. Fernando Ignacio González Laxe
Presidente: D. Julio Grafe Arias
Profesor: D. Fernando Rey Miguez
Vocal Académico: D. José María Gasalla Dapena
Profesor: D. José Manuel Sánchez Santos
Vocal Técnico: D. Juan Carlos Zubieta Irún
Profesor: D. Félix Doldán Tíe
Profesor: D. Laurentino Bello Acebrón
PAS: D. Fernando Eiriz Gómez
Alumno: D. Luis Enrique Pedreira Freire
Alumna: Dª. Raquel Aba Rodríguez

Profesora: Dª. Pilar Uriz Tomé
Profesora: Dª. Rosa Matilde Pascual Monzó
Profesor: D. Fernando Ruiz Lamas
Profesor: D. Manuel Gómez Suárez
PAS: Dª. Mª Teresa García Arias
Alumno: D. Óscar Borrego Mahía
Alumna: Dª. Cristina Ramos Ares

MEMBROS CA

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
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192

A Coruña

A Coruña

Diplomado en
A Coruña
Educación Social

CAMPUS UNIVERSIDADE

A Coruña

Licenciado en
Socioloxía

TITULACIÓN

Presidente: D. Julio Grafe Arias
Vocal Académico: D. José María Gasalla Dapena
Vocal Técnico: D. Juan Carlos Zubieta Irún

MEMBROS CEE

Profesora: Dª. Mª Dolores Candedo Gunturiz
Profesora: Dª. Mª Mar Rodríguez Romero
Profesor: D. Bernardo Gómez Durán
Profesor: D. Juan José Bueno Aguilar
Profesora: Dª. Alicia Risso Mígues
Presidente: D. José Miguel Fernández Dols
Profesor: D. Ramón González Cabanach
Vocal Académico: D. Iñaki Dendaluce Segurola
Profesora: Dª. Carmen Delia García Fuentes
Vocal Técnico: Dª. Mª del Carmen Moreno Rodríguez
de a Fonte
Profesora: Dª. Begoña Rumbo Arcas
PAS: Dª. Mª del Carmen Jorge Iglesias
Alumno: D. Ramón París Lago
Alumna: Dª. Alicia López Bustabad

Profesor: D. Santiago Míguez González
Profesor: D. Manuel García Docampo
Profesora: Dª. Carmen Lamela Viera
Profesor: D. José Romay Martínez
PAS: Dª. María Luisa Rivera Dorado
Alumno: D. David Verdes Galán
Alumno: D. Fabio Arias López

MEMBROS CA

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
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Mestre,
especialidade
de Lingua
Estranxeira

Mestre,
especialidade
de Educación
Primaria

Mestre,
especialidade
de Educación
Infantil

Mestre,
especialidade de
Educación Física

TITULACIÓN

Lugo

Santiago

CAMPUS UNIVERSIDADE

MEMBROS CEE

Profesor: D. Eugenio Otero Urtaza
Profesora: Dª. Beatriz Fernández Herrero
Profesor: D. Modesto Anibal Rodríguez Neira
Presidente: D. Víctor Álvarez Rojo
Profesor: D. Francisco Rodríguez Lestegás
Vocal Académico: D. Sergio José Ibáñez Godoy
Profesora: Dª. Lina Iglesias Forneiro
Vocal Técnico: D. Serafín Larriba Cabezudo
Profesora: Dª. Pilar Fernández Fernández
PAS: Dª. Carmen Varela Prado
Alumna: Dª. Lucía Rivas Mourelos

MEMBROS CA
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ACSUG

193

194

Mestre,
especialidade
de Educación
Musical

Mestre,
especialidade
de Lingua
Estranxeira

Mestre,
especialidade
de Educación
Primaria

Mestre,
especialidade
de Educación
Infantil

TITULACIÓN

Santiago

Santiago

CAMPUS UNIVERSIDADE

Profesor: D. Xulio Rodríguez López
Profesor: D. Xosé Manuel Domínguez
Castiñeiras
Profesora: Dª. Cecilia Portela Paz
Profesor: D. Xosé Armas Castro
Profesor: D. Lois Ferradás Blanco
Profesora: Dª. Herminia García Ruso
Profesor: D. Joaquín Díaz de Bustamante
Profesora: Dª. Lourdes Montero Mesa
Alumna: Dª. Mª Isabel Porta Marín

MEMBROS CA

MEMBROS CEE

Presidente: D. Andrés Vázquez Morcillo
Vocal Académico: Dª. Amparo Martínez Sánchez
Vocal Académico: Dª. Asunción Rodríguez Mombrú
Vocal Técnicoo: D. Eduardo García Jiménez

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
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Ourense

Pontevedra

Licenciado en
Publicidade
e Relacións
Públicas
Vigo

Vigo

CAMPUS UNIVERSIDADE

Diplomado
en Ciencias
Empresariais

TITULACIÓN

Presidente: D. Esteve Oronal Planas
Vocal Técnico: D. Pablo Arranz Val
Profesional: D. Javier Gómez Novoa

MEMBROS CEE

Profesor: D. Alberto Pena Rodríguez
Profesor: D. José Vicente Novegil Souto
Profesor: D. Pedro Figueroa Dorrego
Profesor: D. Daniel Martí Pellón
Presidente: D. Pablo Del Río Pereda
Profesora: Dª. Montserrat Vázquez Gestal
Vocal Técnico: D. Juan Carlos Zubieta Irún
Profesor: D. José Rúas Araujo
PAS: Dª. Mª de os Ángeles Hermida Paredes Profesional: D. Carlos Prado Soto
PAS: Dª. Mª José Fernández-Arruty López
PAS: D. Cándido Portela Santomé
Alumno: D. Alejandro Espiño Reboredo
Alumna: Dª. Anabel Vila Álvarez

Profesor: D. José Antonio Fraiz Brea
Profesor: D. Andrés Mazaira Castro
Profesora: Dª. Mercedes de Paula Pombar
Profesor: D. Rubén Fernández Casal
Profesora: Dª. Blanca Guerrero García
Profesora: Dª. Dolores Rivero Fernández
Profesora: Dª. Terencia Inés Silva Rojas
Profesora: Dª. Ana Isabel Sinde Cantorna
Profesora: Dª. Mónica Siota Alvárez
Profesor: D. Antonio Usero Delgado
Profesor: D. Alberto Vaquero García
Profesor: D. José Ángel Vázquez Barquero
PAS: D. Manuel Fernández Cruz
PAS: Dª. Elsa López Jorge
PAS: D. Juan José Salgado González
Alumno: D. Juan Carlos Carnero González

MEMBROS CA
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CAMPUS

Lugo

Santiago

TITULACIÓN

Enxeñeiro
Técnico
Industrial,
especialidade
en Química
Industrial

196

Enxeñeiro
Químico

Santiago

Santiago

UNIVERSIDADE

Presidente: D. Juan A. Legarreta Fernández
Vocal Técnico: D. Juan José Cubero Marín
Profesional: D. José Luis García Dornelas

Presidente: D. Rafael Bilbao Duñabeitia
Vocal Técnico: D. Manuel Fco. Macías García
Profesional: D. Javier Becerra García

Profesor: D. José Manuel Navaza Dafonte
Profesora: Dª. Mª José Núñez García
Profesor: D. Alberto Arce Arce
Profesor: D. Luis García Río
PAS: Dª. Cristina Viña Rey
Alumno: D. Diego Gómez Díaz

MEMBROS CEE

Profesor: D. Carlos Herrero Latorre
Profesor: D. Juan Estévez Cabanas
Profesor: D. José Manuel Martínez Ageitos
Profesor: D. Eugenio Rodríguez Núñez
Profesor: D. Gumersindo Feijoo Costa
PAS: D. Juan Carlos Fernández Torrente
Alumno: D. Emilio García Baña

MEMBROS CA

ÁREA DE ENSINANZAS TÉCNICAS
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ACSUG

Enxeñeiro
Industrial

TITULACIÓN

Vigo

CAMPUS

Vigo

UNIVERSIDADE

MEMBROS CA
Profesor: D. José Cidrás Pidre
Profesor: D. Antonio García Lorenzo
Profesor: D. Jesús Doval Gandoy
Profesor: D. Ángel M. Espada Seoane
Profesora: Dª. Secundina García Conde
Profesor: D. Luis González Piñeiro
Profesor: D. José A. González Taboada
Profesor: D. Antón Martínez Martínez
Profesor: D. Jorge Morán González
Profesor: D. Juan E. Pardo Forjan
Profesor: D. Manuel Pérez Donsión
Profesor: D. José A. Pérez García
Profesor: D. Juan Pou Saracho
Profesor: D. Ángel Sánchez Bermúdez
PAS: D. Guillermo De Oca Cancela
PAS: Dª. Mª Nieves López Prieto
PAS: Dª. Antonia Melón Amor
PAS: D. José Paz López
Alumno: D. José M. Fernández López
Alumno: D. Francisco Lamilla Curros

ÁREA DE ENSINANZAS TÉCNICAS

Presidente: D. Emilio Bautista Paz
Vocal Académico: D. Francisco Rodríguez Rubio
Vocal Técnico: D. Joaquín Ordieres Miere
Profesional: D. Odón David Díaz Martínez

MEMBROS CEE
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GLOSARIO DE TERMOS
AUTOAVALIACIÓN: proceso de reﬂexión e avaliación levado a cabo por un comité
formado por membros da unidade avaliada que ten como resultado o informe
de autoavaliación, en que se describe e valora a situación respecto aos criterios
establecidos no PEI-ACSUG e se propoñen plans de mellora que deben poñerse en
marcha.
COMITÉ DE AUTOAVALIACIÓN: órgano formado por membros da unidade avaliada
responsable do desenvolvemento da autoavaliación e da elaboración do informe
de autoavaliación.
COMITÉ DE AVALIADORES EXTERNOS: grupo de expertos alleos á institución e
unidade avaliada que realizan a avaliación externa, seguindo a guía elaborada a tal
ﬁn. Está composto por persoas que voluntariamente participan nos procesos de
formación da ANECA e/ou ACSUG.
CRITERIO: principio ou base axiomática deﬁnida a priori sobre a cal se pode emitir
unha valoración.
AVALIACIÓN EXTERNA: diagnóstico metódico e independente, realizado polo
comité de avaliadores externos, que se fai para determinar se as actividades e
os resultados relativos á calidade da unidade que solicita ser avaliada cumpren as
disposicións previamente establecidas, e se estas están implantadas de forma
efectiva e son adecuadas para obter os obxectivos ﬁxados.
AVALIACIÓN INSTITUCIONAL: proceso mediante o que se realiza un diagnóstico nas
titulacións co ﬁn de obter a descrición razoada das súas fortalezas e debilidades, así
como unha proposta de plans de mellora, todo isto orientado á toma de decisións.
INFORME DE AUTOAVALIACIÓN: documento elaborado polo Comité de Autoavaliación.
É o documento resultante do proceso de avaliación interna realizado pola unidade
seguindo o protocolo da guía de autoavaliación.
INFORME DE AVALIACIÓN EXTERNA: documento que expresa o contraste que os
avaliadores externos fan do proceso de autoavaliación unha vez revisado o informe
e realizada a visita en busca das evidencias. Contén a información recollida, os
resultados, as propostas e as recomendacións de mellora suxeridas polo Comité de
Avaliadores Externos á unidade avaliada.
INFORME FINAL: documento elaborado polo Comité de Autoavaliación baseándose
no Informe de Autoavaliación e no Informe de Avaliación Externa, incluíndo un plan
de melloras orientadas a mellorar a calidade.
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MELLORA CONTINUA: implica un esforzo continuado da organización para avanzar na
calidade do programa formativo.
PLAN DE MELLORAS: conxunto de accións planiﬁcadas, priorizadas, temporalizadas
e dirixidas para mellorar a unidade e o proceso de avaliación. Son consecuencia
dos xuízos de valor e constitúen unha parte substancial e imprescindible de todos
os informes.
PROFESIONAL: profesionais de institucións externas alleos á universidade.
UNIDADE TÉCNICA DE CALIDADE: órgano da universidade encargado de dar soporte
e asesoramento técnico á unidade nos procesos de avaliación desenvolvidos na
institución.
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SIGLAS
-ACSUG: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia.
-ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidade y Acreditación.
-CA: Comité de Avaliación.
-CCU: Consello de Coordinación Universitaria.
-CEE: Comité de Expertos Externos (Comité de Avaliación Externa).
-EEES: Espazo Europeo de Educación Superior.
-ESO: Ensinanza Secundaria Obrigatoria.
-FP: Formación Profesional.
-ICE: Instituto de Ciencias da Educación.
-II PCU: II Plan da Calidade das Universidades.
-LADE: Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
-LOGSE: Lei Orgánica de Ordenación Xeral do Sistema Educativo.
-LOU: Lei Orgánica de Universidades.
-PAS: Personal de Administración de Servizos.
-PAU: Probas de Acceso á Universidade.
-PD: Puntos Débiles.
-PDI: Personal Docente Investigador.
-PF: Puntos Fortes.
-PM: Proposta de Mellora.
-PNECU: Plan Nacional de Avaliación da Calidade das Universidades.
-POD: Plan de Organización Docente.
-SERGAS: Servizo Galego de Saúde.
-SUG: Sistema Universitario de Galicia.
-UDC: Universidade da Coruña.
-USC: Universidade de Santiago de Compostela.
-UVI: Universidade de Vigo.
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