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

A xestión e coordinación do II PCU en Galicia supuxo un gran reto para todo
o persoal, reto que foi superado con éxito, tal e como pon de manifesto o
número de titulacións avaliadas e os excelentes resultados obtidos, xerándose
un debate altamente frutífero na comunidade universitaria.
As universidades galegas participaron activamente no proceso, cun elevado
grao de compromiso, o cal permitiu continuar a bo ritmo o proceso de
avaliación institucional, a pesar da derrogación anticipada do II PCU, a través
do Programa de Avaliación Institucional da ACSUG, de tal xeito que neste
momento xa completamos satisfactoriamente a avaliación de 121 titulacións
do noso Sistema Universitario.
Porén, o proceso de avaliación institucional, que axiña concluiremos, non é
máis que o primeiro paso cara á mellora e adecuación das nosas titulacións,
ás esixencias reais da sociedade, proceso que terá continuidade no Plan de
Seguimento de Propostas de Mellora que presentamos recentemente, entre
cuxos obxectivos fundamentais está o de avaliar o estado actual das nosas
titulacións con respecto aos futuros procesos de acreditación e adoptar as
accións correctivas pertinentes.
Manuel Cecilio Díaz y Díaz.
Presidente do Consello de Dirección da ACSUG.
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As nosas actividades durante o último exercicio non só se subscribiron ao
ámbito da avaliación institucional, dentro do cal puxemos en marcha o PEIACSUG e presentamos o Plan de Seguimento de Propostas de Mellora, senón
que tamén se estenderon a outros ámbitos fundamentais para a mellora
continua do noso Sistema Universitario, entre os que cabe destacar os
procesos de avaliación de profesorado de acordo cos criterios previstos pola
LOU e a constitución de diversos grupos de traballo sobre o EEES.
Dentro da nosa política de transparencia e difusión de resultados, ademáis
da presente publicación, tamén se publicou un “Informe Final da Primeira
Anualidade do II Plan de Calidade das Universidades”, así como un resumo das
propostas de mellora presentadas durante o PNECU, baixo o título “Propostas
de Mellora. Plan Nacional de Avaliación da Calidade das Universidades”, o cal
se completará decontado cun resumo das propostas presentadas durante o
II PCU.
Ademáis, organizamos recentemente unha Reunión de Traballo cos Presidentes
dos Comités de Avaliación Externa das distintas titulacións avaliadas no SUG
durante a primeira anualidade do PEI-ACSUG, na que se analizou, entre outros
aspectos, os cambios na metodoloxía de avaliación derivados da derrogación
anticipada do II PCU e o inicio do PEI, cuxas principais conclusións resúmense
na publicación “II Xornada de Traballo para avaliadores externos”.
Eugenio Muñoz Camacho.
Director da ACSUG.
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1. INTRODUCIÓN
O presente informe resume os aspectos máis relevantes sobre as actividades
realizadas e os resultados obtidos durante a segunda anualidade do II PCU,
correspondente á convocatoria do ano 2002, complementando o informe
publicado tras a conclusión da primeira anualidade: “Informe Final da Primeira
Anualidade do II Plan de Calidade das Universidades no Sistema Universitario
de Galicia”.
O II PCU surxe no ano 2001 como continúación do 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.
II PCU foi concebido inicialmente cunha duración de seis anos e foi derrogado,
tras a segunda anualidade, como consecuencia da aprobación da LOU e a
creación da ANECA.
Esta derrogación anticipada non supuxo o final do proceso de avaliación
institucional, senón que esta foi asumida pola ANECA e as distintas axencias
autonómicas de calidade.
Na nosa comunidade estase desenvolvendo o PEI-ACSUG, en cuxa primeira
anualidade, correspondente ao ano 2003, participaron 19 titulacións do noso
sistema universitario.
Durante as dúas anualidades do II PCU avaliáronse no conxunto do Estado
622 titulacións, 53 do SUG, o que supón o 8,52% do total, poñendo de
manifesto o elevado grao de participación das nosas universidades.
A porcentaxe de titulacións avaliadas entre o PNECU e o II PCU no SUG é do
64,6% na UDC, o 53% na USC e o 35,1% na UVI (Gráfico 1).
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Gráfico 1: % de titulacións avaliadas PNECU + II PCU.

Entre os principais obxectivos presentados por parte do CCU para o II PCU
(RD 408/2001), cabe destacar os seguintes:
- Continuar coa avaliación institucional e fomentar a implantación
nas universidades de sistemas de calidade integral para a mellora
continua.
- Promover a participación das Comunidades Autónomas no
desenvolvemento e xestión do Plan propiciando a creación de axencias
autonómicas dedicadas a tal fin, co obxecto de crear unha Rede de
Axencias da Calidade Universitaria coordinada polo CCU.
- Desenvolver metodoloxías homoxéneas coas existentes na Unión
Europea, que permitan establecer estándares contrastados para
valorar a 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 con estándares internacionais, abarcando tamén
programas de doutoramento e formación de posgrao.
Baseándose nestes principios fundamentais, dende a súa creación, a ACSUG
centrou os seus esforzos na mellora do proceso de avaliación, fomentando
a implicación das Unidades Técnicas de Calidade das universidades na
verificación do cumprimento dos protocolos e a metodoloxía de avaliación

12

ACSUG

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

establecidos, insistindo na necesidade de garantir que tanto a estrutura
coma os contidos dos distintos informes presentados se axusten ás Guías
de Avaliación.
Dentro das tarefas de estandarización e mellora dos procedementos,
promoveuse dende a ACSUG un modelo de proposta de mellora (anexo IV)
consensuado polas tres Universidades, o cal se adxunta como documento
anexo e permite estruturar dun modo homoxéneo todos os aspectos
necesarios para definir completamente unha proposta de mellora.
Nesta segunda anualidade, a maioría das titulacións avaliadas seguiron
satisfactoriamente este modelo para a presentación das súas propostas de
mellora, perfeccionando notablemente o grao de definición das mesmas.
Estes esforzos, unidos a un maior coñecemento dos procedementos por
parte da Comunidade Universitaria e a experiencia adquirida nos últimos anos
polas Unidades Técnicas de Calidade, conduciron a unha mellora significativa
da calidade e utilidade dos informes presentados, cun grao satisfactorio de
seguimento das Guías de Avaliación.
Non entanto, aínda existen moitos aspectos a corrixir, esencialmente en canto
ás táboas de indicadores se refire, nas que sistematicamente non aparecen
diversos datos, ou ben existen deficiencias nos mesmos.
As análises e valoracións recollidos no presente informe extraéronse
directamente dos Informes de Autoavaliación, Avaliación Externa e
Informes Finais das 23 titulacións e dos 4 servizos avaliados durante a
segunda anualidade do II PCU no SUG, 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. CONTEXTO. 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, coma 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.
Esta situación está cambiando, intuíndose 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, impartíndose durante o curso 2003 – 2004 167 titulacións (Táboa
1 e Gráfico 2), das cales 10 están en fase de implantación. Estas titulacións
están distribuídas en 7 campus situados en cada unha das grandes cidades
da Comunidade, o que levou a que unha parte importante das titulacións
existentes se impartan en varios campus dependentes de distintas
universidades.
As titulacións impartidas na UDC están repartidas entre os campus da Coruña
e Ferrol, na USC entre os de Santiago e Lugo e na UVI entre os campus de
Vigo, Pontevedra e Ourense.
Co obxectivo de analizar o contexto do SUG é interesante definir a evolución
sufrida polas tres universidades galegas nos últimos sete anos (Figuras 3 a
7), nos parámetros de número de alumnos, presuposto e PDI.
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TITULACIÓNS EXISTENTES EN GALICIA
UNIVERSIDADES

ÁMBITO

TOTAL

A CORUÑA

SANTIAGO

VIGO

Ciencias da Saúde

6

6

5

17

Xurídico - Social

18

21

24

63

Humanidades

6

17

7

30

Ciencias Experimentais

2

7

5

14

Ensinanzas Técnicas

18

12

13

43

TOTAL

50

63

54

167

Táboa 1: Titulacións do SUG.

Titulacións existentes no Sistema Universitario de Galicia (2004)
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Gráfico 2: Titulacións existentes no SUG (2004).

No número total de estudantes (Gráfico 3), das titulacións propias das tres
universidades galegas, obsérvase unha paulatina diminución da poboación
universitaria.
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Gráfico 3: Nº estudantes en Titulacións Propias.

Durante o mesmo período, o número de estudantes de terceiro ciclo
incrementouse significativamente (Gráfico 4).
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Gráfico 4: Nº estudantes de Terceiro Ciclo.

A rápida consolidación das universidades viuse favorecida polo importante
crecemento dos ingresos dispoñibles (Gráfico 5).

ACSUG

19

Informe Final da segunda anualidade do II Plan de Calidade das Universidades no Sistema Universitario de Galicia
Contexto. O Sistema Universitario de Galicia

Ingresos
185,00
A CORUÑA

167,40
160,28

SANTIAGO

165,00

VIGO

145,91

145,91

Millones de Euros

145,00
125,61
125,00

119,50

145,50

139,87

123,66

98,22

85,00

45,00

141,85

114,47

105,00

65,00

128,60

94,70

88,47

87,65
77,01

73,08

77,25

67,41

57,75
1995 - 1996

1996 - 1997

1997 - 1998

1998 - 1999

1999 - 2000

2000 - 2001

2001 - 2002

Curso

Gráfico 5: Ingresos.

O cadro de PDI, tanto permanente coma contratado, incrementouse
considerablemente (Gráficos 6 e 7).
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Gráfico 6: PDI permanente.
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Gráfico 7: PDI contratado.
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3. ESTADO DA AVALIACIÓN
INSTITUCIONAL AO FINAL DO
PNECU
Durante as catro anualidades do PNECU avaliáronse 36 titulacións no SUG,
12 de ciclo curto e 24 de ciclo longo, das cales 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 á sensibilización da comunidade
universitaria cara á 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 Calidade.
Ao final do PNECU (Gráfico 8) avaliárase o 22,3% das titulacións en
funcionamento, valor semellante 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 acadado 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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Gráfico 8: % Titulacións Avaliadas PNECU.
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Recentemente foi publicado, pola ACSUG, un estudo detallado acerca do
desenvolvemento do PNECU en Galicia, 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. II PLAN DE CALIDADE DAS
UNIVERSIDADES
Tras a firma do convenio de colaboración subscrito en 2001 co Consello
de Coordinación Universitaria, 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 53 titulacións (Gráfico 9) pertencentes ao Sistema
Universitario de Galicia, 11 de ciclo curto e 42 de ciclo longo, das cales 19
pertencen á Universidade de Santiago de Compostela, 23 á Universidade da
Coruña e 11 á Universidade de Vigo.

Titulacións Avaliadas II PCU

Nº de Titulacións

25

20
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SANTIAGO
VIGO

23
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15
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0
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5
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3
0

1

0

Ciencias da
Saúde

Xurídico - Social

Humanidades

2

2
0

Ciencias
Experimentais

0

1

Ensinanzas
Técnicas

Total Universidade

Ámbitos Científicos

Gráfico 9: Titulacións Avaliadas II PCU.

Ao final do II PCU avaliouse o 56,56% das titulacións (Gráfico 10) totalmente
implantadas en Galicia, destacando o esforzo de avaliación realizado pola
Universidade da Coruña, que avaliou todas as súas titulacións correspondentes
á área de Ciencias da Saúde e Ciencias Experimentais, área esta última que
tamén foi avaliada na súa totalidade pola Universidade de Vigo.
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Gráfico 10: % titulacións avaliadas PNECU e II PCU.

Este importante esforzo de avaliación por parte das nosas universidades
requiriu un elevado grao de participación da comunidade universitaria. Nesta
2ª anualidade están directamente implicados nos Comités de Autoavaliación
das titulacións 111 profesores e 44 alumnos, ademáis de 26 membros do
PAS.
Tendo en conta, nesta anualidade o elevado número de titulacións avaliadas
e en función das particularidades das mesmas, establecéronse diversas
Unidades de Avaliación Ampliadas, de tal xeito que o mesmo Comité de
Avaliación Externa avaliou distintas titulacións afíns, o que redunda nunha
maior homoxeneidade na análise, a costa dunha maior complexidade para a súa
organización e coordinación. En total participaron no proceso 55 avaliadores
externos, dos cales 11 eran profesionais alleos ao mundo universitario.
Na avaliación dos catro servizos implicáronse nos Comités de Avaliación 37
persoas: os 4 directores, 8 profesores, 19 PAS e 6 alumnos. Participaron, en
total, 12 avaliadores externos, dos cales 4 eran profesionais.
No que á estrutura e composición dos comités de avaliación das titulacións
(Táboa 2) se refire, existen diferenzas de criterio entre os distintos centros
á hora de definilos. Os Comités de Autoavaliación máis amplos son os das
titulacións de Ciencias do Mar e Dereito (rama Económico - Empresarial) da
Universidade de Vigo, con 16 e 15 membros respectivamente, así como o
Comité da Titulación de Ciencias da Educación de Santiago tamén con 16
membros, sendo esta última unha unidade ampliada.
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–
–
–
–
–
–

US1
US2
US3
US4
US5
US6

ACSUG

Licenciado en Dereito (OU)
Licenciado en Pedagoxía (SC)
Licenciado en Psicopedagoxía (SC)
Diplomado en Educación Social (SC)
Licenciado en Historia (SC)
Licenciado en Historia da Arte (SC)
Licenciado en Humanidades (LU)
Licenciado en Bioloxía (CO)
Licenciado en Química (CO)
Licenciado Ciencias da Actividade Física e do Deporte (CO)
Diplomado en Enfermería (CO)
Diplomado en Podoloxía (FE)
Licenciado en Filoloxía Hispánica (CO)
Licenciado en Filoloxía Inglesa (CO)
Licenciado en Humanidades (FE)
Diplomado en Biblioteconomía e Documentación(FE)

Licenciado en Dereito (rama Económico - Empresarial) (VI)

Licenciado en Belas Artes (PO)
Licenciado en Bioloxía (VI)
Licenciado en Ciencias do Mar (VI)
Licenciado en Química (VI)
Licenciado en Física (OU)
Licenciado en Administración e Dirección de Empresas (OU)

TITULACIÓN

Táboa 2: Composición dos Comités de avaliación das titulacións.

UDC – US1
UDC – US 2

UDC – UA3

UDC – UA2

UDC – UA1

USC – US1
USC – US2
USC- US3

USC – UA1

UVI – UA1

UVI
UVI
UVI
UVI
UVI
UVI

UNIDADE

A Coruña
A Coruña

A Coruña

A Coruña

A Coruña

Santiago
Santiago
Santiago

Santiago

Vigo

Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo

UNIVERSIDADE

4
6

0
2

1

2
2
2

4
4
4
4

2

1
1
1

5

3

3

3
3
5
2
3
3

4

4
5
5

10

4

10

7
7
10
7
6
6

PROFESORES ALUMNOS

1
1

2

1
1
1

1

1
1
2

1

2

2

3
1
1
1
1
2

PAS

COMITÉ AUTOAVALIACIÓN

COMPOSICIÓN DOS COMITÉS DE AVALIACIÓN DAS TITULACIÓNS

3
3

3

3

3

5

3
3
3

5

3

COMITÉ
AVALIACIÓN
EXTERNA
3
3
3
3
3
3
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Na composición dos comites de avaliación dos servizos (Táboa 3) tamén hai
diferenzas. Os Comités de Autoevaluación máis amplos son os do servizo de
Biblioteca de Vigo e Santiago con 11 e 13 membros respectivamente.
COMPOSICIÓN DOS COMITÉS DE AVALIACIÓN DOS SERVIZOS
PAS

COMITÉ
AVALIACIÓN
EXTERNA

1

5

3

3

3

6

3

1

1

1

5

3

1

0

1

3

3

COMITÉ AUTOAVALIACIÓN

SERVIZOS

UNIVERSIDADE

Biblioteca

Vigo

1

4

Biblioteca

Santiago

1

Deportes

Vigo

Actividades
Culturais

Vigo

Director Profesores Alumnos

Táboa 3: Composición dos Comités de Avaliación de Servizos.
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5.VALORACIÓNS SOBRE O
PROCESO DE AVALIACIÓN
A análise dos informes de avaliación, elaborados polos distintos comités,
permite extraer conclusións e valoracións de gran interese acerca do
desenvolvemento do proceso de avaliación, opinións e reflexións que, en
moitos casos, xa aparecían recollidos nos informes do PNECU.
A maioría dos aspectos destacados foron analizados e debatidos en
profundidade cos presidentes dos Comités de Avaliación Externa na reunión
celebrada en Santiago de Compostela o 9 de abril de 2003. As conclusións
desta reunión aparecen recollidas na publicación da ACSUG: “II Plan de
Calidade das Universidades. Xornada de Traballo cos Presidentes dos Comités
de Avaliación Externa”.
A maioría das titulacións e servizos avaliados amósanse satisfeitos 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.
Nas táboas 4 e 5 preséntase a relación completa das titulacións e servizos
avaliados indicando a data de recepción na ACSUG dos distintos informes.
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36

–
–
–
–
–

US1
US2
US3
US4
US5

ACSUG

Licenciado en Belas Artes (PO)
Licenciado en Bioloxía (VI)
Licenciado en Ciencias do Mar (VI)
Licenciado en Química (VI)
Licenciado en Física (OU)
Licenciado en Administración e Dirección
de Empresas (OU)
Licenciado en Dereito (rama Económico
- Empresarial) (VI)
Licenciado en Dereito (OU)
Licenciado en Pedagoxía (SC)
Licenciado en Psicopedagoxía (SC)
Diplomado en Educación Social (SC)
Licenciado en Historia (SC)
Licenciado en Historia do Arte (SC)
Licenciado en Humanidades (LU)
Licenciado en Bioloxía (CO)
Licenciado en Química (CO)
Licenciado Ciencias da Actividade Física
e do Deporte (CO)
Diplomado en Enfermería (CO)
Diplomado en Podoloxía (FE)
Licenciado en Filoloxía Hispánica (CO)
Licenciado en Filoloxía Inglesa (CO)
Licenciado en Humanidades (FE)
Diplomado en Biblioteconomía e
Documentación (FE)

TITULACIÓN

Táboa 4: Titulacións avaliadas na segunda anualidade do II PCU.

UDC – US2

UDC – US1

UDC – UA3

UDC – UA2b

UDC – UA2a

UDC – UA1

USC – US1
USC – US2
USC – US3

USC – UA1

UVI – UA1

UVI – US6

UVI
UVI
UVI
UVI
UVI

UNIDADE

A Coruña

A Coruña

A Coruña

A Coruña

A Coruña

A Coruña

Santiago
Santiago
Santiago

Santiago

Vigo

Vigo

Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo

30/06/04

18/12/03

27-29/10/04

17-19/02/04

9-11/12/03

24-27/11/03

2/06/03
16/09/03
5/11/03

26-28/05/03

20-23/05/03

12-14/01/04
14-16/01/04
27-29/10/05

26-30/01/04

8-12/03/04

15-17/2/04

19-21/04/04
24-26/3/04
22-24/3/04
19-21/04/04
19-21/11/03

AVALIACIÓN
EXTERNA

23/04/03

23/04/03

10/12/03
14/11/03
12/11/03
14/11/03
6/11/03
12/11/03
01/09/04

6/02/04

6/11/03

29/12/03
18/02/04
18/02/04
1/03/04
7/08/03

INFORME
UNIVERSIDADE AUTOAVALIACIÓN

TITULACIÓNS AVALIADAS NA SEGUNDA ANUALIDADE DO II PCU

11/01/05

21/04/04

13/02/04

13/01/04

15/07/03

14/07/03

18/02/04
13/02/04
14/12/04

16/03/04

05/05/04

17/03/04

INFORME
AVALIACIÓN
EXTERNA
14/05/04
05/05/04
28/04/04
14/05/04
29/12/03

-

30/06/04

18/06/04

15/03/04
4/03/04

12/11/03

24/11/03

19/07/04
19/07/04
-

19/07/04

21/07/04

16/06/04

07/07/04
20/09/04
22/07/04
30/09/04
06/05/04

INFORME
FINAL
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SERVIZOS AVALIADOS NA SEGUNDA ANUALIDADE DO II PCU
SERVIZO

UNIVERSIDADE

INFORME
AUTOAVALIACIÓN

AVALIACIÓN
EXTERNA

INFORME
AVALIACIÓN
EXTERNA

INFORME
FINAL

Biblioteca

Vigo

17/11/03

26-29/01/04

24/05/04

22/09/04

Biblioteca

Santiago

30/04/04

24-26/05/04

12/07/04

13/09/04

Deportes

Vigo

28/04/04

26-28/05/04

27/06/04

11/02/05

Actividades
Culturais

Vigo

28/04/04

01-02/07/04

30/07/04

-

Táboa 5: Servizos avaliados na segunda anualidade do II PCU.

Tal e como se pode observar nas táboas 4 e 5, houbo un retraso importante
por parte das titulacións e servizos á hora de presentar os seus informes
de autoavaliación, de tal modo que a maioría das visitas dos Comités de
Avaliación Externa celebráronse durante o curso 2003 – 2004, aspecto que
se viu complicado pola derrogación anticipada do II PCU e as incertezas que
xerou.
A maioría dos Comités de Avaliación Externa cumpriron os prazos entregando,
en menos de dous meses, o Informe de Avaliación Externa.
En xeral, o grao de implicación e de satisfacción dos distintos Comités
de Autoavaliación é elevado, aínda que, en gran parte dos casos, non se
conseguiu trasladar esta implicación ao resto da comunidade universitaria,
detectándose frecuentes reservas con respecto ao proceso de avaliación.
O seguimento que, da Guía de Autoavaliación, fixeron os comités mellorou
considerablemente fronte ao PNECU, se ben é necesario que as Unidades
Técnicas de Calidade realicen un control máis estrito sobre os Informes de
Autoavaliación, seguindo a lista de verificación facilitada polo propio CCU,
que se inclúe como documento anexo, velando porque se cubran todas as
táboas de datos, por canto a avaliación debe estar baseada en evidencias
cuantificables.
A pesar dos avances observados, aparecen sen cubrir, ou cubertos
incorrectamente, diversos indicadores entre os que cabe destacar a nota
media de acceso, os postos en biblioteca, a taxa de rendemento ou a
proporción de sexenios, entre outros.
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Tanto as titulacións e servizos 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, sendo necesario establecer unha
compensación adecuada, tanto a nivel curricular, como económico.
En termos xerais, todas as titulacións e servizos realizaron unha análise
exhaustiva das súas debilidades e fortalezas, cubrindo os distintos aspectos
da Guía de Autoavaliación. Nas táboas 6 e 7 detállase o número de puntos
fortes, puntos débiles e propostas de mellora presentadas por cada unha das
titulacións e servizos, respectivamente, nos seus Informes Finais.
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–
–
–
–
–
–

US1
US2
US3
US4
US5
US6

ACSUG

TITULACIÓN

Licenciado en Belas Artes (PO)
Licenciado en Bioloxía (VI)
Licenciado en Ciencias do Mar (VI)
Licenciado en Química (VI)
Licenciado en Física (OU)
Licenciado en Administración e Dirección de Empresas (OU)
Licenciado en Dereito (rama Económico - Empresarial) (VI)
Licenciado en Dereito (OU)
Licenciado en Pedagoxía (SC)
Licenciado en Psicopedagoxía (SC)
Diplomado en Educación Social (SC)
Licenciado en Historia (SC)
Licenciado en Historia da Arte (SC)
Licenciado en Humanidades (LU)
Licenciado en Bioloxía (CO)
Licenciado en Química (CO)
Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte (CO)
Diplomado en Enfermería (CO)
Diplomado en Podoloxía (FE)
Licenciado en Filoloxía Hispánica (CO)
Licenciado en Filoloxía Inglesa (CO)
Licenciado en Humanidades (FE)
Diplomado en Biblioteconomía e Documentación (FE)
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Táboa 6: Puntos Fortes e Débiles das titulacións.

* ( Datos do Informe de Autoavaliación)

UDC – US1
UDC – US2

UDC – UA3

UDC – UA2

UDC – UA1

USC – US1
USC – US2
USC – US3

USC – UA1

UVI – UA1

UVI
UVI
UVI
UVI
UVI
UVI

UNIDADE

A Coruña
A Coruña

A Coruña

A Coruña

A Coruña

Santiago
Santiago
Santiago

Santiago

Vigo

Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo

UNIVERSIDADE

PUNTOS FORTES E DÉBILES DAS TITULACIÓNS

4
18
5
59
15*
31*
12
11
16
30
23
17*
23
24
25
51
22
22
20
28
57*

PUNTOS
FORTES
42
11
67
20*
37*
27
25
22
38
24
10*
62
59
27
32
34
27
26
33
65*

7*
79
24*
52
19
75*
27*
6*
13
12
11
15
24
6*
9
9
27
17
32
4
4
9
62*

PUNTOS PROPOSTAS
DÉBILES
MELLORA
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PUNTOS FORTES E DÉBILES DOS SERVIZOS
SERVIZOS

UNIVERSIDADE

PUNTOS
FORTES

PUNTOS
DÉBILES

PROPOSTAS
MELLORA

Biblioteca

Vigo

43

51

9

Biblioteca

Santiago

33

30

9

Deportes

Vigo

27

26

32

Actividades
Culturais

Vigo

20*

26*

24*

* (Datos do Informe de Autoavaliación)
Táboa 7: Puntos Fortes e Débiles dos Servizos.
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A pesar da heteroxeneidade das titulacións avaliadas, unha análise do contido
dos informes permite detectar que a maioría delas propoñen puntos fortes
que con frecuencia non están o 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.
A gran maioría das titulacións, independentemente do Ámbito Científico ao
que pertencen, presentan dous puntos débiles comúns, unha elevada taxa
de abandono e retraso e unha descordinación entre materias afíns, sen que
na maioría dos casos se propoña ningunha acción correctiva 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 suficientemente
fundamentadas, ao tempo que carecían dun responsable directo, polo que
tendo en conta que un dos obxectivos básicos do proceso de avaliación é o
establecemento dun plan estratéxico de mellora, dende a ACSUG promoveuse
un modelo que integra de modo coherente todos os aspectos necesarios
para definir adecuadamente unha proposta de mellora (Anexo IV).
Un último aspecto a resaltar 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.
Dun modo complementario, no presente informe recóllense as propostas de
mellora máis frecuentes entre as titulacións avaliadas, agrupadas por ámbitos
científicos. Está previsto recoller nunha publicación o resumo das principias
propostas de mellora presentadas por cada unha das titulacións e servizos
avaliados no II PCU.
No anexo II recóllense as principais debilidades e propostas de mellora
presentadas polas 53 titulacións avaliadas durante o II PCU.
A valoración global do proceso de avaliación externa é positiva, así como a
organización e a coordinación da visita, tal e como se puido contrastar en
diversas reunións con membros de Comités de Avaliación Externa.
É destacable, en relación ao proceso de avaliación, 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
Baseándose na información proporcionada polos Informes de Autoavaliación,
os Informes de Avaliación Externa e os Informes Finais das Titulacións,
indícanse ao longo dos próximos apartados as conclusións sobre o estado
actual de cada unha das titulacións avaliadas no SUG durante a segunda
anualidade do II PCU.
Co obxecto de facilitar a análise, estúdase por separado cada un dos
Ámbitos Científicos (Táboa 8) en que se clasifican os estudos superiores en
España, tratando de destacar as particularidades e a problemática específica
de cada unha das titulacións avaliadas, referidas á oferta e demanda das
titulacións, os seus plans de estudos, os recursos e instalacións dispoñibles,
o desenvolvemento e os resultados da ensinanza, entre outros.
TITULACIÓNS E SERVIZOS AVALIADOS NA SEGUNDA ANUALIDADE DO II PCU
TITULACIÓNS
TITULACIÓNS
AVALIADAS
8
7
2
6
0
23

ÁMBITO CIENTÍFICO
Ciencias Sociais e Xurídicas
Humanidades
Ciencias da Saúde
Ciencias Experimentais
Ensinanzas Técnicas
Total

%
34,78
30,44
8,69
26,09
0
100,0

SERVIZOS
SERVIZO
Biblioteca
Deportes
Actividades Culturais

SERVIZOS
AVALIADOS
2
1
1

%
66,6
33,3
33,3

Táboa 8: Titulacións e servizos avaliados na segunda 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,
poñendo de manifesto a existencia de aspectos comúns entre as mesmas.
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7. CIENCIAS SOCIAIS E
XURÍDICAS
Durante o ano 2002, no SUG avaliáronse 8 titulacións correspondentes ao
Ámbito das Ciencias Sociais e Xurídicas (Táboa 9):
TITULACIÓNS AVALIADAS – CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
TITULACIÓNS AVALIADAS INDICADOR
EXISTENTES PREVIAMENTE COBERTURA

TITULACIÓN

UNIVERSIDADE

Licenciado en Dereito (rama
Económico - Empresarial) (VI)

Vigo

4

1

75 %

Licenciado en Dereito (OU)

Vigo

4

1

75 %

Licenciado en Administración
e Dirección de Empresas
(OU)

Vigo

5

2

60 %

Licenciado en Pedagoxía (SC)

Santiago

1

0

100 %

Licenciado en Psicopedagoxía
(SC)

Santiago

3

1

66,6 %

Diplomado en Educación
Social (SC)

Santiago

3

1

66,6 %

Licenciado en Ciencias da
Actividade Física e do Deporte
(CO)

A Coruña

2

0

50 %

Diplomado en Biblioteconomía
e Documentación (FE)

A Coruña

1

0

100 %

Táboa 9: Titulacións avaliadas. Ciencias Sociais e Xurídicas.

7.1. LICENCIADO EN DEREITO (RAMA ECONÓMICO - EMPRESARIAL)
– UNIVERSIDADE DE VIGO
Na actualidade, a Universidade de Vigo oferta de forma independente dous
títulos de Licenciado en Dereito: a titulación de Licenciado en Dereito no
Campus de Ourense, implantada no ano 1994 e a titulación de Licenciado en
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Dereito (rama Económico - Empresarial) (Táboa 10) no Campus de Vigo, a cal
dependía de Ourense ata o ano 2001.
LICENCIADO EN DEREITO (RAMA ECONÓMICO - EMPRESARIAL)
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1994

4

1

75 %

Táboa 10: Licenciado en Dereito (rama Económico - Empresarial).

7.1.1. OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A demanda da titulación é adecuada (Táboa 11), cubríndose ata o momento
sen problemas todas as prazas ofertadas, aínda que tras a escisión da
titulación da Facultade de Dereito de Ourense e a creación da Facultade de
Ciencias Xurídicas e do Traballo en Vigo, tomouse a decisión de ampliar o
número de prazas ofertadas.
En canto ao perfil do alumnado, o Comité de Avaliación Externa, destaca
que esta oferta reducida de prazas permitiu contar cun alumnado motivado,
aspecto altamente positivo, tendo en conta as particularidades do programa
formativo, cunha elevada compoñente económica, situación que pode
cambiar significativamente co incremento do número de prazas ofertadas.
A titulación carece de estudos acerca da inserción laboral dos seus titulados,
emporiso do Estudo de Inserción Laboral elaborado pola ACSUG conclúese,
tomando como base 65 enquisas realizadas entre os 1170 alumnos titulados
dos últimos cinco anos, que o 62% está actualmente traballando, fronte a
un 13% que continúa estudos. Os enquisados valoran a adecuación do seu
traballo á formación recibida cunha puntuación de 4,03 sobre 5.
LICENCIADO EN DEREITO (RAMA ECONÓMICO - EMPRESARIAL)
OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
TITULADOS AO
NOTA MEDIA
ALUMNOS TOTAIS
INGRESO
INGRESO
ANO
190

815

76

6,09

Táboa 11: Licenciado en Dereito (rama Económico - Empresarial). Oferta e demanda.

7.1.2. PLAN DE ESTUDOS
O Plan de Estudos vixente data do ano 1994 e consta de cinco cursos
divididos en dous ciclos, cun total de 345 créditos, dos cales 126 son de
carácter práctico, sendo no seu momento o primeiro centro a nivel español
en impartir unha titulación con estas características.
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Definición de Obxectivos
No momento da súa creación, a Universidade de Vigo elaborou unha Memoria
Xustificativa para a súa implantación, na que se marcaba como obxectivo
fundamental ofertar unha titulación de Dereito claramente diferenciada da que
se impartía no Campus de Ourense, cunha elevada compoñente económica,
anticipándose ao que actualmente constitúe a dobre titulación en Dereito e
Administración e Dirección de Empresas.
O Comité de Avaliación Externa, considera que tras a implantación da
titulación e a súa consolidación como centro independente no ano 2001, a
diferenciación foi desaparecendo, tal e como se constata na nova proposta de
Plan de Estudos, en que se propón unha titulación de Dereito convencional,
con tres especialidades e unha dobre titulación en Dereito e Administración
e Dirección de Empresas, aspecto que é criticado por parte do profesorado e
fundamentalmente polo alumnado.
Estrutura
O actual Plan de Estudos do ano 1994 consta de 345 créditos, dos cales 176
son troncais e 129,5 obrigatorios. Do total de créditos ofertados, 126 son
prácticos, sen que se contemple expresamente a organización de prácticas
externas.
Sinálanse diversos problemas na coordinación de materias afíns, así como
a escasa atención prestada por algúns dos profesores á hora de elaborar e
presentar os programas das materias.
7.1.3. RECURSOS HUMANOS
En xeral, considérase adecuado tanto o número como a formación do
profesorado, destacando o esforzo efectuado nos últimos tempos para
consolidar o cadro de persoal, así e todo sinálase a necesidade de mellorar
a organización docente e a carga lectiva, tendo en conta que a Universidade
de Vigo conta con tres campus. A titulación propón o desenvolvemento de
cursos de formación pedagóxica para o profesorado.
A valoración do PAS é positiva, se ben a titulación considera necesario aumentar
o cadro de persoal, sobre todo no persoal asignado aos departamentos.
7.1.4. INSTALACIÓNS
O centro conta cun edificio novo, completamente adecuado ás necesidades
docentes, aínda que se destacan deficiencias puntuais no acceso para persoas
minusválidas, así como problemas puntuais de ventilación e calefacción.
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7.1.5. DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
Esencialmente emprégase a clase maxistral, cun escaso uso de recursos
audiovisuais.
A titulación considera que o número de alumnos por grupo é elevado, o que
reduce o rendemento e dificulta o desenvolvemento das clases prácticas.
A carga de traballo necesaria para superar a titulación considérase razoable e
equilibrada, se ben destácase que existe un importante incremento da carga
lectiva nos dous últimos cursos.
En canto á avaliación de coñecementos adquiridos, maioritariamente realízase
mediante un ou varios exames escritos, aspecto que é xustificado por algúns
docentes, ante as dificultades existentes para a implantación de novas
iniciativas orientadas á avaliación continua do alumnado.
A dispoñibilidade dos profesores en canto á atención titorial valórase
positivamente, aínda que se destaca a súa escasa utilización por parte dos
alumnos.
O nivel de información dispoñible estímase inadecuado, sobre todo no que se
refire aos programas das materias, tal e como se sinalou anteriormente.
7.1.6. RESULTADOS DA ENSINANZA
Os resultados da ensinanza son valorados positivamente, cunha boa
proporción de titulados e un nivel de formación adecuado, a pesar de que se
carece de resultados a longo prazo que permitan avaliar o impacto do perfil
formativo específico sobre o mercado laboral. A duración media da titulación
sitúase arredor dos 6,6 anos.
7.1.7. RELACIÓNS EXTERNAS
A pesar de que se valoran positivamente as relacións co contorno, sublíñase a
necesidade de melloralas, co obxecto de coñecer mellor as súas necesidades,
de tal modo que lle permita ao centro mellorar a formación proporcionada aos
titulados.
7.1.8. INVESTIGACIÓN
Os distintos informes presentados apenas fan ningunha referencia á
investigación, o cal impide extraer conclusións ao respecto.
7.1.9. VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
Dos distintos Informes dedúcese que o proceso desenvolveuse
adecuadamente, seguindo os procedementos establecidos e cubrindo
convenientemente as distintas táboas e valoracións solicitadas.
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En conxunto, a titulación valora positivamente o proceso de avaliación,
destacando o gran esforzo realizado.

7.2. LICENCIADO EN DEREITO – UNIVERSIDADE DE VIGO
Dende o ano 1994 impártese a titulación de Licenciado en Dereito (Táboa 12)
no Campus de Ourense da Universidade de Vigo, oferta que foi ampliada
posteriormente coa implantación do titulo de Licenciado en Dereito Económico no
mesmo Campus.
LICENCIADO EN DEREITO
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1994

4

1

75 %

Táboa 12: Licenciado en Dereito.

7.2.1. OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A demanda da titulación é adecuada (Táboa 13), aínda que nos últimos anos
non se cubriron todas as prazas ofertadas, o Centro estimou conveniente
reducir a oferta a 125 prazas. Este descenso na demanda atribúese en certa
medida á implantación en Vigo de diversas titulacións relacionadas co ámbito
xurídico, incluíndo a propia titulación de Licenciado en Dereito.
O perfil de ingreso é valorado moi positivamente, por canto a maioría dos
alumnos matriculados solicitaron a titulación en primeira opción.
A titulación carece de estudos acerca da inserción laboral dos titulados, sendo
de utilidade os datos achegados polo Estudo de Inserción Laboral elaborado
pola ACSUG. Baseándose en 65 enquisas realizadas entre os 1170 alumnos
titulados dos últimos cinco anos, dedúcese que o 62% está actualmente
traballando, fronte a un 13% que continúa estudos. Os enquisados valoran
a adecuación do seu traballo 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

99

1354

156

6,06

Táboa 13: Licenciado en Dereito. Oferta e demanda.
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7.2.2. PLAN DE ESTUDOS
O Plan de Estudos vixente data do ano 1994 e consta de cinco cursos
divididos en dous ciclos, cun total de 340 créditos, dos cales 117 son de
carácter práctico.
Definición de Obxectivos
Ao igual cá maioría das titulacións avaliadas, esta non conta cunha definición
clara de obxectivos, aínda que tras a duplicación da titulación en Vigo o
centro presentou diversas propostas orientadas a unha maior especialización
na formación achegada, incluíndo a posibilidade de ofertar algunha dobre
licenciatura.
Estrutura
O actual Plan de Estudos do ano 1994 consta de 340 créditos, cun perfil
xeneralista, ofertando as especialidades de Dereito Comunitario e Dereito
Hispano – Portugués.
O Comité de Avaliación Externa sinala como punto débil a excesiva
complexidade do plan de estudos, con gran número de materias cun número
de créditos atípico, o que orixina diversos problemas á hora de convertilos en
horas de clase, de tal modo que materias cuadrimestrais de 4 e 7 créditos
contan igualmente con 4 horas semanais de clase.
En xeral, non se observan problemas especiais na coordinación entre
materias, salvo deficiencias puntuais.
7.2.3.RECURSOS HUMANOS
A titulación valora positivamente o seu cadro de persoal, aínda que considera
necesario incrementar o número de profesores numerarios directamente
vencellados ao centro, pois gran parte dos profesores de maior antigüidade
e experiencia están en Vigo.
O traballo do PAS é valorado positivamente, así como a súa participación nos
cursos de formación organizados pola Universidade.
7.2.4. INSTALACIÓNS
A valoración das instalacións é moi positiva, aínda que se observan deficiencias
puntuais sen correxir, por canto as obras aínda non foron recepcionadas polos
órganos correspondentes da Universidade.
Valórase tamén de modo moi positivo o equipamento do centro, en especial
os medios informáticos, incluíndo a aula Aranzadi de textos xurídicos.
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En canto á biblioteca, destácase a falta de espazo na sala de lectura, así
como a escaseza de fondos bibliográficos de consulta, derivada do modelo
de biblioteca centralizado implantado pola Universidade, o cal é moi criticado
pola titulación no seu Informe de Autoavaliación.
7.2.5. DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
Esencialmente emprégase a clase maxistral, cun escaso uso de recursos
audiovisuais.
A titulación considera que o número de alumnos por grupo é excesivo, o que
reduce o rendemento e dificulta o desenvolvemento das clases prácticas.
A carga de traballo necesaria para superar a titulación é elevada, indicando
o Comité de Avaliación Externa que os alumnos non manifestan especial
interese en asistir á clase nalgunhas materias.
Con respecto á organización da ensinanza, o Comité de Avaliación Externa
destaca a problemática existente na asignación de horas de clase ás distintas
materias, como consecuencia da excesiva complexidade do Plan de Estudos,
así como diversos problemas no desenvolvemento das clases prácticas, que
nalgunhas materias nin sequera chegan a impartirse.
A avaliación dos coñecementos adquiridos, maioritariamente realízase
mediante un ou varios exames escritos.
A dispoñibilidade dos profesores en canto á atención titorial valórase
positivamente, aínda que son pouco utilizadas por parte dos alumnos.
7.2.6. RESULTADOS DA ENSINANZA
A formación recibida polos alumnos é considera axeitada, sinalando como
puntos débiles: a baixa taxa de graduación e a excesiva duración media da
titulación que se sitúa en 7,1 anos.
7.2.7. RELACIÓNS EXTERNAS
Tanto a titulación como o Comité de Avaliación Externa consideran necesario
mellorar as relacións externas, de tal modo que permitan promover a
realización de prácticas en empresas por parte dos alumnos.
Neste sentido, a titulación subliña os seus contactos coa Audiencia Provincial
para facilitar a asistencia dos alumnos a xuízos reais.
7.2.8. INVESTIGACIÓN
Os distintos informes apenas fan ningunha referencia á investigación, o que
impide extraer apreciación ao respecto.
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7.2.9. VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
Dos Informes dedúcese que o proceso se desenvolveu adecuadamente,
seguindo os procedementos establecidos e cubrindo convenientemente as
distintas táboas e valoracións solicitadas.
En conxunto, a titulación valora positivamente o proceso de avaliación,
destacando o gran esforzo realizado.

7.3. LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS
– UNIVERSIDADE DE VIGO
O segundo ciclo da Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas
(Táboa 14) que se imparte no campus de Ourense conforma unha das dúas
alternativas que oferta a Universidade de Vigo para cursar estudos superiores
en Ciencias Empresariais. Este segundo ciclo iníciase no curso 2000 – 2001 e
impártese no edificio Xurídico – Empresarial situado na parte nova do Campus
Universitario, situado no centro da cidade de Ourense.
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

2000

5

2

60 %

Táboa 14: Licenciado en Administración e Dirección de Empresas.

7.3.1. OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
Dos puntos fortes e débiles expostos nos informes, e que fan referencia á
oferta e demanda da titulación, pódese destacar que existe unha demanda
mínima garantida (alumnos procedentes da Diplomatura) e que actualmente
non existen vacantes en primeiro curso. Ademáis o 100% dos alumnos
matriculados elixen a titulación en primeira opción (Táboa 15).
O Informe de Autoavaliación neste apartado sinala como ameaza para a titulación
o descenso do número de alumnos que acceden a estudos universitarios e
como oportunidades a posibilidade de implantar dobres titulacións tratando
de aproveitar as sinerxias existentes no Campus de Ourense e as novas
demandas do mercado.
Segundo o Estudo de Inserción Laboral realizado pola ACSUG, respecto
á titulación de Licenciado en Dirección e Administración de Empresas,
baseándose nas 41 enquisas realizadas aos 434 alumnos que se licenciaron
nos últimos 5 anos, extráese que o 72% dos licenciados que están actualmente
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traballando, mentres que un 3% continúa estudos. Ademáis, 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 DE EMPRESAS - OFERTA E
DEMANDA
ALUMNOS NOVO
TITULADOS AO
NOTA MEDIA
ALUMNOS TOTAIS
INGRESO
ANO
INGRESO
128

224

20

-

Táboa 15: Licenciado en Administración e Dirección de Empresas. Oferta e demanda.

7.3.2. PLAN DE ESTUDOS
O Plan de Estudos do segundo ciclo oferta dúas especialidades: Dirección e
Xestión de PYMES e Xestión Financeiro – Contable da Empresa, cunha carga
lectiva de 167 créditos distribuídos en dous cursos, cun total de 67 créditos
de carácter práctico.
Definición de Obxectivos
No momento de concluír o proceso de avaliación, a Facultade de Ciencias
Empresariais estaba acometendo a elaboración dun plan estratéxico para as
súas titulacións. Ese documento aínda estaba escasamente desenvolvido e
os obxectivos son pouco coñecidos (por ser recentes) e moi xenéricos. Na
medida en que se profundice e desenvolva este plan, o centro contará cun
documento clave para definir e clarificar obxectivos que permitan mellorar a
calidade da docencia e a investigación.
Estrutura
A estrutura do Plan de Estudos, con dúas especialidades adaptadas ao
contorno, é valorada positivamente. O Informe de Autoavaliación sinala como
punto forte o carácter xeneralista da titulación que a fai idónea para entroncar
con outro tipo de estudos e para a incorporación do alumno ao mercado
laboral, dado o amplo abano de ofertas de emprego ás que pode acceder
dada a súa versatilidade.
Outros aspectos que merecen unha valoración positiva son a correspondencia
entre os programas e os obxectivos da titulación, existindo en xeral un elevado
grao de cumprimento dos mesmos, así como a planificación de horarios e
exames e a dispoñibilidade dos programas.
Hai outros aspectos do plan de estudos que merecen dedicarlle maior
atención. Estas debilidades teñen que ver coa excesiva carga lectiva (167
créditos en dous cursos), a excesiva extensión dos programas dalgunhas
materias e a convocatoria de decembro, que obriga a simultanear clases con
exames, provocando un importante absentismo na asistencia á clase.
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7.3.3. RECURSOS HUMANOS
Polo que se refire ao profesorado os diferentes informes de avaliación
destacan como punto forte a potencialidade do cadro de persoal, novo e con
capacidade para asumir cambios. Tamén se destaca o incremento do número
de doutores nos últimos anos.
O proceso de consolidación no centro de grupos de investigación encontra
certas dificultades e sinálase que a maior parte destes grupos teñen o
seu director e o seu principal foco de Actividade no Campus de Vigo, o cal
xera que algúns profesores teñan que realizar o seu labor de investigación
de forma illada, contribuíndo a agravar a sensación de estar traballando
permanentemente na periferia.
Dentro das propostas de mellora sinaladas destacan a idea de potenciar
grupos de investigación interdisciplinares vencellados á titulación e a creación
dun instituto para a PYME.
Respecto ao alumnado nos informes destácase a baixa participación na vida
universitaria, a súa falta de información sobre os órganos de representación e
un uso intensivo das academias como medio para completar a formación.
As propostas de mellora sinaladas van na liña de mellorar a comunicación
cos alumnos e na implantación de servizos de asesoramento ao alumnado
de cara á súa entrada no mercado laboral.
En canto ao PAS desta titulación no Informe Final sinálase que a dimensión do
cadro de persoal considérase adecuada para o seu correcto funcionamento.
A comunidade do centro móstrase, en xeral, satisfeita con respecto ao seu
traballo e dedicación, coa excepción manifesta do servizo de conserxería.
7.3.4. INSTALACIÓNS
A titulación impártese no edificio Xurídico-Empresarial dende o curso 20002001. 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 que co
seu estado de conservación ou mantemento.
A titulación comparte espazo coa Diplomatura de Empresariais e a Diplomatura
de Turismo. Esa competencia polo espazo dificulta a súa distribución e
provoca certa escaseza no número de aulas para impartir docencia en grupos
reducidos, así coma no número de postos da aula de libre acceso ou nos
postos da sala de lectura.
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7.3.5. DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
A clase maxistral combinada coa presentación de casos prácticos é o
método máis utilizado no desenvolvemento da ensinanza desta titulación.
Os profesores manteñen unha actitude de proximidade cos alumnos e están
interesados en que aprendan, aínda que se sinala como debilidade e que
o mundo empresarial require, ademáis de coñecementos, outro tipo de
habilidades.
As datas dos exames son publicadas con antelación e isto valórase como
aspecto positivo, aínda que se pon de manifesto que a convocatoria de
decembro xera problemas de asistencia á clase ao efectuarse en período
lectivo.
Os exames, en xeral, axústanse ao programa impartido pero, ao mesmo
tempo, sinálase como debilidade que gran parte do alumnado non coñece
previamente a forma de avaliar e considérase elevado o grao de esixencia e
a carga académica. Tamén se menciona como debilidade o incumprimento,
nalgúns casos, no prazo de entrega de actas.
Os horarios de titorías son públicos, pero no Informe de Autoavaliación
descríbese como punto débil o incumprimento de titorías por parte de algúns
profesores ou a realización das mesmas a través do teléfono ou por correo
electrónico, cando estas deben ser presenciais.
7.3.6. RESULTADOS DA ENSINANZA
Unha das preocupacións que se desprende do Informe de Autoavaliación é
o elevado número de suspensos e non presentados nalgunhas materias e
a elevada taxa de abandono en primeiro curso. Tamén se menciona como
debilidade a escasa relación dos titulados coa Facultade unha vez finalizados
os seus estudos e cuestiónase a necesidade de poñer en marcha un sistema
de seguimento dos titulados.
Como aspectos positivos menciónanse, entre outros, a existencia dunha
bolsa de emprego na facultade e dunha oficina de orientación ao emprego no
Campus, o alto grao de colocación dos titulados e a incipiente implantación
de estudos de posgrao e outros cursos complementarios.
7.3.7. RELACIÓNS EXTERNAS
A maior parte das accións encamiñadas a fortalecer as relacións externas
encádranse nos programas europeos de intercambio académico (SócratesErasmus). Tamén se destacan os programas de intercambio académico con
Iberoamérica (AECI), pero en ningún caso se achegan datos para emitir unha
valoración.
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Polo que se refire ás relacións co contorno máis próximo sinálase a necesidade
de potencialo para buscar un maior achegamento entre o centro e as empresas
e institucións que permita consolidar o practicum, impulsar programas
formativos de posgrao, conferencias, visitas a empresas, convenios, etc.
7.3.8. INVESTIGACIÓN
No informe de Autoavaliación da titulación sinálase como acción de mellora
facilitar a investigación. Para iso proponse organizar a carga docente de forma
que se minimice o número de materias a impartir por un mesmo profesor,
facilitar a estancia dos profesores noutros centros universitarios e establecer
convenios con entidades públicas e privadas para a realización de estudos.
Tamén se indica a necesidade de potenciar a implantación de grupos de
investigación interdisciplinares xa que actualmente só dous grupos de
investigación teñen o seu investigador principal en Ourense.
7.3.9. VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
O proceso de avaliación desenvolveuse adecuadamente. Os distintos comités
elaboraron os seus respectivos informes sen incidencias dignas de destacar
e a partir deses informes perfilouse un plan de mellora da calidade apoiado en
75 accións de mellora coas súas respectivas asignacións de responsabilidade,
situación actual, indicador para medir a súa evolución e horizonte temporal
para a súa implantación.

7.4. LICENCIADO EN PEDAGOXÍA – UNIVERSIDADE DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA
A titulación de Pedagoxía (Táboa 16), impartida na Facultade de Ciencias da
Educación, conta cunha longa tradición, estando plenamente consolidada na
Universidade de Santiago, ao tempo que goza dunha boa imaxe no contexto
nacional e internacional.
LICENCIADO EN PEDAGOXÍA
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1992

1

0

100 %

Táboa 16: Licenciado en Pedagoxía.

7.4.1. OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A demanda da titulación (Táboa 17) mantense en niveis aceptables, a pesar
do descenso demográfico. Como punto débil, sinálase que aínda que o
número de preinscritos é moi alto, unha parte significativa non accede en
primeira opción.
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A titulación carece de datos sobre a inserción laboral dos titulados, e segundo
a opinión do Comité de Avaliación Externa, é necesario reforzar a imaxe social
e profesional da titulación, cuxos horizontes profesionais non son claros nin
están ben definidos.
Neste sentido, o Estudo de Inserción Laboral elaborado pola ACSUG tomando
como base 41 enquisas realizadas entre os 606 titulados nos últimos 5 anos,
conclúe que o 61,45% dos titulados está traballando, fronte ao 39,38% que
segue estudando. A relación entre o traballo desempeñado e a formación é
valorada con 3,48 puntos sobre 5.
LICENCIADO EN PEDAGOXÍA – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS AO
ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

105

542

84

-

Táboa 17: Licenciado en Pedagoxía. Oferta e demanda.

7.4.2. PLAN DE ESTUDOS
A titulación desenvólvese en 4 cursos, cunha carga total de 300 créditos,
dos cales 137 son prácticos.
Definición de Obxectivos
Sinálase a ausencia dunha definición clara do perfil profesional e das metas
e obxectivos formativos da titulación, así como a carencia de estudos
sobre as saídas profesionais dos titulados. Neste sentido, tanto o Comité
de Autoavaliación como o Comité de Avaliación Externo consideran que é
necesario establecer un plan estratéxico dos estudos de Pedagoxía que
garanta a súa permanencia e atractivo social.
Estrutura
O Plan de Estudos renovado axústase plenamente ás directrices xerais do título
propostas, aínda que a titulación destaca como punto débil a complexidade
na súa elaboración, derivada do debate suscitado arredor da duración da
titulación e ao peso relativo das distintas áreas de coñecemento, o cal se
traduciu nun excesivo número de materias con pouca carga docente, da orde
dos 4 créditos.
En termos xerais, a formación básica proporcionada valórase positivamente.
A titulación considera que o índice de práctica proporcionado na titulación é
elevado, opinión que é compartida polo Comité de Avaliación Externa.
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En canto á organización docente, considérase bo o nivel de formalización dos
programas das materias. A este respecto, o Comité de Avaliación Externa
considera que os programas son variados e ricos en contidos con opcións
metodolóxicas diversas e interesantes.
Na opinión do Comité de Autoavaliación, un dos puntos débiles da titulación
é o desaxuste na secuenciación das materias e a ausencia de propostas
interdisciplinares, o cal conleva un baixo nivel de coordinación entre materias
afíns, favorecido polo excesivo número de materias de pouca carga lectiva.
7.4.3. RECURSOS HUMANOS
A titulación valora moi positivamente tanto o perfil como o nivel de
especialización do profesorado, contando co cadro de persoal consolidado,
cunha alta proporción de doutores.
Con carácter xeral, o nivel de implicación do profesorado na xestión e o
desempeño de cargos institucionais alta. Non obstante, detéctase unha
elevada rotación na docencia, a carencia dun plan de formación do profesorado
e a falta de profesorado asociado típico.
Tanto a titulación como o Comité de Avaliación Externo sinalan como un dos
puntos débiles da titulación a escaseza de recursos humanos dedicados á
xestión, tendo en conta as dificultades engadidas de que deben desempeñar
as súas tarefas nos dous campus.
7.4.4. INSTALACIÓNS
A titulación valora adecuadamente as instalacións dispoñibles, destacando a
falta de espazo e demanda a construción dun novo edificio capaz de albergar
as sete titulacións que se imparten actualmente na facultade, acabando coa
actual dispersión das instalacións en dous campus distantes entre si. Neste
sentido, a titulación considera que o edificio que actualmente ocupa está ben
situado e con posibilidades para a súa ampliación.
Concretamente, a titulación destaca a falta de espazo na biblioteca, na aula
de ordenadores, no local de alumnos e nos despachos para o profesorado.
Igualmente, tamén se sinalan deficiencias puntuais no mobiliario dalgunhas
aulas.
7.4.5. DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
A titulación valora positivamente a gran variedade de metodoloxías e sistemas
de avaliación empregados, se ben é necesaria unha maior coordinación no
desenvolvemento da docencia e abandonar o predominio de metodoloxías
de docencia convencionais ou con escasa innovación didáctica.
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Destácase por parte do profesorado, o valor da titoría na optimización da
aprendizaxe, aínda que o seu funcionamento se valora negativamente. Pola
súa banda, o Comité de Avaliación Externa considera que o réxime de titorías
está ben establecido e que o profesorado está dispoñible para atender os
alumnos.
Aínda que o nivel de cumprimento dos programas é alto, o nivel de coordinación
é baixo, polo que a titulación estima necesario reforzar os mecanismos
institucionais de coordinación.
Con respecto á organización docente, a titulación considera que o número de
alumnos nos grupos prácticos é aceptable, aínda que resulta excesivo nos
grupos teóricos.
7.4.6. RESULTADOS DA ENSINANZA
A titulación valora moi positivamente a taxa de graduación, así como o
rendemento dos alumnos. A porcentaxe de retraso é reducida, máis superior
ao desexable nalgunhas materias.
O Comité de Autoavaliación considera que un dos principais factores que
inflúen no abandono é a falta de información sobre a carreira.
En canto ao esforzo dos alumnos, a titulación considera que a dificultade
non é elevada, pero require unha certa dedicación, como consecuencia da
amplitude de tarefas a realizar.
7.4.7. RELACIÓNS EXTERNAS
A titulación considera que as relacións externas son escasas, tanto no que
se refire ao número de convenios establecidos con outras universidades, así
como no volume de alumnos que realizan intercambios con outros centros
de formación, ou de alumnos doutros centros que son acollidos anualmente,
sendo necesario establecer políticas de interacción co contorno.
7.4.8. INVESTIGACIÓN
A titulación valora moi positivamente a produción científica do profesorado,
máis sinala como un dos puntos débiles a escaseza de proxectos de
innovación asumidos institucionalmente.
7.4.9 VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
O proceso de avaliación desenvolveuse adecuadamente, o Comité de
Autoavaliación realizou un esforzo significativo na elaboración do seu Informe,
o cal integra de modo adecuado os datos das táboas, as sínteses dos
resultados dos cuestionarios e unha reflexión sobre a organización docente e
o funcionamento dos distintos servizos do Centro.
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Destaca a escasa participación dos membros da titulación no proceso
e a ausencia de suxerencias e matizacións ao borrador do Informe de
Autoavaliación.
O traballo do Comité de Avaliación Externa desenvolveuse de maneira
satisfactoria e eficaz. As actuacións previstas desenvolvéronse adecuadamente, destacando as excelentes relacións entre os seus membros e a
actitude positiva detectada no Comité de Autoavaliación.

7.5. LICENCIADO EN PSICOPEDAGOXÍA – UNIVERSIDADE DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
A titulación de segundo ciclo de Psicopedagoxía (Táboa 18), de recente
implantación no Estado Español, impártese na Facultade de Ciencias da
Educación da Universidade de Santiago de Compostela. Centro que comparte
con outras titulacións, entre elas as de Educación Social e Pedagoxía, tamén
avaliadas na presente convocatoria.
LICENCIADO EN PSICOPEDAGOXÍA
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1994

3

1

66,6 %

Táboa 18: Licenciado en Psicopedagoxía.

7.5.1. OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A demanda da titulación é elevada e estable (Táboa 19), contando cun
alumnado altamente motivado, emporiso a titulación destaca como debilidade
a escasa participación do alumnado na vida universitaria.
O Comité de Autoavaliación sinala como punto débil, a existencia dun certo
solapamento coa titulación de Psicoloxía, concretamente coa orientación
curricular de “Intervención en Psicoloxía Evolutiva e da Educación”.
A titulación detecta unha redución progresiva da oferta de emprego público
docente, se ben esta apreciación aínda non se reflicte directamente no Estudo
de Inserción Laboral elaborado pola ACSUG, o cal se basea en 39 enquisas
realizadas entre os 325 titulados nos últimos 5 anos, concluíndo que o 68%
dos titulados está traballando, fronte ao 21% que segue estudando. A relación
entre o traballo desempeñado e a súa formación é valorada con 3,62 puntos
sobre 5.
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LICENCIADO EN PSICOPEDAGOXÍA – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS AO
ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

96

213

68

-

Táboa 19: Licenciado en Psicopedagoxía. Oferta e demanda.

7.5.2. PLAN DE ESTUDOS
O Plan de Estudos foi actualizado e implantado recentemente, desenvolvéndose
en dous cursos, cunha carga lectiva de 132 créditos.
Definición de Obxectivos
Non existe unha formulación expresa dos obxectivos xerais da titulación á que
se engada ausencia dunha planificación estratéxica do seu desenvolvemento
na Universidade de Santiago de Compostela e en conxunto do mapa
universitario de titulacións.
Ademáis, a titulación destaca como punto débil a incerteza acerca do propio
futuro da titulación derivada da futura implantación do EEES.
Estrutura
A titulación considera que o seu Plan de Estudos está equilibrado, cunha
aceptable oferta de optatividade, unha carga adecuada de prácticas e unha
distribución das materias por cursos que responde a unha especialización
progresiva.
Destácase o alto grao de formalización acadando nos programas das materias,
a pesar de que os alumnos consideran que non teñen un bo coñecemento
deles no momento de formalizar a súa matricula.
Detéctase unha escasa coordinación entre departamentos e profesores,
especialmente entre as áreas de Pedagoxía e Psicoloxía, o cal repercute
significativamente na formación.
En canto á organización docente, aínda que os criterios utilizados na
elaboración dos horarios do Centro son coherentes, resultan excesivamente
compactos, dificultando a accesibilidade entre alumnado e profesorado.
7.5.3. RECURSOS HUMANOS
A titulación valora moi positivamente o perfil e a cualificación do seu
profesorado, o cal na súa maioría é funcionario, cun alto nivel de produción
científica.
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Valórase positivamente a participación de boa parte do profesorado en
actividades formativas e/ou de asesoramento no ámbito educativo non
universitario.
O Comité de Avaliación Externa destaca, como unha das debilidades da
titulación, a escasa implicación do profesorado de Psicoloxía na mesma, así
como a falta de relación entre o profesorado das distintas áreas.
A titulación valora positivamente os recursos humanos dedicados á
xestión, pero considera escasa a dotación en espazos como a conserxería,
departamentos e administración do edificio.
7.5.4. INSTALACIÓNS
A titulación valora adecuadamente as instalacións dispoñibles, destacando
a falta de espazo e demanda a construción dun novo edificio que ademáis
evitaría a separación das instalacións da facultade en dous campus distantes
entre si.
Subliña a falta de espazo na biblioteca, na aula de ordenadores, no local de
alumnos e nos despachos para o profesorado. Igualmente, tamén se sinalan
deficiencias puntuais no mobiliario dalgunhas aulas.
7.5.5. DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
De acordo co Informe de Autoavaliación, a titulación emprega unha gran
variedade de metodoloxías e recursos didácticos, ao tempo que considera
que os sistemas de avaliación empregados valoran adecuadamente a
participación do alumnado.
Tanto a titulación como o Comité de Avaliación Externo consideran que este
esforzo non é valorado moi positivamente, ao tempo que estiman que a
pesar de todo, na avaliación priman os sistemas convencionais, detectándose
certa incoherencia entre o desenvolvemento da docencia e os sistemas de
avaliación.
A titulación sinala como un punto débil o elevado número de alumnos nos
grupos das materias troncais e obrigatorias.
En xeral, o nivel de cumprimento dos programas é alto, aínda que nalgunhas
materias a relación entre o número de créditos e os contidos impartidos é
inadecuada e, incluso nalgúns casos, os créditos prácticos convértense en
créditos teóricos.
A dispoñibilidade do profesorado para atender e titorizar os seus alumnos
valórase moi positivamente, ao igual que o respecto da normativa actual
sobre revisión de exames e sistemas de reclamación. Non obstante, a
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titulación sinala o carácter estacional da asistencia dos alumnos ás titorías,
así como a inadecuación dos horarios ás necesidades do alumnado nalgúns
casos, primando as preferencias do profesorado.
Con carácter xeral, detéctase unha falta de coordinación entre materias afíns,
así como unha escasa atención á organización e execución do practicum,
para o cal a titulación propón varias iniciativas para fomentar unha mellor
coordinación entre o profesorado da Facultade de Ciencias da Educación e a
Facultade de Psicoloxía.
7.5.6. RESULTADOS DA ENSINANZA
A titulación valora adecuadamente a formación proporcionada, sendo elevadas
as taxas de graduación, presentación, éxito académico e rendemento, así
como unha baixa taxa de abandono, considerando que a duración media dos
estudos é aceptable.
O profesorado manifesta unha certa insatisfacción respecto ao desenvolvemento do Plan de Estudos, considerando que carecen do adecuado
coñecemento dos resultados académicos globais acadados polos alumnos.
A titulación considera que o nivel de esixencia en horas de estudo e
preparación do alumnado é medio-alto, debido en gran medida ao elevado
número de traballos individuais ou de grupo que deben realizar os alumnos
nas distintas materias. Porén, esta opinión non é compartida polo Comité de
Avaliación Externa, o cal destaca como unha debilidade da titulación o baixo
nivel de esixencia nalgunhas materias.
7.5.7. RELACIÓNS EXTERNAS
O Comité de Autoavaliación destaca como un dos puntos fortes da titulación
a incorporación progresiva de profesorado e alumnado a proxectos de
intercambio e relacións exteriores e considera insuficiente a relación
da titulación cos espazos profesionais de orientación e intervención
psicopedagóxica, polo que se propón favorecer unha presenza máis activa
nos ámbitos de actividade profesional do psicopedagogo.
7.5.8. INVESTIGACIÓN
A titulación valora moi positivamente o elevado nivel de tarefas investigadoras
por parte do profesorado que imparte docencia nesta titulación, así como a
súa adecuada cualificación investigadora.
7.5.9. VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
O proceso de avaliación desenvolveuse adecuadamente, o Comité de
Autoavaliación realizou un esforzo significativo na elaboración do seu
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Informe, o cal integra de modo axeitado os datos das táboas, as sínteses dos
resultados dos cuestionarios e unha reflexión sobre a organización docente e
o funcionamento dos distintos servizos do Centro.
Destaca a escasa participación dos membros da titulación no proceso
e a ausencia de suxerencias e matizacións ao borrador do Informe de
Autoavaliación.
O traballo do Comité de Avaliación Externa desenvolveuse de maneira
satisfactoria e eficaz. As actuacións previstas desenvolvéronse adecuadamente, destacando as excelentes relacións entre os seus membros e a
actitude positiva detectada no Comité de Autoavaliación.

7.6. DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL – UNIVERSIDADE DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
A titulación de Diplomado en Educación Social da Universidade de Santiago
(Táboa 20), impártese na Facultade de Ciencias da Educación, a cal comparte
con diversas titulacións, entre elas as de Psicopedagoxía e Pedagoxía, tamén
avaliadas na presente convocatoria.
A pesar da súa recente creación, a titulación considera que goza dun notable
recoñecemento académico dentro da propia Universidade.
DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1991

3

1

66,6 %

Táboa 20: Diplomado en Educación Social.

7.6.1. OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A demanda da titulación considérase adecuada (Táboa 21), manténdose
estable o número de prazas ofertadas. Na súa maioría, os estudantes que
solicitan esta titulación fano en primeira opción, acceden á mesma con notas
superiores ao aprobado e cunha elevada motivación.
O Comité de Avaliación Externa destaca como punto débil a escasa
participación dos alumnos na vida universitaria.
A titulación valora como punto forte a plena inserción do título na realidade
social do seu contorno, aínda que pola contra isto non se traduza nunha
boa inserción laboral dos titulados, pois segundo os seus datos, só o 36
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% traballa e apenas o 10 % considera que a actividade desenvolvida está
relacionada coa súa formación.
Estas consideracións son corroboradas polo Estudo de Inserción Laboral
elaborado pola ACSUG baseándose en 35 enquisas realizadas entre os
166 titulados nos últimos 5 anos, o cal permite concluír que o 61% está
traballando, fronte ao 15% que segue estudando. A relación entre o traballo
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

97

298

69

-

Táboa 21: Diplomado en Educación Social. Oferta e demanda.

7.6.2. PLAN DE ESTUDOS
A titulación é de primeiro ciclo e consta de 198 créditos distribuídos en tres
cursos, cunha carga de 71 créditos prácticos.
O Comité de Autoavaliación e o Comité de Avaliación Externa consideran
que a titulación proporciona unha boa formación académica, se ben ambos
recoñecen a complexidade do practicum, tanto no seu deseño coma no seu
desenvolvemento.
Definición de Obxectivos
Na opinión do Comité de Autoavaliación, existe na sociedade unha certa
indefinición no contexto formativo, profesional e laboral das competencias
e funcións atribuídas aos titulados en Educación Social, polo que propón a
xeración de iniciativas orientadas ao coñecemento e difusión da titulación.
A pesar da falta de metas e obxectivos específicos a titulación considerada
que a formación académica e profesional proporcionada é sólida e adecuada
ás funcións que deben desempeñar os futuros titulados.
Estrutura
O programa de formación é, na opinión da titulación, coherente co Plan
de Estudos, o cal se considera plenamente adecuado ao perfil desexado
e equilibrado en canto á distribución de materias troncais, obrigatorias e
optativas.
Valórase positivamente a articulación entre teoría e práctica e a distribución
temporal das materias, aínda que, pola contra, detéctase certa descoordinación
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entre a formación teórica e práctica entre materias afíns, así como entre as
prácticas e a futura Actividade profesional.
7.6.3. RECURSOS HUMANOS
Respecto ao profesorado, presenta un perfil adecuado e unha cualificación
científica pertinente; a maioría posúe o grao de doutor. A continuidade na
impartición de materias curriculares é alta e a asistencia a clase cúmprese
satisfactoriamente.
Como punto débil, o Comité de Avaliación Externa destaca a escasa motivación
do profesorado para colaborar en asuntos de xestión e a súa insuficiente
experiencia nos contextos da educación social.
O número de PAS considérase insuficiente nalgúns servizos, ademáis, as
tarefas de xestión vense en xeral dificultadas por ter que realizarse en dous
campus.
7.6.4. INSTALACIÓNS
O edificio en que está a titulación está moi ben situado e con boas perspectivas
para a súa ampliación. Na opinión da titulación, as propostas de mellora
pasan pola resolución definitiva de creación dun novo edificio que remate coa
separación da Facultade de Ciencias da Educación en dous campus distantes
entre si.
Con carácter xeral, os recursos actuais son valorados adecuadamente, aínda
que resultan insuficientes, sobre todo no que se refire ao espazo dedicado á
biblioteca, ao traballo en grupo, á aula de ordenadores, ao local de alumnos
e aos despachos do profesorado.
A titulación e o Comité de Avaliación Externa destacan deficiencias puntuais
no mobiliario dalgunhas aulas.
7.6.5. DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
A titulación considera que se usa unha ampla e diversificada variedade de
métodos de ensinanza-aprendizaxe e recursos didácticos. Os sistemas de
avaliación empregados dan cabida á participación do alumnado, se ben
predominan as estratexias avaliativas convencionais.
Para o Comité de Autoavaliación un dos puntos débiles da titulación
reside nunha insuficiente explicitación das metodoloxías e estratexias de
ensinanza-aprendizaxe, non sempre adecuadas á formación dos titulados en
Educación Social.Coma en gran parte das titulacións avaliadas, o nivel de
coordinación entre materias afíns é aínda insuficiente, a pesar de que mellora
progresivamente.
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Sinálase a boa dispoñibilidade do profesorado para atender e titorizar aos
seus alumnos, aspecto favorecido pola elevada proporción entre profesores
e alumnos, ademáis do respecto pola normativa actual sobre revisión de
exames e sistemas de reclamación.
Destácase unha adecuada elaboración, difusión e cumprimento dos
programas, aínda que o coñecemento previo dos programas das materias
por parte dos estudantes é insuficiente e existen dificultades para completar
o desenvolvemento dos mesmos.
Na opinión da titulación a participación do alumnado nos procesos pedagóxicos
é escasa e detéctanse certos desequilibrios nas tarefas que deben realizar
os estudantes, propiciados polas esixencias desiguais nos procesos de
ensinanza-aprendizaxe e nos sistemas de avaliación, polo que se propón
mellorar as formas de comunicación co alumnado.
7.6.6. RESULTADOS DA ENSINANZA
Os alumnos egresados consideran que a súa formación universitaria é pouco
relevante para a súa inserción no mercado laboral, segundo os datos da
propia titulación, só un 36% deles traballa e unha porcentaxe moi baixa (10%)
considera que a Actividade que realiza está relacionada cos seus estudos.
A taxa de abandono non é moi alta (4,02%) e a de graduación (77,81%) e
éxito (94,29%) elevadas.
A duración media dos estudos sitúase en 3,46 anos, considerando a titulación
que o nivel de dificultade da titulación non é elevado, incluso o Comité de
Avaliación Externa, destaca que nalgunhas materias o nivel de esixencia é
baixo.
7.6.7. RELACIÓNS EXTERNAS
O Comité de Autoavaliación subliña a crecente implicación dos profesores
e alumnos en programas de cooperación interuniversitaria, en proxectos
que activan as relacións exteriores e a vinculación da titulación e a propia
Facultade con outras universidades e axentes sociais.
7.6.8. INVESTIGACIÓN
Son numerosos os profesores que acreditan unha longa tradición investigadora
en ámbitos da acción-intervención pedagóxica e social coincidentes cos
itinerarios de especialización curricular ofertados pola titulación.
7.6.9. VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
O proceso de avaliación desenvolveuse adecuadamente. O Comité de
Autoavaliación realizou un esforzo significativo na elaboración do seu Informe,

ACSUG

71

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

o cal integra de modo adecuado os datos das táboas, as sínteses dos
resultados dos cuestionarios e unha reflexión sobre a organización docente e
o funcionamento dos distintos servizos do Centro.
Destaca, pola contra, a escasa participación dos membros da titulación no
proceso e a ausencia de suxerencias e matizacións ao borrador do Informe
de Autoavaliación.
O traballo do Comité de Avaliación Externa desenvolveuse de maneira
satisfactoria e eficaz. As actuacións previstas desenvolvéronse adecuadamente,
destacando as excelentes relacións entre os seus membros e a actitude
positiva detectada no Comité de Autoavaliación.

7.7. LICENCIADO EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO
DEPORTE – UNIVERSIDADE DA CORUÑA
O Instituto Nacional de Educación Física (INEF) (Táboa 22), foi creado por
decreto de 30 de outubro de 1986, e comezou a funcionar no ano 1987,
tratando de canalizar a importancia adquirida polo deporte como realidade
social e o auxe da Actividade e educación física nos distintos ámbitos
educativos.
É importante destacar de partida, tal e como se sinala no Informe do Comité
de Avaliación Externa, que a concepción tradicional dos Institutos Nacionais
de Educación Física responde a un deseño que aparentemente se semella
ao das facultades universitarias pero, en realidade, é notablemente distinto
no que se refire á cultura organizacional, de tal modo que a conversión do
INEF en Facultade esixe un esforzo notable tanto no plano docente como no
da investigación.
LICENCIADO EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1987

2

0

50 %

Táboa 22: Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte.

7.7.1. OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
O INEF desenvolve a súa Actividade docente e investigadora na Comunidade
Autónoma de Galicia, o seu ámbito natural, do cal recibe principalmente
o alumnado, aínda que tamén se incorporan estudantes doutras
comunidades.
72

ACSUG

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

Nos últimos anos, o número de prazas duplicouse e no Informe de
Autoavaliación destácase a ausencia dun estudo baseado na situación laboral
actual que xustifique ese aumento de prazas ofertadas. Como proposta de
mellora preséntase a realización de estudos que permitan un seguimento
lonxitudinal e a obtención de datos sobre demanda e emprego da titulación
(Táboa 23).
O Estudo de Inserción Laboral elaborado pola ACSUG toma como base 40
enquisas realizadas entre os 342 titulados dos últimos 5 anos e conclúe
que o 83,81% dos titulados está traballando, fronte ao 11,71% que segue
estudando. A relación entre o traballo desempeñado e a súa formación é
valorada con 4,61 puntos sobre 5.
LICENCIADO EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE - OFERTA E
DEMANDA
ALUMNOS NOVO
TITULADOS
NOTA MEDIA
ALUMNOS TOTAIS
INGRESO
AO ANO
INGRESO
123

986

99

5,96

Táboa 23: Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte. Oferta e demanda.

7.7.2. PLAN DE ESTUDOS
O Plan de Estudos componse de dous ciclos con 316,5 créditos distribuídos
ao longo de 5 anos entre materias troncais, obligatorias, optativas e de libre
configuración.
Para acceder ao 2º ciclo é necesario ter superados polo menos 120 créditos
do primeiro ciclo independentemente do carácter da materia.
Definición de Obxectivos
A titulación conta cun plan estraréxico, aínda que, tal e como se sinala no
Informe de Avaliación Externa, ese plan deseñouse despois da conversión do
INEF en facultade universitaria.
Como obxectivo xenérico da titulación sinálase que as ensinanzas conducentes
á obtención do título oficial de Licenciado en Ciencias da Actividade Física e
do Deporte deberán proporcionar unha formación adecuada nos aspectos
básicos e aplicados da actividade física e do deporte en todas as súas
manifestacións.
Estrutura
A estrutura do plan de estudos considérase ben artellada orientada cara a
formación de profesores de educación física e educadores relacionados co
deporte. O programa formativo ten un importante compoñente práctico, aínda
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que, non obstante, trátase dunha práctica máis deportiva ca profesional.
7.7.3. RECURSOS HUMANOS
No informe de Autoavaliación considérase elevado o número de doutores
(66,6%) e valórase como punto forte da titulación a formación específica do
profesorado e a estabilidade do cadro de persoal. Non obstante, o Comité de
Avaliación Externa destaca que a identidade de boa parte do profesorado non
xira arredor do binomio docencia – investigación característico do profesor
universitario, o que dificulta a súa plena integración na Universidade.
Tanto o profesorado como o alumnado están satisfeitos co ambiente e as
relacións que prevalecen no centro pero, ao mesmo tempo, están illados con
respecto ao resto da comunidade universitaria. Pola súa parte, o PAS estaba
inmerso nun período de cambio, no momento de efectuar a avaliación da
titulación, derivado do proceso de integración na Universidade.
7.7.4. INSTALACIÓNS
As instalacións son un dos puntos fortes da titulación. O INEF está situado
nun enclave privilexiado e conta cun conxunto de instalacións deportivas moi
atractivo, aínda que presentan problemas puntuais de mantemento.
7.7.5. DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
O proceso de avaliación da titulación pon en evidencia a necesidade de
integrar definitivamente a profesores e alumnos nunha dinámica propia da
Universidade. Isto implica, entre outras cuestións, maior preocupación pola
calidade docente, maior control do cumprimento e dedicación do profesorado,
busca dun axuste entre a docencia e a esixencia nos exames e unha mellor
coordinación docente.
7.7.6. RESULTADOS DA ENSINANZA
A implantación do Plan de Estudos do ano 2000 parece elevar a taxa de
graduación e diminuír a de retraso, aínda que non se dispón de datos para
confirmalo. No Informe de Autoavaliación coméntase que a percepción que
teñen os alumnos xa titulados sobre as posibilidades de incorporarse ao
mercado laboral é en xeral positiva.
A taxa de graduación indica que non chegan a unha cuarta parte os alumnos
que finalizan os seus estudos no tempo previsto e a taxa de abandono está
aumentando lixeiramente nos últimos anos.
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7.7.7. RELACIÓNS EXTERNAS
Nos informes de avaliación constátase a falta de relación dos alumnos do INEF
e doutras facultades (non hai alumnos do centro cursando libre configuración
fóra do INEF, nin doutras facultades no INEF). Tamén se asume a necesidade
de promover accións que faciliten e animen aos alumnos a estudar noutros
centros nacionais ou extranxeiros (bolsas SICUE e Sócrates).
7.7.8. INVESTIGACIÓN
No Informe de Avaliación Externa destácase a necesidade de pór en marcha
unha política activa e masiva de formación do profesorado do INEF nas
prácticas docentes e, sobre todo, investigadoras da Universidade.
7.7.9. VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
O proceso de avaliación desenvolveuse adecuadamente. Os distintos
comités elaboraron os seus respectivos informes, destacando a amplitude
do informe de autoavaliación. A partir deses informes púxose en evidencia un
conxunto de fortalezas e debilidades e perfilouse un plan de mellora apoiado
en 72 accións de mellora da calidade, coas súas respectivas asignacións de
responsabilidade e horizonte temporal para a súa implantación.

7.8. DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA E DOCUMENTACIÓN –
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
A titulación de Diplomado en Biblioteconomía e Documentación da
Universidade da Coruña, ubicada no Campus de Ferrol, (Táboa 24) impártese
na Facultade de Humanidades a cal comparte coas titulacións de Humanidades
e a recentemente aprobada Licenciatura en Documentación.
DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA E DOCUMENTACIÓN
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1996

1

0

100%

Táboa 24: Diplomado en Biblioteconomía e Documentación.

7.8.1. OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A implantación deste tipo de estudos non foi precedida, ou polo menos non
hai constancia oficial, de estudos e datos prospectivos da demanda, nin do
nivel de emprego dos graduados. A súa implantación non foi resultado dunha
análise estritamente académica, incluíndo a decisión de establecelos en
Ferrol.
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Non houbo, á hora de realizar a planificación do plan de estudos, unha análise
do nivel de ocupación dos egresados doutras universidades, que puidera
influír sobre o cupo establecido para o acceso dos alumnos.
A primeira modificación do plan de estudos realizouse sen transcorrer dous
anos de saída da primeira promoción en xuño. Non se fixeron estudos de
grao de ocupación destes egresados, pero en caso de que se fixeran so
respondería unha primeira promoción, polo cal sería parcialmente significativa,
máxime se se ten en conta que varios dos alumnos egresados continuaron
os seus estudos para alcanzar o título de licenciado noutras titulacións e
universidades.
O cupo para o acceso dos alumnos estableceuno a Xunta de Facultade, que
fixou un número non superior a 65 prazas como máis axeitado (Táboa 25),
aínda que esta cifra variou por decisión reitoral, a 75 prazas para o curso
2001-2002, cifra mantida para o 2002-2003, baixando a 60 para o curso
2003-2004.
Do estudo de Inserción Laboral da ACSUG, dedúcese de 23 enquisas realizadas
entre os 49 titulados nos últimos anos, que o 51% está traballando fronte ao
26% que continúa estudando. Valorando que o seu traballo é acorde á súa
formación cunha puntuación de 4,54 puntos sobre 5.
DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA E DOCUMENTACIÓN
- OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
TITULADOS AO
NOTA MEDIA
ALUMNOS TOTAIS
INGRESO
ANO
INGRESO
62

186

38

6,26

Táboa 25: Diplomado en Biblioteconomía e Documentación. Oferta e demanda.

7.8.2. PLAN DE ESTUDOS
A titulación é de primeiro ciclo e consta de 205 créditos distribuídos en tres
cursos, cunha carga de 81 créditos prácticos.
Definición de Obxectivos
Non existe unha definición de obxectivos específicos da titulación. Aínda que
conta coa presentación duns obxectivos globais dentro das directrices xerais
dos estudos da Diplomatura de Biblioteconomía e Documentación.
A falta dunha especificación de obxectivos e metas, está tamén en correlación
coa inexistencia, dunha fase previa de análise e estudos de mercado que
avalaran a decisión de implantar a titulación na UDC, e máis concretamente
no campus de Ferrol. A fixación de obxectivos e metas compensaría esa
deficiencia, e serviría para orientar a titulación.
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O Comité Externo considera conveniente o desenvolvemento dunha
planificación estratéxica definida para a titulación.
Estrutura
O perfil de formación da titulación obedece a unha concepción xeneralista.
A estruturación do plan de estudos en tres anos académicos é considerada
polos estudantes, como proporcional e adeacuado. O plan de estudos
caracterízase por un elevado número de créditos por curso. O plan dispón
dun compoñente de créditos prácticos permitindo a aprendizaxe aplicado da
profesión.
O Comité Externo considera que é recomendable que o plan estivera
acompañado dun forte desenvolvemento de prácticas externas dado que
ademáis de proxectar e promocionar a titulación no contorno máis inmediato,
favorecería a inserción laboral do alumnado.
7.8.3. RECURSOS HUMANOS
A adecuación do perfil de formación do profesorado aos obxectivos da titulación
é moi satisfactoria e notable para o conxunto de profesores que conforman a
área de Biblioteconomía e Documentación. Todos os profesores son doutores
excepto os asociados. Número que aumentou nos últimos anos.
Na opinión do Comité Externo é necesario fomentar a actividade departamental
de formación docente e participación do profesorado.
O PAS é valorado de forma moi positiva por todos os colectivos integrantes
no centro. Aínda que se consideraría necesario o aumento do número de
postos de traballo para afrontar as tarefas en horarios e períodos de pleno
rendemento.
7.8.4. INSTALACIÓNS
A titulación impártese nun edificio recuperado das antigas instalacións militares
do Hospital de Mariña, situado no centro do Campus de Ferrol-Esteiro.
As instalacións observadas polos membros do Comité Externo foron valoradas
como magníficas.
Ao igual ca na maioría dos centros do Campus de Ferrol, a Facultade de
Humanidades, onde está localizada a titulación de Biblioteconomía, carece
dos servizos de cafetería e reprografía, así como dunha sala de estudos e
biblioteca propia.
A valoración dos recursos económicos non é moi positiva xa que teñen que
compartir os fondos coa outra titulación que se imparte no mesmo edificio.
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7.8.5. DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
A metodoloxía didáctica máis utilizada é a lección maxistral. As prácticas
complementan o crédito teórico mediante a realización de traballos baseados
na aplicación dos coñecementos explicados.
O nivel de asistencia á clase é valorado adecuadamento polo Comité de
Autoavaliación e o Comité Externo. Estando a ratio profesor-alumno entre uns
24 ou 25 alumnos o que favorece a aprendizaxe.
A avaliación do aprendizaxe baséase en criterios variados, predominando os
modelos de exames tradicionais.
Os profesores cumpren o horario de titorías ofrecendo a posibilidade de
asistencia presencial e o uso do correo electrónico. Aínda que é necesario a
promoción do uso das mesmas por parte dos alumnos.
O alumno de primeiro curso non recibe demasiada información sobre a
actividade do centro, considerando o Comité de Autoavaliación como
aspecto mellorable o de proporcionar maior información aos alumnos
independientemente do curso no que se atopen.
7.8.6. RESULTADOS DA ENSINANZA
Con carácter xeral considérase que a formación é adecuada, a taxa media de
presentados é alta e a de abandono é baixa. O rendemento medio supera o
80% e a taxa de graduación é elevada.
7.8.7. RELACIÓNS EXTERNAS
O Comité de Autoavaliación considera que as relacións da titulación con
outras institucións de ámbito galego, aínda que insuficientes, son boas, o
que se demostra cos convenios suscritos para a realización de prácticas.
Existe unha estreita relación coa Universidade Carlos III e coa Universidade
Complutense de Madrid, aínda que non se materializaron as relacións a
través de programas SICUE-SENECA. De igual forma o programa ERASMUSSÓCRATES non tivo ningún resultado de éxito.
7.8.8. INVESTIGACIÓN
O Comité de Autoavaliación considera elevada a potencialidade do profesorado
para realizar tarefas de investigación.
7.8.9. VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
O proceso de avaliación desenvolveuse adecuadamente, seguindo os
procedementos.
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O Comité de Avaliación Externa valora positivamente o proceso de
avaliación, destacando unha lixeira ausencia de coordinación entre os
compoñentes do Comité de Autoavaliación.

7.9. RESUMO
Preséntanse os principais indicadores (Táboa 27) das 8 titulacións avaliadas
no Ámbito das Ciencias Sociais e Xurídicas, codificadas de acordo coa táboa
adxunta:
TITULACIÓNS AVALIADAS
Código

Titulación

Universidade

Campus

LDER UVI VI

Licenciado en Dereito (rama
Económico - Empresarial) (VI)

Vigo

Vigo

LDER UVI OU

Licenciado en Dereito (OU)

Vigo

Ourense

LADE UVI OU

Licenciado en Administración e
Dirección de Empresas (OU)

Vigo

Ourense

LPED USC SC

Licenciado Pedagoxía (SC)

Santiago

Santiago

LPSP USC SC

Licenciado Psicopedagoxía (SC)

Santiago

Santiago

DES USC SC

Diplomado Educación Social (SC)

Santiago

Santiago

LAFD UDC CO

Licenciado en Ciencias da
Actividade Física e do Deporte (CO)

A Coruña

A Coruña

DBD UDC FE

Diplomado en Biblioteconomía e
Documentación (FE)

A Coruña

Ferrol

Táboa 26: Titulacións avaliadas.
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80

1354

224

542

213

298

989

206

LDER UVI OU

LADE UVI OU

LPED USC SC

LPSP USC SC

DES USC SC

LAFD UDC CO

DBD UDC FE

38

99

69

68

84

20

156

76

205

316,5

198

132

315

167

340

345

Táboa 27: Resumo. Ciencias Sociais e Xurídicas.

815

LDER UVI VI

TITULACIÓN

PLAN DE ESTUDOS

DESENVOLVEMENTO
ENSINANZA

3

5

3

2

4

2

5

5

ADECUADOS

ADECUADOS

MELLORAR

MELLORAR

MELLORAR

ADECUADOS

MELLORAR

ADECUADOS

HABITUAL

-

-

-

-

HABITUAL

HABITUAL

HABITUAL

ESCASO

-

ESCASO

ESCASO

-

ESCASO

ESCASO

ESCASO

3,42

-

3,46

2,6

-

-

7,1

6,6

15 %

-

4,02 %

2,38 %

-

-

-

-

POTENCIAR

POTENCIAR

-

-

INVESTIGACIÓN

MELLORAR

MELLORAR

-

-

MELLORAR

POTENCIAR

-

-

-

-

POSITIVA

MELLORAR

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

POTENCIAR POTENCIAR POTENCIAR

MELLORAR

MELLORAR

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

OFERTA E DEMANDA

RESUMO CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
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7.10. PLAN DE MELLORA
Recóllese o resumo (Táboa 28) do plan de melloras das titulacións de
Ciencias Sociais e Xurídicas.
Na táboa 29 aparecen as propostas de mellora máis salientables establecidas
polas titulacións do ámbito científico de Ciencias Sociais e Xurídicas.
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82

27

6

75

13

12

11

27

9

LDER UVI VI

LDER UVI OU

LADE UVI OU

LPED USC SC

LPSP USC SC

DES USC SC

LAFD UDC CO

DBD UDC FE

Todas

Todas

-

-

-

-

-

-

ADECUACIÓN AO
MODELO ACSUG

Moi aceptable

Moi aceptable

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Aceptable

Moi Deficiente

Deficiente

GRAO DE
DEFINICIÓN
PROPOSTAS

49

27

22

25

27

67

37

20

PUNTOS
DÉBILES

Táboa 28: Resumo Plan de Mellora. Titulacións de Ciencias Sociais e Xurídicas.

PROPOSTAS
MELLORA

TITULACIÓN

0,18

1

0,50

0,48

0,48

1,12

0,16

1,35

GRAO DE CORRELACIÓN
PROPOSTAS DE MELLORA /
PUNTOS DÉBILES

RESUMO PLAN DE MELLORA DAS TITULACIÓNS DE CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS

-

-

-

-

-

Financiación en 16 PM63.000 €

-

-

FINANCIACIÓN
SOLICITADA
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ACSUG

ACSUG

LDER UVI VI

LDER UVI OU

Táboa 29: Propostas Mellora. Ciencias Sociais e Xurídicas.

Proposta de Mellora Presentada

Plan de formación do
profesorado

Aumento da información

Fomentar relacións externas

Análise do mercado laboral

Ofertar cursos e estudos de
posgrao

Fomentar formación práctica

Revisar os programas das
materias

Crear unha Comisión de
Coordinación da titulación

Definición do Plan
Estratéxico/ Obxectivos da
titulación

Ampliación a Licenciatura

Análise / Redefinición do
Plan de Estudos

Proposta de mellora
LADE UVI OU

LPED USC SC

LPSP USC SC

Titulacións

PROPOSTAS DE MELLORA CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS

DES USC SC

LAFD UDC CO

DBD UDC FE
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LDER UVI VI

LDER UVI OU

LADE UVI OU

Táboa 29: Propostas Mellora. Ciencias Sociais e Xurídicas (Continuación).

Proposta de Mellora Presentada

Fomentar a mobilidade

Crear / mellorar Guía
Académica

Redución de alumnos por
grupo

Fomentar o uso das titorías

Utilizar técnicas de
innovación docente

Verificar o cumprimento das
obrigacións docentes

Incremento recursos
económicos

Mellorar equipamento
audiovisual / informático

Ampliar instalacións

Subsanar defectos puntuais
nas instalacións

Incrementar PAS

Plan de formación para o PAS

Proposta de mellora
LPED USC SC

LPSP USC SC

Titulacións
DES USC SC

PROPOSTAS DE MELLORA CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS (Continuación)

LAFD UDC CO DBD UDC FE
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8. HUMANIDADES
Na segunda anualidade do II PCU foron avaliadas 7 titulacións de Humanidades
(Táboa 30).
TITULACIÓNS AVALIADAS – HUMANIDADES

TITULACIÓN

UNIVERSIDADES

Licenciado en Filoloxía
Hispánica (CO)

A Coruña

Licenciado en Filoloxía
Inglesa (CO)

A Coruña

Licenciado en
Humanidades (FE)

A Coruña

Licenciado en Historia
(SC)

Santiago

Licenciado en Historia
da Arte (SC)

Santiago

Licenciado en
Humanidades (LU)

Santiago

Licenciado en Belas
Artes (PO)

Vigo

TITULACIÓNS AVALIADAS
EXISTENTES PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

4

1

50 %

3

2

100 %

2

0

50 %

2

0

50 %

1

0

100 %

2

0

50 %

1

0

100 %

Táboa 30: Titulacións avaliadas. Humanidades.

8.1. LICENCIADO EN FILOLOXÍA HISPÁNICA – UNIVERSIDADE DA
CORUÑA
A titulación de Filoloxía Hispánica (Táboa 31) conta cunha longa tradición
dentro do Sistema Universitario Español e mantén numerosas relacións
externas tanto docentes como investigadoras con departamentos do
estranxeiro e cos seus homólogos de España, o que contribúe á imaxe de
calidade da titulación.
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LICENCIADO EN FILOLOXÍA HISPÁNICA
ANO CREACIÓN
1993

TITULACIÓNS
EXISTENTES
4

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE
1

INDICADOR
COBERTURA
50 %

Táboa 31: Licenciado en Filoloxía Hispánica.

8.1.1. OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A oferta e a demanda da titulación (Táboa 32) descendeu significativamente
durante os últimos anos, o cal na opinión do Comité de Avaliación Externa
supón a oportunidade de constituír grupos reducidos de alumnos e
proporcionar unha atención máis personalizada.
Na titulación non existen estudos prospectivos de emprego nin sobre
egresados. A información proporcionada polo Estudo de Inserción Laboral da
ACSUG, realizado baseándose en 39 enquisas entre os 167 alumnos titulados
durante os últimos 5 anos, despréndese que o 42,09% dos titulados está
traballando. Respecto á cuestión de se estes titulados que traballan realizan
actividades relacionadas co estudado, esta titulación obtén unha puntuación
de 1,64 sobre 5.
LICENCIADO EN FILOLOXÍA HISPÁNICA – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS
AO ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

39

278

31

6,39

Táboa 32: Licenciado en Filoloxía Hispánica. Oferta e demanda.

8.1.2. PLAN DE ESTUDOS
O Plan de estudos componse de dous ciclos con 309 créditos distribuídos
ao longo de 4 cursos.
Definición de Obxectivos
Detéctase a falta dunha definición clara de obxectivos e unha planificación
estratéxica da titulación, así como dos adecuados mecanismos de seguimento
e revisión da titulación.
No Informe de Autoavaliación constátase que o descoñecemento da demanda
do mercado laboral constitúe unha debilidade importante á hora de definir as
metas e obxectivos da titulación.
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Estrutura
A titulación considera que o perfil de formación proporcionado se adecúa ás
directrices propias do título, cun adecuado equilibrio entre as materias troncais
e obrigatorias, así como unha aceptable oferta de materias optativas.
Detéctase unha ausencia de coordinación inter e intra departamental e un
certo solapamento no contido das diferentes materias.
8.1.3. RECURSOS HUMANOS
A titulación considera que o nivel de cualificación do profesorado é axeitado,
cun perfil docente acorde e unha alta estabilidade, cun cumprimento das
obrigacións docentes aceptable, se ben, na opinión do Comité de Avaliación
Externa, a pirámide de categorías do cadro de persoal carece de profesores
axudantes.
A valoración do PAS é adecuada, contando en xeral cunha boa preparación
técnica, a pesar de que o Comité de Avaliación Externa destaca a escaseza
de persoal en biblioteca, así como a necesidade dun técnico especializado
para atender os laboratorios e as aulas informáticas.
A titulación contempla como aspectos negativos, a escasa promoción
profesional deste colectivo, a falta de coordinación desde os servizos centrais,
así como a carencia de manuais de procedemento, aínda que a este respecto
o Comité de Avaliación Externa valora positivamente a realización do Primeiro
Plan de Formación do PAS.
8.1.4. INSTALACIÓNS
O Comité de Autoavaliación sinala que o equipamento actual da facultade é
suficiente, tras experimentar unha mellora substancial nos últimos anos. Ao
respecto, o Comité de Avaliación Externa destaca as enormes posibilidades
de innovación didáctica nas aulas e laboratorios.
Como punto débil, a titulación sinala que é preciso acometer melloras nas
vías de acceso ao Centro e no servizo de autobuses.
Con respecto á biblioteca, o Comité de Avaliación Externa destaca que dispón
dunha boa colección de fondos, especialmente no que se refire a publicacións
periódicas.
8.1.5. DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
A metodoloxía docente caracterízase pola súa variedade, se ben, o Comité de
Avaliación Externa sinala como un dos puntos débiles é a insatisfacción, por
parte do alumnado, coas leccións maxistrais.
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As probas de avaliación gardan unha boa correspondencia co traballado na
clase e séguese a canle correcta para anunciar, desenvolver e revisar os
exames, aínda que é necesario axilizar o proceso de entrega de notas.
En xeral, a asistencia dos estudantes é regular e ampla, máis os alumnos
consideran que os horarios de clase non lles permiten estudar o suficiente.
A proporción profesor-alumnos é boa, o cal favorece unha comunicación
fluída entre ambos, existindo unha boa dispoñibilidade do profesorado para
atender e titorizar os seus alumnos e o seu respecto pola normativa actual.
Non obstante, a titulación sinala a escasa asistencia dos alumnos á titoría,
excepto cando se aproximan os exames.
A titulación valora positivamente os esforzos realizados en coordinación entre
materias afíns nalgunhas áreas, a pesar de que esta coordinación aínda é
insuficiente.
8.1.6. RESULTADOS DA ENSINANZA
A titulación considera adecuada a taxa de rendemento e de éxito, aínda que
non así a taxa de abandono nos primeiros anos, polo que se propón un
estudo profundo acerca das súas causas.
Como aspectos negativos, considérase que o grao de factibilidade do plan no
tempo previsto é demasiado baixo, aspecto que vén favorecido pola excesiva
extensión da xornada lectiva.
8.1.7. RELACIÓNS EXTERNAS
A titulación destaca como aspecto positivo as excelentes relacións tanto do
profesorado, a título individual, como dos departamentos e o propio centro
con outros centros universitarios españois e estranxeiros, en particular no
marco de convenios bilaterais, así como o número de alumnos procedentes
do resto de España e incluso doutros países. Aínda que as relacións co mundo
empresarial considéranse escasas.
8.1.8. INVESTIGACIÓN
Se ben a titulación non analiza en detalle a actividade investigadora, en
termos xerais, a valoración é positiva, favorecida en gran medida pola elevada
proporción de funcionarios doutores do cadro de persoal.
8.1.9. VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
O proceso desenvolveuse de forma adecuada, a pesar das dificultades
intrínsecas ao traslado da titulación a un edificio novo.
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O proceso de avaliación externa desenvolveuse de forma adecuada,
corroborando na súa maior parte os contidos do Informe de Autoavaliación,
apoiando a súa análise e propostas de mellora.

8.2. LICENCIADO EN FILOLOXÍA INGLESA – UNIVERSIDADE DA
CORUÑA
A titulación de Filoloxía Inglesa (Táboa 33) conta cunha longa tradición entre
os estudos universitarios da Universidade da Coruña e está plenamente
inserta na dinámica cultural e académica da súa zona de influencia, cunha
notable proxección externa.
LICENCIADO EN FILOLOXÍA INGLESA
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1994

3

2

100 %

Táboa 33: Licenciado en Filoloxía Inglesa.

8.2.1. OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
En canto á oferta e demanda da titulación (Táboa 34), esta descendeu
significativamente durante os últimos anos, aínda que a titulación valora
moi positivamente o nivel de satisfacción con respecto á actividade docente
desenvolvida no centro.
Con carácter xeral, o grao de participación dos estudantes na dinámica do
centro é elevado, a pesar de que non así a súa intervención directa nos
procesos de elección de representantes.
En canto á inserción laboral dos titulados, detéctanse dificultades nas saídas
tradicionais, polo que sería necesario realizar estudos encamiñados a analizar
e ampliar as saídas profesionais dos titulados e adecuar os plans docentes.
Según os datos que achega o Estudo de Inserción Laboral realizado pola ACSUG,
para esta titulación, en que nos últimos 5 anos se licenciaron 1156 persoas,
realizáronse 43 enquisas e delas extráese que o 52% dos licenciados están
actualmente traballando e un 27% continúa estudos. Ademáis, respecto á
cuestión de se estes titulados que traballan realizan actividades relacionadas
co estudado esta titulación obtén unha puntuación de 3,24 sobre 5.
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LICENCIADO EN FILOLOXÍA INGLESA – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS AO
ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

55

395

101

6,18

Táboa 34: Licenciado en Filoloxía Inglesa. Oferta e demanda.

8.2.2. PLAN DE ESTUDOS
O Plan de Estudos divídese en dous ciclos con 309 créditos distribuídos ao
longo de 4 cursos, dos cales 110,7 son créditos prácticos.
Definición de Obxectivos
Non se determinaron de forma explícita e consensuada as metas e obxectivos
da titulación, o que na opinión do Comité de Autoavaliación condiciona
significativamente a elaboración dun Plan de Estudos acorde ás demandas
sociais.
Estrutura
O Plan de Estudos caracterízase por unha elevada interdisciplinariedade e un
alto grao de práctica, aínda que a oferta de materias optativas específicas
se considera escasa, mentres que o criterio seguido para o recoñecemento
de actividades diversas como créditos de libre configuración é bastante
flexible.
O Comité de Autoavaliación destaca a organización de múltiples actividades
que permiten pór en contacto ao alumnado coa profesión e con outras
realidades académicas e sociais, considerando que a oferta de prácticas en
empresas é aínda deficiente, ao tempo que os estudantes carecen de bolsas
e incentivos para realizar prácticas no estranxeiro.
8.2.3. RECURSOS HUMANOS
A titulación valora moi positivamente o perfil e a cualificación do seu
profesorado, o cal na súa maioría é funcionario, cun alto nivel de produción
científica. Un dos puntos fortes destacados é a existencia de profesorado
nativo, que contribúe e desprega o seu coñecemento sobre a cultura da que
provén aos estudantes.
A valoración do PAS é adecuada, a excepción do servizo de biblioteca onde se
considera escasa, contando en xeral cunha boa preparación técnica.
A titulación subliña como aspectos negativos, a escasa promoción profesional
deste colectivo, a falta de coordinación desde os servizos centrais, así como
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a carencia de manuais de procedemento, aínda que a este respecto o Comité
de Avaliación Externa valora positivamente o Primeiro Plan de Formación do
PAS.
8.2.4. INSTALACIÓNS
O equipamento actual da facultade é suficiente, tras experimentar unha
mellora substancial nos últimos anos. Ao respecto, o Comité de Avaliación
Externa destaca as enormes posibilidades de innovación didáctica nas aulas
e laboratorios.
Como punto débil, a titulación sinala que é preciso acometer melloras nas
vías de acceso ao Centro e no servizo de autobuses.
Con respecto á biblioteca, o Comité de Avaliación Externa destaca que dispón
dunha boa colección de fondos, especialmente no que se refire a publicacións
periódicas.
8.2.5. DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
En canto ao desenvolvemento das ensinanzas, un aspecto valorado
positivamente é o reducido número de alumnos, o cal permite unha atención
máis personalizada. O alumnado asiste de xeito regular á clase, aínda que o
seu horario de permanencia no centro é excesivo, ao incluír clases en quenda
de mañá e de tarde.
A titulación detecta unha escasa coordinación entre materias, incluso moitas
materias son impartidas por máis dun profesor e contan con programas e
sistemas de avaliación diferentes, polo que se propón un maior achegamento
tanto nos contidos coma nos sistemas de avaliación.
Os contidos das materias fóronse axustando progresivamente aos créditos
reais. Detéctase unha adecuación razoable entre os contidos traballados na
aula e as esixencias de avaliación, non obstante, como aspecto negativo,
considérase necesario realizar un esforzo para reducir o tempo transcorrido
entre a avaliación e a publicación das cualificacións.
Os programas das materias cúmprense adecuadamente, aínda que non
sempre están dispoñibles para os alumnos puntualmente, nin se adaptan ás
directrices específicas da titulación.
Sublíñase a boa dispoñibilidade do profesorado para atender e titorizar aos seus
alumnos e o seu respecto pola normativa actual. Non obstante, a titulación
sinala a escasa asistencia dos alumnos ás titorías, como consecuencia en
certa medida pola súa coincidencia cos horarios das clases.
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8.2.6. RESULTADOS DA ENSINANZA
As taxas de rendemento e de éxito son elevadas, aínda que destaca como
aspecto negativo a taxa de abandono nos primeiros anos, propoñendo a
titulación como acción de mellora estudar as posibles causas do abandono,
ao tempo que considera necesario mellorar os sistemas de orientación na
Ensinanza Secundaria e no ingreso á Universidade.
8.2.7. RELACIÓNS EXTERNAS
A titulación valora positivamente o número de alumnos procedentes do
programa Sócrates-Erasmus, pero sería conveniente aumentar a proporción
de alumnos que acuden a outros centros no estranxeiro e de programas de
formación en coordinación con outras universidades europeas.
Neste sentido, a titulación tamén considera necesario mellorar as súas
relacións co mundo laboral e o seu contorno máis inmediato, tanto público
como privado.
8.2.8. INVESTIGACIÓN
Aínda que durante o proceso de avaliación non se analiza expresamente
a Actividade investigadora, o Informe de Autoavaliación destaca o forte
potencial investigador do profesorado e as numerosas relacións externas
tanto docentes como investigadoras con outros departamentos homólogos
españois e estranxeiros.
8.2.9. VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
O proceso de avaliación desenvolveuse de forma adecuada, a pesar das
dificultades intrínsecas ao translado da titulación a un edificio novo.
O Informe de Autoavaliación axústase á Guía de Autoavaliación, non obstante,
o Comité de Avaliación Externa considera que debería incluír un anexo cos
cuestionarios utilizados no proceso de autoavaliación e os seu resultados.
O proceso de avaliación externa desenvolveuse de forma adecuada,
destacando a participación das audiencias e as opinións alí expresadas, ao
tempo que sinalan a conveniencia de dispoñer de máis tempo para poder
matizar algunhas apreciacións de interese. En conxunto, o Informe de
Avaliación Externa corrobora na súa maior parte os contidos do Informe de
Autoavaliación, apoiando a súa análise e propostas de mellora.
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8.3. LICENCIADO EN HUMANIDADES – UNIVERSIDADE DA CORUÑA
A Licenciatura de Humanidades (Táboa 35) da Universidade da Coruña
impártese na Facultade de Humanidades do Campus de Ferrol, na que
comparte instalacións con outras titulacións afíns.
LICENCIADO EN HUMANIDADES
TITULACIÓNS
TITULACIÓNS
AVALIADAS
EXISTENTES
PREVIAMENTE

ANO CREACIÓN
1993

2

INDICADOR
COBERTURA

0

50 %

Táboa 35: Licenciado en Humanidades.

8.3.1. OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
Durante os últimos anos, a evolución da matrícula na titulación non foi moi
satisfactoria, ao igual ca no conxunto do estado, se ben a titulación considera
que a súa propia natureza e carácter interdisciplinar pode conferirlle unha
certa vantaxa de cara á futura integración no EEES (Táboa 36).
Ao igual que ocorre na maioría das titulacións avaliadas, esta carece de datos
sobre a inserción laboral dos seus titulados, sendo de utilidade a información
proporcionada polo Estudo de Inserción Laboral da ACSUG, que se baseou en
27 enquisas realizadas entre os 69 alumnos titulados nos últimos anos, dos
que o 33,51% están traballando, mentres que o 26,93% segue estudando,
valorando que o seu traballo é acorde á súa formación cunha puntuación de
1,92 puntos sobre 5.
LICENCIADO EN HUMANIDADES – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS AO ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

17

175

29

6,38

Táboa 36: Licenciado en Humanidades. Oferta e demanda.

8.3.2. PLAN DE ESTUDOS
A Licenciatura conta cun Plan de Estudos Reformado de 307,5 créditos
divididos en catro cursos distribuídos en dous ciclos, dos cales 91,5 son
créditos prácticos.
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Definición de Obxectivos
A titulación carece dunha definición clara e específica das súas metas e
obxectivos, que permita elaborar unha planificación estratéxica acorde ás
demandas da sociedade, aspecto que se reflicte na falta dun recoñecemento
expreso da mesma para o acceso a concursos de prazas convocadas pola
administración.
No Informe de Autoavaliación destácase o esforzo realizado para establecer
as condicións básicas que permitan acadar unha definición e consecución de
obxectivos e unha planificación estratéxica.
Detéctase unha falta de coñecemento do ámbito de actuación profesional
da titulación, sen que existan estudos de mercado que permitan avaliar o
impacto real da titulación no seu contorno xeográfico.
Estrutura
A formación proporcionada pola titulación presenta un carácter claramente
xeneralista, na opinión do Comité de Avaliación Externa, derivada en gran
medida da ausencia dunha definición clara das metas e obxectivos da titulación.
O Comité de Avaliación Externa, considera que esta falta de definición se
traduciu nun excesivo número de materias, o cal non favorece a adecuada
formación dos alumnos e dificulta a distribución temporal das mesmas, ao
tempo que xera diversos problemas de coordinación entre materias afíns.
A porcentaxe de créditos prácticos respecto ao total de créditos da titulación
é do 29,9%, todos eles impartidos na aula. O Informe de Autoavaliación sinala
que as clases prácticas desenvólvense adecuadamente pois cóntase con
suficientes medios materiais.
8.3.3. RECURSOS HUMANOS
A maioría do profesorado son doutores e funcionarios, con dedicación parcial
na titulación. É reseñable a boa proxección exterior dun nutrido grupo de
profesores e valórase positivamente o feito de que unha gran parte ocupa
cargos de xestión e representación na Universidade, aínda que a súa
colaboración nas tarefas de xestión do centro é bastante escasa.
Na opinión do Comité de Avaliación Externa, parte do profesorado
procedente doutros departamentos alleos ao centro non soubo adecuarse ás
particularidades da titulación.
O PAS goza dun elevado recoñecemento da súa actividade profesional na
titulación, a pesar de que a maioría do cadro de persoal, concretamente
o 70%, ocupa a súa praza de modo provisional. Destácase así mesmo, a
inexistencia dun Manual de Funcións e de cursos de formación para o PAS
dentro do Campus de Ferrol.
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A titulación sinala a carencia de persoal adecuado e permanente que atenda
a Aula de Informática.
8.3.4. INSTALACIÓNS
A titulación impártese nun edificio histórico con valor patrimonial, feito que
produce certas limitacións á hora de levar a cabo melloras. Non conta,
ademáis, cun plan de evacuación, polo que é unha das propostas de mellora
implementar un plan de seguridade e emerxencia.
En xeral, a dotación de espazos e equipamentos docentes é adecuada, se
ben se considera que a aula de informática resulta insuficiente, ao igual ca os
espazos para despachos de profesores.
A facultade carece dos servizos de cafetería e reprografía, así como dunha
sala de estudos e biblioteca propia, polo que se emprega a Biblioteca Central
do Campus, situada na Casa do Patín.
En relación cos recursos económicos, a valoración é positiva, experimentou
un incremento nos últimos anos no referente á partida de actividades
culturais, se ben outras partidas conxeláronse e na biblioteca non se conta
cunha partida propia para material de oficina e equipamento.
8.3.5 DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
Como consecuencia do baixo número de alumnos, existe unha excelente
proporción entre profesores e alumnos, tanto nos grupos teóricos
como prácticos, se ben esta proporción non se traduce nunha atención
personalizada.
Aínda que a avaliación ten unha correspondencia clara cos contidos traballados
nas materias, esta céntrase fundamentalmente no exame escrito.
A información que reciben os alumnos acerca do programa, obxectivos
da docencia e sistemas de avaliación é satisfactoria, como tamén o é a
información sobre cualificacións e outras cuestións de carácter interno, aínda
que non existe un criterio uniforme á hora de explicitar os obxectivos nos
programas e o nivel de actualización dos mesmos é baixo.
No Informe de Autoavaliación indícase que a asistencia dos alumnos á clase,
sobre todo ás prácticas, é un dos puntos débiles da titulación. Tamén se
sinala que unha gran diversidade de materias prolongan excesivamente os
horarios de clase.
Respecto ás titorías, é necesaria unha mellora en canto ao cumprimento de
horarios e a flexibilización e potenciación do seu uso. Tamén se considera
necesario mellorar os mecanismos de coordinación interdepartamental.
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8.3.6. RESULTADOS DA ENSINANZA
Con carácter xeral, considérase que a formación é adecuada, a taxa media de
presentados é alta e a de abandono é baixa. O rendemento medio supera o
50%, pero a taxa de graduación é baixa.
Se ben aínda non se licenciou a primeira promoción do 2º Plan de Estudos
desta titulación, o tempo medio de duración dos estudos de humanidades
supera considerablemente os catro anos previstos.
Como aspecto negativo, os egresados do primeiro Plan de Estudos destacan
que as súas expectativas laborais non se satisfaceron plenamente.
8.3.7. RELACIÓNS EXTERNAS
As relacións promovidas polos profesores da Licenciatura son satisfactorias,
máis, a mobilidade dos alumnos propiciada polos programas de intercambio
é baixa.
A titulación considera conveniente fomentar convenios e acordos con
institucións e corporacións locais, provinciais, nacionais e internacionais, con
institucións culturais e educativas de fomento da cultura e da educación e
coas empresas establecidas na cidade e comarca.
8.3.8. INVESTIGACIÓN
O Comité de Autoavaliación considera que o nivel de investigación é alto e
que con carácter xeral o profesorado está ao día coas innovacións das súas
áreas.
Como proposta de mellora, a titulación suxire a promoción de anos sabáticos
como medio para afianzar a Actividade investigadora do profesorado e
o aumento da convocatoria de proxectos e axudas que estimulen a súa
produción científica.
8.3.9. VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
O proceso de avaliación desenvolveuse adecuadamente, seguindo
os procedementos, se ben detéctase unha certa falta de implicación
institucional.
O Comité de Avaliación Externa valora positivamente o proceso de avaliación,
e o grao de colaboración acadado, a pesar de que considera que o Informe de
Autoavaliación presenta unha excesiva tendencia valorativa, sen que estea
suficientemente fundamentado en evidencias obxectivas.
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8.4. LICENCIADO EN HISTORIA – UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA
A Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago (Táboa 37)
inicia a súa actividade no ano 1974, impartindo inicialmente a Licenciatura
en Xeografía e Historia. Entre 1993 e 1997 levouse a cabo unha profunda
renovación dos contidos do Plan de Estudos que propiciou a súa transformación
en tres licenciaturas independentes: Historia, Xeografía e Historia da Arte.
Ese proceso de reforma estivo caracterizado por unha nova organización
das materias en créditos, un deseño máis aberto do Plan de Estudos, coa
introdución de materias optativas e de itinerarios que ofrecen aos licenciados
en Historia mellores condicións de inserción no mercado laboral.
LICENCIADO EN HISTORIA
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1974

2

0

50 %

Táboa 37: Licenciado en Historia.

8.4.1. OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A oferta de prazas da titulación considérase suficiente en relación coa
demanda. Nos cursos académicos 2000-2001 e 2001-2002 ofertáronse
180 prazas e os preinscritos de primeira opción acadaron neses anos a cifra
de 103 e 134 respectivamente (Táboa 38).
As propostas de mellora sinaladas van, entre outras cuestións, na liña de fixar
números clausus en 100 alumnos, mellorar a orientación aos alumnos de
novo ingreso e dotar de maior información ao alumnado sobre a súa inserción
no mundo laboral.
Do Estudo de Inserción Laboral da ACSUG, tomando como base 39 enquisas
realizadas entre os 360 alumnos titulados nos últimos anos, dedúcese que
o 40,3% está traballando, mentres que o 51,34% continúa estudando,
valorando que o seu traballo é acorde á súa formación cunha puntuación de
2,57 puntos sobre 5.
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LICENCIADO EN HISTORIA – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS AO
ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

149

779

87

-

Táboa 38: Licenciado en Historia. Oferta e demanda.

8.4.2. PLAN DE ESTUDOS
O Plan de Estudos componse de dous ciclos con 300 créditos distribuídos
ao longo de 5 anos. No 2º ciclo existen 8 itinerarios curriculares (Prehistoria,
Historia Antiga, Historia Medieval, Historia Moderna, Historia Contemporánea,
Estudos Americanos, Arqueoloxía e Patrimonio Documental e Bibliográfico).
O alumno pode elexir libremente cualquera das materias optativas do Plan
de Estudos.
Definición de Obxectivos
Aínda que a titulación carece dun plan estratéxico, identifica como obxectivo
proporcionar un coñecemento amplo da Historia, así como das ferramentas
necesarias para a súa investigación, empregando todo tipo de fontes:
escritas, arqueolóxicas, paleográficas, numismáticas, etc. A organización en
8 itinerarios curriculares non exclusivos permite unha primeira especialización
que se completa no Terceiro Ciclo e nos estudos de Posgrao.
Estrutura
A estrutura do Plan de Estudos considérase ben artellada para ofrecer unha
formación completa e xeneralista.
A titulación sinala como debilidade que a distribución de créditos é orientativa,
sen materias chave, deixando a elección a criterio dos alumnos. Isto é
especialmente grave en 5º curso, composto só por materias optativas, de tal
modo que o alumno pode reducir na práctica a duración da licenciatura.
8.4.3. RECURSOS HUMANOS
Os informes da titulación consideran como fortaleza da licenciatura a
composición dun cadro de persoal de profesorado estable e competente,
todos eles co grao de doutor.
8.4.4. INSTALACIÓNS
A titulación impártese nun edificio histórico que presenta problemas de
mantemento e funcionalidade. Ademáis, aparecen problemas pola convivencia
no mesmo centro de tres titulacións diferentes, sen espazos especificamente
pensados para o traballo de investigación histórica.
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8.4.5. DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
A modalidade didáctica máis empregada na titulación é a lección maxistral,
acompañando a explicación con material diverso (textos históricos, mapas,
material audiovisual, etc.) que ilustran os contidos explicados.
Non obstante, no Informe de Autoavaliación califícase de insuficiente a
integración das novas tecnoloxías audiovisuais na dinámica docente e
sinálanse debilidades na coordinación da docencia entre materias afíns.
Como proposta de mellora menciónase a creación de comisións de
coordinación a nivel de departamentos e de titulación que contribúan a
garantir programas axustados ao número de horas e a un adecuado reparto
entre teoría e práctica.
Respecto aos exames considérase excesiva a prolongación do período de
exames do primeiro cuadrimestre e reclámase que os exames cuadrimestrais
das materias anuais sexan fixados polo centro a fin de que non interfiran tan
intensamente nas clases.
Polo que se refire á atención titorial menciónase a boa dispoñibilidade do
profesorado e a infrautilización das mesmas por parte do alumnado.
8.4.6. RESULTADOS DA ENSINANZA
A implantación do Plan de Estudos do ano 2000 pretendía solventar certas
carencias nos resultados observadas no plan anterior. No Informe de
Autoavaliación coméntase que, aínda con datos incompletos, os indicadores
amosan unha icerrec dos resultados, sobre todo no que se refire ao retraso
académico.
8.4.7. RELACIÓNS EXTERNAS
A relación co contorno social califícase de intensa e tamén se destaca unha
boa comunicación no ámbito nacional e internacional. Pola súa parte, a
participación nos programas Sócrates – Erasmus é baixa.
8.4.8. INVESTIGACIÓN
O grao de participación en eventos científicos por parte do profesorado e
investigadores vencellados ao centro considérase alto e a produción científica
califícase de notable no Informe de Autoavaliación.
8.4.9. VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
O proceso de avaliación desenvolveuse axeitadamente. Os distintos comités
elaboraron os seus respectivos informes. A partir deses informes perfilouse
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un plan de mellora apoiado en 39 accións de mellora da calidade. Nesas
propostas non se priorizan, nin se asignan responsabilidades, non se sinalan
indicadores para medir a súa evolución nin se define un horizonte temporal
para a súa implantación.

8.5. LICENCIADO EN HISTORIA DA ARTE – UNIVERSIDADE DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
A Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago (Táboa 39)
créase no ano 1974, impartindo inicialmente un único título: a licenciatura
en Xeografía e Historia. Entre 1993 e 1997 levouse a cabo unha profunda
renovación dos contidos do seu Plan de Estudos, que tivo a súa primeira
expresión na transformación en tres licenciaturas independentes. Nace así
a titulación de Historia da Arte, que comparte espazo coas titulacións de
Historia e Xeografía.
LICENCIADO EN HISTORIA DA ARTE
ANO
CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1974

1

0

100 %

Táboa 39: Licenciado en Historia da Arte.

8.5.1. OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A titulación de Historia da Arte ten como trazo singular o feito de ser a única
titulación destas características do SUG, absorbendo toda a demanda destes
estudos da Comunidade Autónoma e incluso demanda española e extranxeira,
contando, como engadido, coa atracción que exerce Santiago de Compostela
como cidade cultural (Táboa 40).
O número de alumnos que se matriculan na titulación considérase como un
punto forte no Informe de Autoavaliación. Sinálanse como cifras importantes
os 982 alumnos matriculados no curso 2000 – 2001 (217 de novo ingreso)
e 924 no curso 2001 – 2002 (154 de novo ingreso).
O número de prazas ofertadas considérase suficiente para cubrir as necesidades
daqueles alumnos que solicitan estudar a titulación como primeira opción.
Do Estudo de Inserción Laboral da ACSUG, baseándose en 42 enquisas
realizadas entre os 499 alumnos titulados nos últimos anos, dedúcese que
o 29,78% está traballando, mentres que o 49,80% continúa estudando,
valorando que o seu traballo é acorde á súa formación cunha puntuación de
2,78 puntos sobre 5.
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LICENCIADO EN HISTORIA DA ARTE – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS AO
ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

154

924

98

-

Táboa 40: Licenciado en Historia da Arte. Oferta e demanda.

8.5.2. PLAN DE ESTUDOS
O Plan de Estudos confórmase arredor de 300 créditos de materias troncais,
obrigatorias, optativas e de libre configuración distribuídas ao longo de 5
anos.
O alumno pode deseñar os seus estudos e a súa propia especialidade en
función das súas preferencias a través de cinco itinerarios curriculares: Arte
Antiga e Medieval; Arte Moderna; Arte Contemporánea; Patrimonio e Música.
Definición de Obxectivos
Aínda que a titulación carece dun plan estratéxico, identifica como obxectivo
a cumprir a formación nos aspectos básicos da Historia da Arte, así como nos
métodos, fontes e técnicas propias deste campo do saber. Non obstante, no
Informe de Autoavaliación menciónase como punto débil a falta de adecuación
entre as metas e obxectivos e as demandas máis urxentes da sociedade.
Estrutura
A estrutura do Plan de Estudos é valorada positivamente pola titulación, que
destaca como punto forte a inclusión de itinerarios que ofrecen ao alumno
unha certa especialización, se ben non dun modo cerrado, pois cada alumno
pode adaptalo aos seus propios intereses e simultanear, por exemplo, os
estudos de Historia da Arte Contemporánea e Patrimonio.
Sinálase como debilidade que o aumento da optatividade se viu limitado
polas dificultades para incrementar o cadro de persoal e que son escasas
as materias relacionadas con distintas saídas profesionais que non sexan a
docencia e a investigación.
8.5.3. RECURSOS HUMANOS
O desenvolvemento da titulación recae fundamentalmente sobre o
Departamento de Historia da Arte que contaba, no momento de elaborar o
informe, con 34 profesores, dos cales o 40% eran asociados. Esta dotación do
cadro de persoal é calificada como deficiente no Informe de Autoavaliación.
Con respecto ao alumnado, nos informes destácase o seu escaso coñecemento
sobre os órganos de representación, a insatisfacción coa información existente
sobre o funcionamento do centro e co plan de estudos.
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Califícase de insuficiente o número de persoas asignadas aos labores de
xestión, por canto se dispón de tan só un administrativo para atender
as necesidades de 34 profesores, unha titulación e un programa de
doutoramento.
As propostas de mellora sinaladas van na liña de mellorar a dotación e
composición dos cadros de persoal e favorecer un sistema de incentivos que
motive a implicación do profesorado en todos os aspectos relacionados coa
xestión da titulación.
8.5.4. INSTALACIÓNS
A titulación impártese nun edificio histórico que presenta problemas de
mantemento e funcionalidade. As aulas considéranse insuficientes e pouco
adecuadas. Destácase a carencia dun salón de actos e dun espazo destinado
a actividades culturais, así como a escaseza de material audiovisual.
O equipamento técnico de ordenadores nos despachos e o destinado á
proxección de diapositivas é calificado como bo. Valórase como punto forte o
importante fondo bibliográfico dispoñible en Historia da Arte.
8.5.5. DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
A clase maxistral combinada co apoio de medios audiovisuais, preferentemente
diapositivas e canón de vídeo, é o método máis utilizado no desenvolvemento
da ensinanza desta titulación.
Os grupos considéranse excesivamente numerosos, ao tempo que se
considera moi escaso o orzamento para prácticas de campo.
No Informe de Autoavaliación sinálanse debilidades na coordinación da
docencia, propoñendo a creación das figuras dun coordinador docente de
primeiro ciclo e outro de segundo ciclo.
Respecto aos exames menciónase a sobrevaloración do exame final debido
a que o excesivo número de alumnos dificulta a corrección de traballos
individuais.
Polo que se refire á atención titorial valórase notablemente o grao de
satisfacción na publicación de horarios, cumprimento e eficacia da atención
titorial.
8.5.6. RESULTADOS DA ENSINANZA
A titulación conta cunha taxa de éxito que é calificada no Informe de
Autoavaliación como moi alta e unha duración media na súa realización
relativamente baixa, 5,4 anos para o plan de 4 anos.
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A formación considérase excesivamente teórica e pouco adecuada ao mercado
de traballo, tanto polo intrusismo, como polas materias impartidas, as cales
se consideran insuficientes para a preparación dos temarios de oposicións a
ensinanzas medias.
8.5.7. RELACIÓNS EXTERNAS
O Informe de Autoavaliación valora moi positivamente as relacións que se
mantén con outras universidades e institucións, así como o intercambio de
alumnos a través dos programas Erasmus e Séneca.
8.5.8. INVESTIGACIÓN
A interacción entre a actividade docente e investigadora considérase boa,
destacando como punto forte o alto recoñecemento externo a través da
produción científica, proxectos de investigación, sexenios, teses doutorais
e a importante captación de recursos do exterior a través de convenios
asinados entre profesores e empresas e organismos públicos.
8.5.9. VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
O proceso de avaliación desenvolveuse adecuadamente. Os distintos comités
elaboraron os seus respectivos informes e a partir deses informes perfilouse
un plan de mellora apoiado en 91 accións de mellora da calidade.
Non obstante, nesas propostas non se priorizan nin se asignan
responsabilidades, non se sinalan indicadores para medir a súa evolución nin
se define un horizonte temporal para a súa implantación.
Pola súa parte o Comité de Avaliación Externa establece unha relación
priorizada de 7 propostas de mellora:
b. Adaptación dos créditos reais do profesorado, medida que é cuestionada
polo Comité de Autoavaliación.
c. Creación da figura do coordinador do programa e novo reconsideración
do Plan de Estudos.
d. Realización de programas reais das materias.
e. Estudo de prácticas enfocadas á realidade e seguimento dos
egresados.
f. Introdución das novas tecnoloxías para a docencia.
g. Organización do espazo da Facultade.
h. Establecer un plan de seguridade no edificio.
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8.6. LICENCIADO EN HUMANIDADES – UNIVERSIDADE DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA
A titulación de Licenciado en Humanidades da Universidade de Santiago de
Compostela (Táboa 41) impártese na Facultade de Humanidades do Campus
de Lugo, compartindo instalacións coa titulación de Licenciado en Filoloxía
Hispánica. Sendo estas titulacións os únicos estudos, especificamente de
letras, que se imparten neste campus.
LICENCIADO EN HUMANIDADES
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

1993

2

TITULACIÓNS
AVALIADAS
PREVIAMENTE
0

INDICADOR
COBERTURA
50 %

Táboa 41: Licenciado en Humanidades.

8.6.1. OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
O número de alumnos que solicitan o seu ingreso no primeiro curso nunca
foi elevado e constátase un relativo descenso nas promocións dos últimos
cursos (Táboa 42). Son escasos os alumnos que se matriculan nesta titulación
provenientes doutras cidades galegas. Este problema de demanda non é, en
termos xerais, moi diferentes ao que se presenta nesta mesma titulación no
resto das universidades españolas.
LICENCIADO EN HUMANIDADES – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO
26

ALUMNOS TOTAIS TITULADOS AO ANO
316

23

NOTA MEDIA
INGRESO
-

Táboa 42: Licenciado en Humanidades. Oferta e demanda.

A titulación carece de datos sobre a inserción laboral dos titulados. Do Estudo
de Inserción Laboral da ACSUG obtense, das 34 enquisas realizadas aos
150 alumnos titulados nos últimos anos, que o 53 % están traballando,
mentres que o 35 % segue estudando, valorando que o seu traballo é acorde
á súa formación cunha puntuación de 3,44 puntos sobre 5.
Plan de Estudos
A Licenciatura conta cun plan de estudos reformado de 300 créditos divididos
en catro cursos distribuídos en dous ciclos, dos cales 114,5 son créditos
prácticos.
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Definición de Obxectivos
Non existe, como o propio Informe de Autoavaliación recoñece, unha
fonte documental específica na que se reflictan as metas e obxectivos da
titulación.
O grao de indefinición de metas e obxectivos é debido a indefinición do título
oficial de Licenciado en Humanidades, o que afecta tamén á análise que poida
realizarse sobre o grao de adecuación ás demandas laborais.
Estrutura
A formación proporcionada pola titulación presenta un carácter xeneralista
derivada en gran medida da ausencia dunha definición de metas e obxectivos
da titulación.
Aínda que a estrutura do plan de estudos é de catro anos, de feito a
licenciatura desenvólvese e planifícase en cinco anos, según recolle o Informe
de Autoavaliación.
Existe un desequilibrio entre a distribución dos créditos prácticos e os teóricos
habendo unha maior proporción de ensinanzas teóricas, desenvolvidas na
aula, na maioría das materias.
8.6.2. RECURSOS HUMANOS
Case o 90% dos profesores son doutores e máis da metade teñen o posto
estable.
Considérase adecuada a formación do profesorado ao perfil das materias que
imparte.
O traballo do PAS é valorado positivamente e o número considérase suficiente
para as tarefas de xestión que na actualidade se desenvolven na titulación.
8.6.3 INSTALACIÓNS
A titulación impártese, segundo a consideración do Comité de Avaliación
Externa, nun excelente edificio de construción recente. Dispón de todos
os servizos (cafetaría-comedor, reprografía) así como unha boa dotación en
canto a mobiliario e material audiovisual nas aulas, laboratorios, etc.
A facultade non conta con biblioteca propia pero ten moi cercana a biblioteca
do campus de Lugo, aínda que a dotación bibliográfica no campo das
Humanidades sexa o máis precario.
A valoración dos recursos económicos non é moi positiva debido a que
comparte centro con outra titulación.
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8.6.4. DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
O reducido número de alumnos que se matriculan na titulación permite unha
maior atención á aprendizaxe individualizada do alumno, tanto nos grupos
teóricos coma os prácticos.
A metodoloxía utilizada predominantemente é a lección maxistral. O que
incentiva aos alumnos a non usar as titorías.
Denótase unha falta de coordinación entre os contados das materias e a súa
sucesión temporal.
A avaliación ten unha correspondencia clara cos contidos traballados nas
materias e céntrase fundamentalmente no exame escrito.
8.6.5. RESULTADOS DA ENSINANZA
Segundo o Comité de Avaliación Externa os resultados académicos son difíciles
de avaliar porque as táboas son incompletas e en parte contraditorias. Hai que
ter en conta que, cando a licenciatura de Humanidades é unha titulación de
dous ciclos, un bo número de alumnos cúrsana como titulación de segundo
ciclo.
A taxa de rendemento é de un 42,84%, coherente co nivel de asistencia e
a taxa de éxito é do 86,17 %, o que se considera como un punto forte da
titulación.
8.6.6. RELACIÓNS EXTERNAS
A facultade participa en programas de intercambio de mobilidade, tanto
nacionais (Séneca) coma internacionais (Erasmus) e fixo un gran esforzo
por establecer un programa de colaboración institucional con organismos
lucenses para a realización de prácticas.
Segundo o Comité de Avaliación Externa, dende a titulación, debéranse
planificar accións encamiñadas a mellorar as relacións externas da titulación
co resto das titulacións e co seu contorno social.
8.6.7. INVESTIGACIÓN
No Informe de Autoavaliación recóllese a deficiente comunicación cos
departamentos e a dispersión dos profesores en 18 departamentos o que
inflúe negativamente no desenvolvemento das potencialidades investigadoras
do profesorado, aínda así considérase que o potencial investigador é elevado
por parte dos profesores que imparten clase na titulación. A Facultade sostén
a publicación da revista “Moenia” adicada a Lingüística e Literatura.
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8.6.8. VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
O proceso de avaliación desenvolveuse normalmente axustándose aos
epígrafes marcados na Guía de Avaliación. Aínda que é necesrio ter en conta
os cambios sufridos na composición do Comité de Autoavaliación.
O Comité de Avaliación Externa valora positivamente o proceso de
avaliación.

8.7. LICENCIADO EN BELAS ARTES – UNIVERSIDADE DE VIGO
A titulación de Licenciado en Belas Artes da Universidade de Vigo (Táboa 43)
constitúe a única oferta deste tipo en todo o noroeste de España e a pesar
da súa relativa novidade, está completamente consolidada dentro do noso
Sistema Universitario.
LICENCIADO EN BELAS ARTES
ANO CREACIÓN
1990

TITULACIÓNS
EXISTENTES
1

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE
0

INDICADOR
COBERTURA
100%

Táboa 43: Licenciado en Belas Artes.

8.7.1. OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A demanda da titulación é aceptable, cubríndose sen problemas todas as
prazas ofertadas (Táboa 44).
A titulación carece de estudos de inserción laboral dos seus titulados, sendo
de utilidade a información proporcionada polo Estudo de Inserción Laboral
da ACSUG, baseándose en 39 enquisas realizadas entre os 369 alumnos
titulados nos últimos anos, dos que o 62,29% está traballando, mentres
que o 22,08 segue estudando, valorando que o seu traballo é acorde á súa
formación cunha puntuación de 4,44 puntos sobre 5.
LICENCIADO EN BELAS ARTES – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO
132

ALUMNOS TOTAIS
633

TITULADOS AO
ANO
88

NOTA MEDIA
INGRESO
6,17

Táboa 44: Licenciado en Belas Artes. Oferta e demanda.
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8.7.2. PLAN DE ESTUDOS
O plan de estudos actualmente vixente data do ano 2000 e consta de 343,5
créditos divididos en 5 cursos.
Definición de Obxectivos
Formalmente a titulación carece de metas e obxectivos claramente definidos,
aspecto a corrixir por canto dificulta a planificación estratéxica a longo prazo.
Estrutura
Na actualidade conviven dous plans de estudo, con estruturas e obxectivos
totalmente distintos, o que dificulta considerablemente a organización e
desenvolvemento do programa formativo.
Tanto a titulación como o Comité de Avaliación Externa consideran que existe
unha excesiva atomización dos contidos no novo Plan, ao tempo que se
detectan problemas na distribución temporal das materias, principalmente
nas de marcado carácter práctico.
Destácase a falta de coordinación entre materias afíns, esencialmente
naquelas dependentes de distintos departamentos.
Con respecto ás prácticas, o Comité de Avaliación Externa sinala a necesidade
de mellorar tanto os seus contidos como a súa planificación, ademáis de
establecer un programa de prácticas externas que permita facilitar a inserción
laboral dos titulados.
8.7.3. RECURSOS HUMANOS
A titulación considera positivamente o número, a motivación e a formación
do profesorado, destacando o seu interese por participar en programas de
formación docente.
A valoración do PAS é positiva, se ben considérase necesario incrementar a
dotación de especialistas de taller.
Valórase adecuadamente o persoal que actúa como modelos en vivo, os cales
constitúen unha necesidade específica da titulación e que son contratados
mediante un concurso público.
8.7.4. INSTALACIÓNS
Destácase a falta de espazo no edificio, pero o estado das instalacións e o seu
grao de conservación son valorados moi positivamente, se ben detéctanse
pequenas deficiencias puntuais, sobre todo na sinalización de emerxencia e
na accesibilidade para persoas minusválidas.
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O Comité de Avaliación Externa considera necesaria a ampliación da sala de
lectura da biblioteca, así como dos fondos bibliográficos existentes.
8.7.5. DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
Salvo os problemas de coordinación entre materias afíns, en xeral o
desenvolvemento da ensinanza é valorado moi positivamente, tanto por
parte da titulación como polo Comité de Avaliación Externa.
A metodoloxía docente é adecuada aos obxectivos da titulación, cunha
xeralización das técnicas de avaliación continua.
Considérase que tanto o número de alumnos por grupo, así como os recursos
empregados son adecuados, o cal contribúe a un adecuado desenvolvemento
do programa formativo.
Detéctase unha excesiva carga de traballo en momentos puntuais, así como
a escasa asistencia á clase dos alumnos dos últimos cursos.
A dispoñibilidade dos profesores en canto á atención titorial valórase
positivamente, aínda que se destaca a súa escasa utilización por parte dos
alumnos.
O Comité de Avaliación Externa indica que algúns alumnos manifestaron a
falta de concreción nos criterios de avaliación dalgunhas materias.
8.7.6. RESULTADOS DA ENSINANZA
A formación recibida polos alumnos é valorada positivamente, así como a
duración media dos estudos, que se sitúa en 5,6 anos, se ben o Comité
de Avaliación Externa aconsella analizar en detalle as causas da taxa de
abandono.
8.7.7. RELACIÓNS EXTERNAS
Tanto a titulación como o Comité de Avaliación Externa consideran necesario
mellorar as relacións externas, de tal modo que permitan promover a
realización de prácticas en empresas por parte dos alumnos.
8.7.8. INVESTIGACIÓN
A titulación sinala como punto forte a elevada proporción de funcionarios
doutores, se ben como punto débil destácase a falta de espazo para o
correcto desenvolvemento dos labores investigadores.
En canto aos resultados obtidos, a titulación valora moi positivamente que
moitos dos resultados e recursos obtidos son empregados na docencia.
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8.7.9. VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
O proceso de avaliación desenvolveuse adecuadamente, seguindo os
procedementos establecidos e cubrindo convenientemente as distintas
táboas e valoracións solicitadas.
A titulación valora positivamente o proceso de avaliación, destacando o gran
esforzo realizado.

8.8. RESUMO
Preséntanse os principais indicadores (Táboa 46) das 7 titulacións avaliadas
no Ámbito das Humanidades, codificadas de acordo coa táboa adxunta:
TITULACIÓNS AVALIADAS
Código

Titulación

Universidade

Campus

LFHIS UDC CO

Licenciado en Filoloxía Hispánica

A Coruña

A Coruña

LFING UDC CO

Licenciado en Filoloxía Inglesa

A Coruña

A Coruña

LHUM UDC FE

Licenciado en Humanidades

A Coruña

Ferrol

LHI USC SC

Licenciado en Historia

Santiago

Santiago

LHIA USC SC

Licenciado en Historia da Arte

Santiago

Santiago

LHUM USC LU

Licenciado en Humanidades

Santiago

Lugo

LBA UVI PO

Licenciado en Belas Artes

Vigo

Pontevedra

Táboa 45: Titulacións avaliadas.
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ESTUDOS

395

175

779

924

316

633

FING UDC CO

LHUM UDC FE

LHI USC SC

LHIA USC SC

LHUM USC LU

LBA UVI PO

88

23

98

87

29

101

31

Táboa 46: Resumo Humanidades.

278

343,5

300

300

300

307,5

309

309

5

4

5

5

4

4

4

ALUMNOS TITULADOS
CRÉDITOS CURSOS
TOTAIS
ANO

FHIS UDC CO

TITULACIÓN

OFERTA E
DEMANDA

INSUFICIENTES

MELLORAR

INSUFICIENTES

ADECUADOS

MELLORAR

MELLORAR

MELLORAR

RECURSOS
HUMANOS E
MATERIAIS

-

HABITUAL

HABITUAL

HABITUAL

HABITUAL

HABITUAL

-

CLASE
MAXISTRAL

ESCASO

ESCASO

NOTABLE

ESCASO

ESCASO

ESCASO

ESCASO

USO
TITORÍAS

DESENVOLVEMENTO
ENSINANZA

RESUMO HUMANIDADES

5,6

4,63

-

-

-

-

-

DURACIÓN
MEDIA

-

-

-

-

-

-

-

ABANDONO

RENDEMENTO

MELLORAR

MELLORAR

ADECUADOS

ADECUADOS

FOMENTAR

MELLORAR

-

CONVENIOS

-

-

-

-

ESCASAS

ESCASAS

NON

PRÁCTICAS
EMPRESAS

RELACIÓNS EXTERNAS

BOA

BOA

BOA

NOTABLE

BOA

-

POSITIVA

INVESTIGACIÓN
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8.9. PLAN DE MELLORA
Recóllese o resumo (Táboa 47) do plan de mellora das titulacións de Ciencias
Experimentais.
Na táboa 48 aparecen as propostas de mellora máis salientables establecidas
polas titulacións do ámbito científico de Humanidades.
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4

4

25

15

24

6

26

LFHIS UDC CO

LFING UDC CO

LHUM UDC FE

LHI USC SC

LHIA USC SC

LHUM USC LU

LBA UVI PO

-

-

-

-

Todas

Todas

Todas

ADECUACIÓN AO
MODELO ACSUG

Táboa 47: Resumo do Plan de Mellora de Humanidades.

PROPOSTAS
MELLORA

TITULACIÓN

Aceptable

Moi deficiente

Aceptable

Deficiente

Moi aceptable

Moi aceptable

Moi aceptable

GRAO DE
DEFINICIÓN
PROPOSTAS

40

10

24

15

33

26

28

PUNTOS
DÉBILES

0,65

0,60

1

1

0,75

0,15

0,14

GRAO DE CORRELACIÓN
PROPOSTAS DE MELLORA /
PUNTOS DÉBILES

RESUMO PLAN DE MELLORA HUMANIDADES

-

-

-

-

-

-

-

FINANCIACIÓN
SOLICITADA
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Táboa 48: Propostas de Mellora de Humanidades.

Proposta de Mellora Presentada

Plan de formación do profesorado

Aumento da información

Fomentar relacións externas

Análise do mercado laboral

Ofertar cursos e estudos de posgrao

Fomentar formación práctica

Revisar os programas das materias

Definición do Plan Estratéxico /
Obxectivos da titulación
Crear unha Comisión de Coordinación da
titulación

Ampliación a Licenciatura

Análise / Redefinición do Plan de
Estudos

Proposta de mellora
FHIS UDC
CO

FING UDC
CO

LHUM UDC
FE

LHI USC
SC

Titulacións

PROPOSTAS DE MELLORA HUMANIDADES

LHIA USC
SC

LHUM USC
LU

LBA UVI
PO
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FHIS UDC CO

FING UDC CO

Táboa 48: Propostas de Mellora de Humanidades (Continuación).

Proposta de Mellora Presentada

Fomentar a mobilidade

Crear / mellorar Guía Docente

Redución de alumnos por grupo

Fomentar o uso das titorías

Verificar o cumprimento das
obrigacións docentes
Utilizar técnicas de innovación
docente

Incremento recursos económicos

Mellorar equipamento audiovisual /
informático

Ampliar instalacións

Subsanar defectos puntuais nas
instalacións

Incrementar PAS

Plan de formación para o PAS

Proposta de mellora
LHUM UDC FE

LHI USC SC

Titulacións
LHIA USC SC

PROPOSTAS DE MELLORA HUMANIDADES (Continuación)

LHUM USC LU

LBA UVI PO
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9. CIENCIAS DA SAÚDE
Durante o ano 2002 en Galicia avaliáronse dúas titulacións pertencentes ao
Ámbito de Ciencias da Saúde (Táboa 49).
TITULACIÓNS AVALIADAS – CIENCIAS DA SAÚDE
TITULACIÓNS AVALIADAS INDICADOR
TITULACIÓN
UNIVERSIDADE
EXISTENTES PREVIAMENTE COBERTURA
Diplomado en Enfermería (CO)
A Coruña
8
2
37,5 %
Diplomado en Podoloxía (FE)
A Coruña
1
0
100 %
Táboa 49: Titulacións avaliadas. Ciencias da Saúde.

9.1. DIPLOMADO EN ENFERMERÍA – UNIVERSIDADE DA CORUÑA
A titulación de Diplomado en Enfermería da Escola Universitaria “Juan Canalejo”
(Táboa 50) é unha das dúas titulacións deste perfil que oferta a Universidade
da Coruña. A titulación, que conta con máis de 30 anos de experiencia,
concíbese para formar profesionais xeneralistas, con adestramento e
preparación científica para ser útiles á comunidade en que exerzan a súa
función.
DIPLOMADO EN ENFERMERÍA
ANO CREACIÓN
1978

TITULACIÓNS
EXISTENTES
8

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE
2

INDICADOR
COBERTURA
37,5 %

Táboa 50: Diplomado en Enfermería.

9.1.1. OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
O Informe de Autoavaliación sinala a este respecto que existe unha alta
demanda e unha elevada nota de acceso en relación co conxunto de titulacións
da Universidade. Tamén se menciona como fortaleza o número de alumnos
que acceden á titulación (Táboa 51).
En canto á inserción laboral dos titulados, do Estudo de Inserción Laboral
da ACSUG, baseándose en 36 enquisas realizadas entre os 182 alumnos
titulados nos últimos anos, dedúcese que o 68,33% está traballando, mentres
que o 7,38% continúa estudando, valorando que o seu traballo é acorde á súa
formación cunha puntuación de 5 puntos sobre 5.
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DIPLOMADO EN ENFERMERÍA – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO
53

ALUMNOS TOTAIS
191

TITULADOS AO
ANO
47

NOTA MEDIA
INGRESO
7,03

Táboa 51: Diplomado en Enfermería. Oferta e demanda.

9.1.2. PLAN DE ESTUDOS
O Plan de Estudos vixente consta de 236 créditos distribuídos en tres cursos.
As horas de ensinanza práctica/clínica impútanse mediante a equivalencia
de 1 crédito práctico = 37,5 horas, cun número total de créditos práctico/
clínicos de 81,5.
Definición de Obxectivos
Para esta titulación asúmese que o seu programa formativo deberá
proporcionar un coñecemento adecuado das ciencias que constitúen a base
dos coidados xerais, incluíndo un coñecemento suficiente do organismo, das
funcións fisiolóxicas e do comportamento das persoas que gozan de boa
saúde e dos doentes, ao igual ca un coñecemento suficiente da natureza e
da ética da profesión e unha experiencia clínica adecuada.
Considérase que os alumnos deben adquirir a capacidade para participar na
formación do persoal sanitario e a colaboración con outros profesionais.
O Comité de Avaliación Externa determina que é necesario facer unha difusión
adecuada dos seus obxectivos e sinala que este proceso constitúe un bo
momento para revisar o perfil profesional de saída, a partir do cal deberán
revisarse os obxectivos e contidos das materias que configuran o Plan de
Estudos.
Estrutura
A titulación impártese nun centro adscrito á Universidade e por tanto a
troncalidade é a mesma que a da titulación no Campus de Ferrol, aínda que
pola contra, as materias obrigatorias son diferentes.
O Comité de Avaliación Externa estima que dado o perfil profesional dos
enfermeiros, sometidos a directivas europeas, é importante que as
universidades establezan criterios homoxéneos para as materias obrigatorias
das súas titulacións, polo que as diferenzas de formación deben establecerse
a partir das materias optativas e de libre configuración, as cales poden
contribuír a deseñar itinerarios que orienten os perfís de entrada e saída dos
graduados.
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9.1.3. RECURSOS HUMANOS
A maioría dos profesores forman parte do cadro de persoal do SERGAS e
teñen unha dedicación parcial á escola o que limita considerablemente a súa
implicación no centro. Son os profesores con dedicación exclusiva, apenas
un 15% do total, os que participan nas comisións e apoian a xestión da
dirección.
O PAS pertence ao SERGAS e en determinados momentos de matriculación,
prazos de libre configuración e validacións vese desbordado aínda que, na
súa opinión, a calidade dos servizos que prestan é a adecuada.
9.1.4. INSTALACIÓNS
A titulación comparte edificio e instalacións coas titulacións de fisioterapia
e terapia ocupacional. Actualmente os espazos dispoñibles para a docencia
son insuficientes e bótase en falta a existencia dun plan de emerxencia no
centro. A dotación dos laboratorios considérase adecuada ás necesidades de
formación práctica dos alumnos.
9.1.5. DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
A docencia teórica desenvólvese nun único grupo, o que favorece unha
formación homoxénea para todos os alumnos. A asistencia a clases
considérase alta.
A metodoloxía docente é cada vez máis diversa, aínda que segue
predominando a clase maxistral. En xeral, cúmprense os programas, pero
detéctanse solapamentos dalgúns contidos.
A organización das prácticas clínicas faise no segundo cuadrimestre, a xuízo
dos alumnos a organización cuadrimestral acumula a teoría nun período
excesivamente curto que culmina cunha saturación de exames.
Os exames, en xeral axústanse ao programa impartido pero, ao mesmo
tempo, sinálase como debilidade que os sistemas de avaliación en xeral non
establecen mecanismos de revisión e solución de reclamacións.
A titulación non dispón dun plan titorial para orientar e acompañar ao alumno
ao longo da súa formación e mellorar o seu rendemento académico.
9.1.6. RESULTADOS DA ENSINANZA
Os resultados académicos obtidos nos últimos anos califícanse de
satisfactorios. A porcentaxe de graduados cífrase entre o 70 e o 80% e a
taxa de abandono considérase moi baixa. A isto contribúe unha alta nota de
acceso que asegura o bo rendemento e nivel académico dos alumnos.
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Os egresados manifestan que a súa inserción laboral se produce de forma
inmediata á culminación dos seus estudos mediante contratos temporais. Ao
mesmo tempo reclaman a necesidade de profundizar no coñecemento das
materias básicas, así como maior formación e participación en traballos de
investigación e publicacións.
9.1.7. RELACIÓNS EXTERNAS
A colaboración con institucións externas considérase alta, pero con todo
reclámase a necesidade de fomentar a participación tanto do profesorado
como do alumnado nos programas de intercambio.
9.1.8. INVESTIGACIÓN
A mención á investigación é escasa nos informes de avaliación da titulación.
No informe do Comité de Autoavaliación sinálase como proposta de mellora
a creación de tres novas comisións: Comisión de Docencia, de Calidade e de
Investigación.
9.1.9. VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
O proceso de avaliación desenvolveuse adecuadamente. Os distintos
comités elaboraron os seus respectivos informes sen incidencias dignas de
destacar e a partir deses informes perfilouse un plan de mellora da calidade
apoiado en 24 accións de mellora detalladas no Informe Final coas súas
respectivas asignacións de responsabilidade e horizonte temporal para a súa
implantación.

9.2. DIPLOMADO EN PODOLOXÍA – UNIVERSIDADE DA CORUÑA
A titulación de Diplomado en Podoloxía da Universidade da Coruña (Táboa 52)
impartida no Campus de Esteiro – Ferrol, constitúe a única oferta deste tipo
de estudos no noroeste de España e concíbese para proporcionar unha sólida
formación suficiente no campo da Podoloxía, atendendo ao coñecemento das
súas bases científicas e clínicas.
DIPLOMADO EN PODOLOXÍA
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS
AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1998

1

0

100 %

Táboa 52: Diplomado en Podoloxía.
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9.2.1. OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
O informe de autoavaliación neste apartado sinala que estamos ante unha
titulación de gran demanda social, cun alto nivel de colocación no ámbito
privado (Táboa 53).
Actualmente o número clausus para a titulación é de 50 alumnos, o cal garante
a posibilidade de distribuír os recursos de forma adecuada ás esixencias de
calidade da titulación.
Do Estudo de Inserción Laboral da ACSUG, baseándose en 20 enquisas
realizadas entre os 37 alumnos titulados nos últimos anos, dedúcese que
o 72,22% está traballando, mentres que o 7,69% continúa estudando,
valorando que o seu traballo é acorde á súa formación cunha puntuación de
4,83 puntos sobre 5.
DIPLOMADO EN PODOLOXÍA – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS AO
ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

50

132

33

6,87

Táboa 53: Diplomado en Podoloxía. Oferta e demanda.

9.2.2. PLAN DE ESTUDOS
O Plan de Estudos implantado no curso 1998/1999 consta de 224 créditos
distribuídos en tres cursos.
A titulación require a realización de prácticas clínicas e ao non existir centros
adecuados optouse pola creación dunha Clínica de Podoloxía, cabe destacar
ao respecto que os alumnos consideran insuficiente a duración da titulación
e as prácticas incluídas no Plan de Estudos.
Definición de Obxectivos
No Informe de Autoavaliación considérase que os obxectivos e fins da
titulación se adecuan ás demandas sociosanitarias e de mercado, se ben a
sociedade precisa un alto grao de capacitación técnica, humana e de xestión
polo que se sinala que a formación de posgrao é un elemento básico para
garantir unha atención de calidade á poboación.
Estrutura
O Plan de Estudos da titulación presenta unha distribución entre teoría e
práctica do 50% aproximadamente. Os créditos repártense de forma axustada
ás necesidades de formación de cada curso. No Informe de Autoavaliación
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sinálase que a formación básica se realiza de forma factible nos tres anos
académicos, se ben insístese en que se precisa dunha formación de posgrao
para conseguir unha maior especialización.
9.2.3.RECURSOS HUMANOS
No Informe Final da titulación sinálase que o cadro de persoal de profesores
da titulación é reducida, ao igual que o persoal da Clínica Universitaria de
Podoloxía, o cal ademáis non está incluído na Relación de Postos de Traballo
da Universidade.
Sinálase como debilidades que os profesores podólogos non están
representados nas comisións permanentes da Escola e que existen limitacións
importantes para contar con profesorado especializado en diferentes áreas da
podoloxía.
9.2.4. INSTALACIÓNS
As instalacións e os recursos destinados á docencia considéranse un punto
forte da titulación. No Informe de Autoavaliación destácanse as importantes
inversións realizadas para dotar ao centro de infraestruturas de apoio á
docencia e equipamento para os laboratorios.
Como debilidades identifícanse, entre outras, a dimensión e acondicionamento
dos despachos de profesores, a limitación das aulas para atender a dúas
titulacións, as dificultades para cubrir o crecente gasto corrente da Clínica de
Podoloxía ou as deficiencias no servizo público de transporte.
9.2.5. DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
A metodoloxía docente predominante é a clase maxistral acompañada nalgúns
casos co emprego de medios audiovisuais.
No Informe de Autoavaliación sinálase que existe un alto grao de cumprimento
dos programas das materias e que o programa formativo se complementa
con diversas actividades, tales como ciclos de conferencias, seminarios de
actualización ou prácticas voluntarias.
Con respecto ao desenvolvemento da ensinanza, reclámase a presenza
dalgún mecanismo de control e revisión dos programas
Os alumnos, en xeral valoran adecuadamente a relación entre os contidos
e o examinado, se ben actualmente non se leva a cabo ningún sistema de
avaliación do profesorado.
Nos informes considérase necesario desenvolver unha cultura das titorías,
fomentando un traballo máis directo co alumno, así como a introdución de
novas tecnoloxías na atención titorial.
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9.2.6. RESULTADOS DA ENSINANZA
Os resultados académicos obtidos na titulación califícanse como bos. Existe
unha alta porcentaxe de estudantes aptos sobre matriculados (taxa de éxito
do 96%) e un baixo número de abandonos (taxa de abandono do 5%).
A duración media dos estudos sitúase en 3,06 anos.
9.2.7. RELACIÓNS EXTERNAS
A titulación mantén convenios de colaboración con diferentes institucións
públicas e privadas que facilitan o desenvolvemento da formación de pregrado
e posgrao.
9.2.8. INVESTIGACIÓN
A mención á investigación é escasa nos informes de avaliación da titulación,
se ben no Informe de Autoavaliación sinálase como propostas de mellora a
necesidade de promocionar e potenciar a formación do profesorado, a creación
da área de coñecemento de podoloxía e a diversificación na búsqueda de
fondos de investigación fóra da Universidade (empresas, laboratorios, etc.).
9.2.9. VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
O proceso de avaliación desenvolveuse adecuadamente, aínda que o Comité
de Autoavaliación considerou prematuro a avaliación da titulación, pois aínda
non se diplomara a terceira promoción no momento de realizala.
Os distintos comités elaboraron os seus respectivos informes sen incidencias
dignas de destacar. A partir deses informes perfilouse un Plan de Mellora da
calidade apoiado en 32 accións de mellora detalladas no Informe Final coas
súas respectivas asignacións de responsabilidade e horizonte temporal para
a súa implantación.

9.3. RESUMO
Preséntanse os principias indicadores (Táboa 54) das dúas titulacións
avaliadas no ámbito das Ciencias da Saúde.
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D. Podoloxía

33

47

TITULADOS
ANO

224

236
3

3

CURSOS

PLAN DE ESTUDOS
CRÉDITOS

Táboa 54: Resumo de Ciencias da Saúde.

191

ALUMNOS
TOTAIS

D. Enfermería

TITULACIÓN

OFERTA E DEMANDA

ESCASOS

ESCASOS

RECURSOS
HUMANOS E
MATERIAIS

HABITUAL

HABITUAL

CLASE
MAXISTRAL

FOMENTAR

FOMENTAR

USO
TITORÍAS

DESENVOLVEMENTO
ENSINANZA

RESUMO CIENCIAS DA SAÚDE
RELACIÓNS EXTERNAS

3,06 ANOS

5%

ADECUADA

FOMENTAR

SI

-

DURACIÓN
PRÁCTICAS
ABANDONO CONVENIOS
MEDIA
EMPRESAS

RENDEMENTO

FOMENTAR

FOMENTAR

INVESTIGACIÓN

Informe Final da segunda anualidade do II Plan de Calidade das Universidades no Sistema Universitario de Galicia
Ciencias da Saúde

ACSUG

Informe Final da segunda anualidade do II Plan de Calidade das Universidades no Sistema Universitario de Galicia
Ciencias da Saúde

9.4. PLAN DE MELLORA
Recóllese o resumo (Táboa 55) do Plan de Mellora das titulacións de Ciencias
da Saúde.
Na táboa 56 aparecen as propostas de mellora máis salientables establecidas
polas titulacións do ámbito científico de Ciencias da Saúde.
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Todas
Todas

33

ADECUACIÓN AO
MODELO ACSUG

17

PROPOSTAS
MELLORA

Táboa 55: Resumo Plan de Mellora de Ciencias da Saúde.

Diplomado en
Enfermería
Diplomado en
Podoloxía

TITULACIÓN

Moi aceptable

Moi aceptable

GRAO DE
DEFINICIÓN
PROPOSTAS

34

32

PUNTOS
DÉBILES

0,97

0,53

GRAO DE CORRELACIÓN
PROPOSTAS DE MELLORA /
PUNTOS DÉBILES

RESUMO PLAN DE MELLORA CIENCIAS DA SAÚDE

-

-

FINANCIACIÓN
SOLICITADA
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Táboa 56: Propostas de Mellora de Ciencias da Saúde.

Proposta de Mellora Presentada

Plan de formación do profesorado

Aumento da información

Fomentar relacións externas

Análise do mercado laboral

Ofertar cursos e estudos de posgrao

Fomentar formación práctica

Revisar os programas das materias

Crear unha Comisión de Coordinación da titulación

Definición do Plan Estratéxico / Obxectivos da titulación

Ampliación a Licenciatura

Análise / Redefinición do Plan de Estudos

Proposta de mellora
Diplomado en Enfermería
Universidade da Coruña

Titulacións

PROPOSTAS DE MELLORA CIENCIAS DA SAÚDE

Diplomado en Podoloxía
(Ferrol)
Universidade da Coruña
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Táboa 56: Propostas de Mellora de Ciencias da Saúde (Continuación).

Proposta de Mellora Presentada

Racionalizar horarios e calendario académico

Redución de alumnos por grupo

Fomentar o uso das titorías

Utilizar técnicas de innovación docente

Verificar o cumprimento das obrigacións docentes

Incremento recursos económicos

Mellorar equipamento audiovisual / informático

Ampliar instalacións

Subsanar defectos puntuais nas instalacións

Incrementar PAS

Plan de formación para o PAS

Proposta de mellora
Diplomado en Enfermería
Universidade da Coruña

Titulacións

PROPOSTAS DE MELLORA CIENCIAS DA SAÚDE (Continuación)
Diplomado en Podoloxía
(Ferrol)
Universidade da Coruña
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10. CIENCIAS EXPERIMENTAIS
Durante o ano 2002 en Galicia avaliáronse 6 titulacións correspondentes ao
Ámbito das Ciencias Experimentais (Táboa 57).
TITULACIÓNS AVALIADAS – CIENCIAS EXPERIMENTAIS
TITULACIÓN

UNIVERSIDADE

Licenciado en Bioloxía (CO)
Licenciado en Bioloxía (VI)
Licenciado en Ciencias do Mar (VI)
Licenciado en Química (CO)
Licenciado en Química (VI)
Licenciado en Física (OU)

A Coruña
Vigo
Vigo
A Coruña
Vigo
Vigo

TITULACIÓNS
EXISTENTES
3
3
1
3
3
2

AVALIADAS
PREVIAMENTE
1
1
0
1
1
1

INDICADOR
COBERTURA
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Táboa 57: Titulacións avaliadas. Ciencias Experimentais.

10.1. LICENCIADO EN BIOLOXÍA – UNIVERSIDADE DA CORUÑA
A titulación de Licenciado en Bioloxía da Universidade da Coruña (Táboa 58)
impártese no Campus da Coruña, na Facultade de Ciencias, compartindo
instalacións con outras titulacións.
LICENCIADO EN BIOLOXÍA
ANO CREACIÓN
1993

TITULACIÓNS
EXISTENTES
3

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE
1

INDICADOR
COBERTURA
100 %

Táboa 58: Licenciado en Bioloxía.

10.1.1. OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A demanda da titulación é elevada, cubríndose as prazas ofertadas sen
problemas e manténdose unha nota media de ingreso relativamente alta
(Táboa 59).
A titulación carece de estudos sobre a inserción laboral dos seus titulados,
sendo de referencia a información proporcionada polo Estudo de Inserción
Laboral da ACSUG, tomando como base 37 enquisas realizadas entre os 245
alumnos titulados nos últimos anos, dos que o 45,29% están traballando,
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mentres que o 7,5% continúa estudos, valorando que o seu traballo é acorde
á súa formación cunha puntuación de 2,62 puntos sobre 5.
LICENCIADO EN BIOLOXÍA – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO
138

ALUMNOS TOTAIS
595

TITULADOS AO
ANO
73

NOTA MEDIA
INGRESO

6,27

Táboa 59: Licenciado en Bioloxía. Oferta e demanda.

10.1.2. PLAN DE ESTUDOS
O Plan de Estudos actualmente vixente data do ano 2000 e consta de 310,5
créditos divididos en 5 cursos, substituíndo ao plan de 1993, con 4 cursos
de duración.
Definición de Obxectivos
A titulación carece dunha definición explícita das súas metas e obxectivos,
o cal dificulta a elaboración dun plan estratéxico da titulación que permita
afrontar con éxito o futuro proceso de converxencia ao EEES e adaptar a
titulación ás demandas reais da sociedade.
Estrutura
A titulación valora positivamente o seu plan de estudos, tanto no que se
refire aos seus contidos, así como á súa organización temporal, aínda que
considera conveniente introducir mecanismos de control na matrícula que
melloren o avance curricular dos alumnos. A titulación tamén destaca a
necesidade de incrementar a oferta de materias optativas.
Tanto a titulación como o Comité de Avaliación Externa sinalan problemas de
coordinación entre materias afíns, especialmente aquelas que dependen de
áreas de coñecemento distintas, para o que propón o desenvolvemento dun
estudo específico por parte da Comisión de Titulación.
10.1.3. RECURSOS HUMANOS
A titulación valora positivamente o número, a motivación e a formación do
profesorado, destacando a súa elevada produción científica.
A titulación e o Comité de Avaliación Externa, coinciden en sinalar como unha
debilidade intrínseca ao sistema universitario español a falta de motivación
para o adecuado desenvolvemento dos labores docentes, en especial para
a implantación de novas metodoloxías docentes acordes co contexto actual,
derivadas do escaso recoñecemento a nivel oficial da Actividade docente e a
conseguinte dedicación excesiva aos labores de investigación.
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A valoración do PAS é positiva, se ben a titulación considera necesario
incrementar a súa dotación e mellorar a súa estabilidade. Ademáis, a titulación
considera necesario establecer manuais de procedemento e definicións de
cometidos, así como desenvolver cursos de formación e reciclaxe adecuados
ás necesidades específicas do centro.
10.1.4. INSTALACIÓNS
A valoración das instalacións por parte da titulación é positiva, aínda que
destaca como aspecto negativo a falta de espazos, tanto para despachos
como para laboratorios, así como a existencia de deficiencias puntuais, tanto
na dotación de equipamentos, así como nos espazos docentes. Ademáis,
como tamén se sinalan deficiencias nas medidas de seguridade e hixiene dos
laboratorios, así como a existencia de barreiras arquitectónicas.
A titulación valora positivamente o funcionamento da biblioteca, se ben sinala
a necesidade de incrementar o seu tamaño, así como a dotación de fondos.
10.1.5. DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
A titulación valora moi positivamente o desenvolvemento da ensinanza,
destacando o uso xeneralizado de medios audiovisuais por parte do
profesorado, aínda que sinala como aspecto negativo o excesivo emprego
da clase maxistral.
Como aspectos negativos, destaca a baixa asistencia dos alumnos ás clases
teóricas, así como a falta de coordinación entre materias, e incluso nalgúns
casos dentro da mesma materia entre os distintos grupos de alumnos,
xerando problemas de equidade ante un exame común.
A titulación considera que a asistencia a titorías é escasa, propoñendo
diversas iniciativas orientadas a incrementar o seu uso.
10.1.6. RESULTADOS DA ENSINANZA
A titulación valora positivamente tanto a formación recibida por parte dos
alumnos, así como o seu rendemento académico, se ben sinala problemas
puntuais nalgunhas materias, propoñendo iniciativas de seguimento
individualizado dos alumnos.
Tamén propón colaborar co Colexio de Biólogos e os antigos titulados para
profundizar na problemática específica da titulación e establecer as accións
correctivas pertinentes.
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10.1.7. RELACIÓNS EXTERNAS
A titulación e o Comité de Avaliación Externa consideran necesario mellorar
as relacións externas, tanto con empresas como institucións docentes, de
tal modo que permitan promover a realización de prácticas en empresas por
parte dos alumnos, así como incrementar o intercambio de estudantes.
10.1.8. INVESTIGACIÓN
A titulación valora moi positivamente o labor investigador desenvolvido
polo seu persoal, destacando como puntos fortes a elevada proporción de
funcionarios doutores, así como a súa elevada produción científica.
10.1.9. VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
O proceso de avaliación da titulación desenvolveuse adecuadamente,
tal e como se desprende da lectura dos distintos Informes, seguindo os
procedementos establecidos e cubrindo convenientemente as distintas
táboas e valoracións solicitadas.
En conxunto, a titulación valora moi positivamente o proceso de avaliación,
considerando adecuado o Informe de Avaliación Externa, se ben destaca
como aspecto negativo que nas apreciacións deste último non está
convenientemente reflectida a nova situación derivada da implantación do
novo plan de estudos.
Tamén a valoración do proceso por parte do Comité de Avaliación Externa é
positiva, aínda que na súa opinión, a participación do conxunto da comunidade
universitaria foi inferior á desexable.

10.2. LICENCIADO EN BIOLOXÍA – UNIVERSIDADE DE VIGO
A titulación de Licenciado en Bioloxía (Táboa 60) impártese na Facultade
de Ciencias do Campus das Lagoas – Marcosende, compartindo instalacións
coas licenciaturas de Química e Ciencias do Mar.
LICENCIADO EN BIOLOXÍA
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1973

3

1

100 %

Táboa 60: Licenciado en Bioloxía.
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10.2.1. OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A demanda da titulación é aceptable, cubríndose a maioría das prazas
ofertadas, aínda que nos últimos anos se reduciu considerablemente o
número de alumnos que elixen a titulación en primeira opción, o cal en opinión
da titulación pode repercutir a medio prazo nos resultados do programa
formativo (Táboa 61).
A titulación carece de estudos de inserción laboral dos seus titulados, sendo
de utilidade a información proporcionada polo Estudo de Inserción Laboral
da ACSUG, baseándose en 43 enquisas realizadas entre os 447 alumnos
titulados nos últimos anos, dos que o 39,37% están traballando, mentres
que o 3,84% continúa estudos, valorando que o seu traballo é acorde á súa
formación cunha puntuación de 3,35 puntos sobre 5.
LICENCIADO EN BIOLOXÍA – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS AO
ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

155

851

107

6,08

Táboa 61: Licenciado en Bioloxía. Oferta e demanda.

10.2.2. PLAN DE ESTUDOS
O Plan de Estudos actualmente vixente data do ano 2001 e consta de 322,5
créditos divididos en 5 cursos. Na actualidade, este plan está en proceso de
implantación, substituíndo ao plan de 1994, con 4 cursos de duración.
Definición de Obxectivos
Formalmente a titulación carece de metas e obxectivos claramente definidos,
asumindo como propias as directrices xerais para o título de Licenciado en
Bioloxía, baseándose nas que elaborou o Plan de Estudos actualmente vixente.
A este respecto, o Comité de Avaliación Externa considera necesario elaborar
un documento que reflicta de forma explícita os obxectivos específicos de
formación da titulación, dotándoa dunha certa diferenciación con respecto a
outras titulacións afíns.
Estrutura
Na actualidade conviven dous Plans de Estudo, con estruturas e obxectivos
totalmente distintos, se ben cabe destacar que non se detectan excesivos
problemas organizativos derivados do proceso de implantación do novo
plan.
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A titulación valora moi positivamente o novo plan, cun carácter menos
xeneralista ca o anterior e que pretende corrixir a maioría dos problemas
detectados no desenvolvemento do programa formativo.
Destácase a falta de coordinación entre materias afíns, especialmente
naquelas dependentes de distintos departamentos.
Con respecto á proporción de clases prácticas, o Comité de Avaliación
Externa, sinala que tanto os alumnos como os profesores consideran
excesivo o número de horas dedicadas, así como a existencia de problemas
de coordinación entre as clases teóricas e prácticas, celebrándose en
moitos casos as sesións prácticas antes da conclusión das clases teóricas
correspondentes.
10.2.3. RECURSOS HUMANOS
A titulación valora positivamente o número, a motivación e a formación do
profesorado, destacando a súa elevada produción científica. A maioría do
cadro de persoal está consolidado, o cal en opinión do Comité de Avaliación
Externa limita as posibilidades de incorporación de novo profesorado en
formación.
Na opinión do Comité de Avaliación Externa, o nivel de ocupación do cadro de
persoal é moi elevado, o cal unido á falta de motivación en moitos docentes
derivada do escaso recoñecemento a nivel oficial da Actividade docente e
a conseguinte dedicación excesiva aos labores de investigación, dificulta
enormemente a implantación de programas de innovación docente.
A valoración do PAS é positiva, se ben destácase a necesidade de incrementar
a súa dotación. Como aspecto negativo, o Comité de Avaliación Externa sinala
as súas escasas perspectivas de promoción, o cal redunda no seu interese
e motivación.
10.2.4. INSTALACIÓNS
A valoración das instalacións por parte da titulación é positiva, aínda que se
destacan deficiencias puntuais, tanto na dotación de equipamentos, así como
en espazos docentes, especialmente laboratorios, as cales en gran medida
serán subsanadas coas obras de ampliación do edificio previstas. Como
aspecto negativo a corrixir, o Comité de Avaliación Externa sinala deficiencias
nas medidas de seguridade e hixiene dos laboratorios.
10.2.5. DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
A metodoloxía docente baséase case exclusivamente na lección maxistral,
aínda que o Comité de Avaliación Externa valora moi positivamente as
iniciativas orientadas ao incremento da participación dos alumnos desenvoltas
nalgunhas materias dos últimos cursos.
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En xeral, cúmprense adecuadamente os programas das materias, se ben
detéctanse problemas de coordinación entre materias, tanto no que respecta
á formación teórica como á práctica.
Tanto a titulación como o Comité de Avaliación Externa, destacan como
aspecto negativo a excesiva carga de traballo como consecuencia do
excesivo número de prácticas e os conseguintes problemas de distribución
de horarios.
A dispoñibilidade dos profesores en canto á atención titorial valórase
positivamente, aínda que se subliña a súa escasa utilización por parte dos
alumnos. A este respecto, o Comité de Avaliación Externa destaca o interese
por parte dos alumnos en que se implante un programa específico de
orientación titorial.
10.2.6. RESULTADOS DA ENSINANZA
A formación recibida polos alumnos é valorada positivamente, aínda que se
considera excesiva a duración media actual de 7,74 anos, a cal se atribúe en
gran medida á excesiva carga de traballo dos alumnos, que lles impide seguir
o curso con regularidade. Aspecto que será corrixido, en gran medida, polo
novo Plan de Estudos en proceso de implantación.
10.2.7. RELACIÓNS EXTERNAS
Tanto a titulación como o Comité de Avaliación Externa consideran necesario
mellorar as relacións externas, de tal modo que permitan promover a
realización de prácticas en empresas por parte dos alumnos.
10.2.8. INVESTIGACIÓN
A titulación valora moi positivamente a Investigación desenvolvida polos
seus profesores, destacando como puntos fortes a elevada proporción de
funcionarios doutores, así como a súa elevada produción científica.
10.2.9. VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
A titulación valora positivamente o proceso de avaliación, aínda que destaca
como aspecto negativo a escasa participación no proceso da comunidade
universitaria no seu conxunto, incluso no que se refire a parte do propio
Comité de Autoavaliación.
Ao longo do proceso de avaliación, algún membro da comunidade universitaria
puxo de manifesto discrepancias puntuais con algúns aspectos do mesmo.
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10.3. LICENCIADO EN CIENCIAS DO MAR – UNIVERSIDADE DE VIGO
A titulación de Licenciado en Ciencias do Mar (Táboa 62) impártese na
Facultade de Ciencias do Campus das Lagoas – Marcosende, compartindo
instalacións coas licenciaturas de Bioloxía e Química.
O contexto da titulación é cualificado polo Comité de Avaliación Externa
como extraordinario, dada a importancia do porto de Vigo, o medio mariño
de Galicia, así como a cantidade de empresas relacionadas co mar e os seus
recursos.
Considérase necesario o potenciar e sacar moito maior proveito a este
contexto realizando maiores esforzos para estreitar lazos entre a empresa e
a Universidade.
LICENCIADO EN CIENCIAS DO MAR
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1992

1

0

100%

Táboa 62: Licenciado en Ciencias do Mar.

10.3.1. OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
O alumnado considérase vocacional e con gran entusiasmo. A súa procedencia
é moi variada, predominando os alumnos procedentes doutras Comunidades
Autónomas (Táboa 63).
As accións dirixidas á captación de novo alumnado son escasas, ao tempo
que tampouco se dispón dun programa de acollida para os novos alumnos.
Non existe ningún seguimento dos egresados, sendo de utilidade o Estudo de
Inserción Laboral da ACSUG, baseándose en 41 enquisas realizadas entre os
330 alumnos titulados nos últimos anos, dos que o 45,28% está traballando,
mentres que o 8,46% continúa estudos, valorando que o seu traballo é acorde
á súa formación cunha puntuación de 2,92 puntos sobre 5.
LICENCIADO EN CIENCIAS DO MAR – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS AO
ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

98

603

88

-

Táboa 63: Licenciado en Ciencias do Mar. Oferta e demanda.

142

ACSUG

Informe Final da segunda anualidade do II Plan de Calidade das Universidades no Sistema Universitario de Galicia
Ciencias Experimentais

10.3.2. PLAN DE ESTUDOS
O Plan de Estudos actualmente vixente data do ano 2001 e consta de 345
créditos divididos en 5 cursos.
Definición de Obxectivos
As metas e obxectivos da titulación aparecen recollidos pola Conferencia de
Decanos e a asociación de Licenciados en Ciencias do Mar.
Estrutura
O Plan de Estudos parece equilibrado e as súas orientacións coinciden coas
existentes noutras Universidades.
Existen casos puntuais en que se repiten contidos, polo que o Comité de
Avaliación Externa considera que a coordinación entre materias debería
mellorarse.
10.3.3. RECURSOS HUMANOS
O profesorado é novo e maioritariamente funcionario. Está moi implicado en
labores de investigación e cabe destacar na opinión do Comité de Avaliación
Externa que os resultados desa investigación son trasladados directamente
á docencia.
A valoración do PAS é positiva, existindo un plan específico de formación, se
ben destácase a necesidade de incrementar a súa dotación, por canto este é
compartido polas tres titulacións que se imparten no Centro.
10.3.4. INSTALACIÓNS
As instalacións son calificadas como moi boas, tanto pola titulación como
polo Comité de Avaliación Externa, sobre todo as dedicadas a docencia e
investigación.
Como aspecto negativo, resáltanse as deficiencias na aula de informática, xa
que se dispón unicamente de dúas para as tres facultades.
Valórase negativamente a biblioteca e a sala de lectura. Está prevista a
construción dunha nova biblioteca, pero a actual presenta deficiencias tanto
nos seus fondos coma na súas instalacións provisionais.
Resáltase a necesidade de laboratorios “húmidos” para a captación de agua
de mar, necesidade que se espera sexa suplida coa construción na illa de
Toralla dunha estación mariña.
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10.3.5. DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
A metodoloxía docente empregada maioritariamente nas clases é a lección
maxistral. De acordo coas enquisas de avaliación do profesorado realizadas,
estas clases son valoradas negativamente polos alumnos, que as consideran
pouco eficaces.
En canto ao horario do alumno, este parece denso e desequilibrado ao longo
do curso. É posible que un alumno teña un horario sen pausas desde as 9 da
mañá ás 9 da noite.
O alumnado considera que a elevada carga de traballo xustifica en certa medida
o absentismo en certas materias, ao tempo que impide a súa participación
noutras actividades como o deporte.
Con carácter xeral, a dispoñibilidade de horarios e grupos de prácticas é
anterior ao inicio do curso.
10.3.6. RESULTADOS DA ENSINANZA
Con carácter xeral, a satisfacción do alumnado pola formación recibida é
alta. Na opinión da titulación, os resultados da ensinanza son adecuados,
cunha duración media dos estudos de 6,4 anos. Como aspecto negativo, o
Comité de Avaliación Externa, destaca que esta media subiu con respecto ás
primeiras promocións, no curso 1998/1999 situábase en 5,7 anos.
10.3.7. RELACIÓNS EXTERNAS
A titulación valora moi positivamente as súas relacións externas, se ben
considera necesario mellorar o número de convenios de colaboración con
empresas, de tal modo que todos os alumnos poidan realizar prácticas
externas durante o seu período formativo.
10.3.8. INVESTIGACIÓN
Na opinión do Comité de Avaliación Externa, o profesorado está moi implicado
en labores de investigación, destacando como punto forte que moitos dos
resultados obtidos son trasladados directamente á docencia.
10.3.9. VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
En liñas xerais, o proceso de avaliación desenvolveuse correctamente,
se ben na opinión do Comité de Avaliación Externa, detéctase unha certa
precipitación na conclusión do Informe de Autoavaliación.
A participación por parte da comunidade universitaria foi escasa, se ben
o Informe reflicte adecuadamente a situación da titulación, tal e como
puido constatar o Comité de Avaliación Externa nas distintas audiencias
celebradas.
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10.4. LICENCIADO EN QUÍMICA – UNIVERSIDADE DA CORUÑA
A titulación de Licenciado en Química da Universidade da Coruña (Táboa 64)
impártese no Campus da Coruña, na Facultade de Ciencias, compartindo
instalacións con outras titulacións.
LICENCIADO EN QUÍMICA
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1996

3

2

100 %*

* (Consideramos que o indicador de cobertura é do 100% porque se avalían as dúas titulacións de
Licenciado en Química - UDC e UVI- nesta mesma anualidade)
Táboa 64: Licenciado en Química.

10.4.1. OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
En xeral, a oferta cóbrese adecuadamente, con alumnos moi motivados e
satisfeitos co seu ingreso no centro (Táboa 65).
A titulación carece de estudos prospectivos de emprego, sendo de utilidade o
Estudo de Inserción Laboral da ACSUG, realizado baseándose en 37 enquisas
entre os 245 alumnos titulados nos últimos anos, dos que o 34,91% están
traballando, valorando que o seu traballo é acorde á súa formación cunha
puntuación de 3,53 puntos sobre 5.
LICENCIADO EN QUÍMICA – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS AO
ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

76

762

51

6,10

Táboa 65: Licenciado en Química. Oferta e demanda.

10.4.2. PLAN DE ESTUDOS
O Plan de Estudos actualmente vixente data do ano 1995 e consta de 300
créditos divididos en 5 cursos.
Definición de Obxectivos
A titulación considera que se cumpren de forma suficiente os obxectivos
xerais da titulación, non obstante, non hai unha definición explícita das metas
e obxectivos, e carécese de procedementos para realizar un seguimento
e revisión dos mesmos, o cal unido á incerteza derivada do novo marco
lexislativo que regule a converxencia ao EEES, dificulta o desenvolvemento
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de calquera plan estratéxico.
Estrutura
Na opinión da titulación, o programa formativo presenta unha extensión
temporal adecuada parta obter unha boa formación e está ben conectado co
seu contorno. As materias adáptanse á titulación e a carga práctica é ampla
e ben estruturada ao longo dos cursos, se ben considérase que a estrutura
cuadrimestral non é a máis adecuada para o correcto desenvolvemento do
Plan de Estudos.
A organización docente constitúe un dos puntos fortes na opinión tanto da
titulación como do Comité de Avaliación Externa, os horarios publícanse
antes do proceso de matrícula, permitindo deste xeito que o alumno poida
seleccionar adecuadamente as materias.
Como punto débil, a titulación destaca a problemática existente na
programación das prácticas, excesivamente condicionada pola dispoñibilidade
de laboratorios, así como frecuentes incompatibilidades de horarios e
prácticas, unha escasa coordinación nos contidos e un certo solapamento
dos programas.
Dende un punto de vista conceptual, o Comité de Avaliación Externa destaca
a conveniencia de introducir no programa formativo diversas materias de tipo
transversal, esencialmente idiomas e formación en novas tecnoloxías que
faciliten a incorporación dos titulados ao mercado laboral.
10.4.3. RECURSOS HUMANOS
O profesorado posúe, na opinión do Comité de Autoavaliación e do Comité de
Avaliación Externa, unha alta cualificación e dedicación; na súa maioría posúe
o grao de doutor e a proporción de funcionarios é elevada.
A titulación considera moi satisfactorio o nivel de cumprimento das obrigacións
docentes do profesorado, así como a súa participación nas tarefas de xestión
do centro.
Considera que é necesario adecuar o cadro de persoal ás necesidades reais,
estimular a súa participación en actividades curriculares e extracurriculares
e incrementar o apoio recibido por parte da Universidade ás tarefas
investigadoras.
O Comité de Autoavaliación establece que o PAS posúe unha boa preparación
técnica e que realiza o seu traballo de modo eficaz e eficiente, caracterizándose
por un elevado grao de satisfacción. Destaca, por outra parte, como puntos
débiles o número insuficiente de técnicos de laboratorio, persoal informático
e administrativos nos departamentos e a carencia de cursos de formación
para algúns colectivos de persoal.
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10.4.4. INSTALACIÓNS
Tanto o Comité de Autoavaliación como o Comité de Avaliación Externa
coinciden en sinalar como un dos puntos fortes da titulación o que as aulas e
laboratorios de prácticas se concentren nun mesmo espazo. De igual modo,
tamén valoran moi positivamente o funcionamento da biblioteca, a pesar de
que destacan como debilidades as dificultades de acceso ao Centro e de
comunicación con outras dependencias universitarias, así como a escaseza
de prazas de aparcadoiro e zonas axardiñadas.
En relación coas aulas, a titulación e o Comité de Avaliación Externa coinciden
en sinalar deficiencias puntuais na acústica, iluminación, ventilación e
temperatura, ao tempo que consideran o seu mobiliario obsoleto. Detectan, así
mesmo, escaseza de espazos e dotación para as asociacións de estudantes,
despachos de profesores e salas de estudo.
Outros aspectos a corrixir son as medidas de seguridade nalgúns laboratorios,
así como limitacións no número de ordenadores ou as deficiencias no
funcionamento do servizo de copistería.
10.4.5. DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
Tanto a titulación como o Comité de Avaliación Externa consideran que se fai
un uso excesivo da lección maxistral, ao tempo que destacan como debilidade
que nalgunhas materias non se completa o programa na súa totalidade.
A titulación considera que o esquema organizativo é bo, con programas en xeral
adecuados ao perfil da titulación, as prácticas ben estruturadas e planificadas,
ao tempo que o alumnado recibe a información pertinente e con suficiente
antelación sobre obxectivos, programa, metodoloxía, avaliación, calendario
de exames, etc., aspectos que igualmente son valorados positivamente polo
Comité de Avaliación Externa.
A coordinación entre o profesorado e entre as clases teóricas e prácticas
é na opinión da titulación insuficiente, o que provoca solapamentos nas
materias. Así mesmo, a titulación considera que existe certa inadecuación
dos programas ao número de créditos das materias e que en determinados
momentos do curso, o alumno acumula unha excesiva carga de traballo, o
que limita o seu tempo de estudo.
En liñas xerais, a proporción alumno/profesor é elevada, especialmente nas
clases prácticas.
Respecto á atención titorial, o Comité Externo e a Titulación coinciden en
sinalar que a súa utilización por parte do alumnado é escasa.
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10.4.6. RESULTADOS DA ENSINANZA
Na opinión tanto da titulación como do Comité de Avaliación Externa a
taxa media de éxito é razoablemente alta para unha titulación de carácter
experimental, mentres que o nivel de dificultade dos estudos se pode
considerar medio.
A titulación destaca como aspecto negativo a escasa información sobre os
resultados a longo prazo, así como o escaso nivel de coñecementos sobre
temas transversais e a ausencia de estratexias de mellora naquelas materias
consideradas de especial dificultade.
10.4.7. RELACIÓNS EXTERNAS
Se ben a titulación valora moi positivamente as relacións co Colexio Oficial
de Químicos, os estudantes, os egresados e o Comité de Avaliación Externa,
consideran necesario potenciar as accións de comunicación con empresas
e outras institucións do contorno, que permitan incrementar as prácticas
externas e o intercambio de estudantes.
10.4.8. INVESTIGACIÓN
Tanto para a titulación como para o Comité de Avaliación Externa, o nivel
de produción científica é elevado, cunha importante proxección exterior.
Neste sentido, incluso o Comité de Avaliación Externa considera un punto
débil a excesiva polarización do profesorado cara á investigación, a cal afecta
significativamente á dedicación á docencia.
10.4.9. VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
O Comité de Autoavaliación realizou un esforzo importante á hora de elaborar
o seu Informe, en que se integran de forma adecuada os datos das táboas,
as sínteses dos resultados dos cuestionarios e unha reflexión sobre a
organización docente e o funcionamento dos distintos servizos do Centro.
Destaca como aspecto negativo a escasa participación no proceso do
conxunto da comunidade avaliada, por canto apenas se realizou suxerencias
ou matizacións ao borrador do Informe de Autoavaliación.
O Comité de Avaliación Externa sinala que o seu traballo se desenvolveu
de maneira satisfactoria e eficaz, nun clima de colaboración e coordinación.
Sinala que o feito de avaliar dúas titulacións distintas supuxo para eles un
importante esforzo, xa que o número de audiencias foi alto. Entende que
o Informe de Autoavaliación é exhaustivo e implica un importante proceso
de reflexión interna, ao tempo que subliña que as análises e diagnósticos
realizados polo Comité de Autoavaliación son bastante coincidentes cos
percibidos polo Comité de Avaliación Externa.
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10.5. LICENCIADO EN QUÍMICA – UNIVERSIDADE DE VIGO
A titulación de Licenciado en Química (Tábóa 66) impártese na Facultade de
Ciencias do Campus de Vigo, compartindo instalacións coas licenciaturas de
Bioloxía e Ciencias do Mar.
LICENCIADO EN QUÍMICA
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1973

3

2

100 %*

* (Consideramos que o indicador de cobertura é do 100% porque se avalían as dúas titulacións de
Licenciado en Química - UDC e UVI- nesta mesma anualidade).
Táboa 66: Licenciado en Química.

10.5.1. OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A demanda da titulación é aceptable, cubríndose a maioría das prazas
ofertadas, aínda que nos últimos anos se reduciu considerablemente o
número de alumnos que elixen a titulación en primeira opción (Táboa 67).
A titulación carece de estudos de inserción laboral dos seus titulados, sendo
de utilidade a información proporcionada polo Estudo de Inserción Laboral
da ACSUG, que se baseou en 37 enquisas realizadas entre os 196 alumnos
titulados nos últimos anos, dos que o 53,62% están traballando, mentres
que o 32,85% continúa estudos, valorando que o seu traballo é acorde á súa
formación cunha puntuación de 4,15 puntos sobre 5.
LICENCIADO EN QUÍMICA – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS AO
ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

59

816

79

6,2

Táboa 67: Licenciado en Química. Oferta e demanda.

10.5.2. PLAN DE ESTUDOS
O Plan de Estudos actualmente vixente data do ano 2001 e consta de 336
créditos divididos en 5 cursos, presentando na opinión da titulación un perfil
xeneralista ben aceptado polo conxunto da sociedade.
Definición de Obxectivos
Na opinión da titulación, as metas e obxectivos foron amplamente debatidos,
consensuados e relacionados de maneira razoable coas necesidades dos
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futuros licenciados, se ben tanto a titulación como o Comité de Avaliación
Externa destacan como aspecto negativo a ausencia dunha planificación
estratéxica por parte da Universidade e da propia titulación.
Estrutura
Tanto a titulación como o Comité de Avaliación Externa valoran moi
positivamente o novo Plan de Estudos, cun carácter xeneralista e un elevado
grao de cohesión interna.
Como aspectos negativos, a titulación considera que o Plan de Estudos ten
unha elevada carga presencial e é moi esixente. Nesta liña, o Comité de
Avaliación Externa destaca que aínda que o actual Plan de Estudos diminuiu
a carga docente, os programas aínda non se adaptaron suficientemente ben
aos créditos das materias.
Dende un punto de vista conceptual, o Comité de Avaliación Externa destaca
a conveniencia de introducir no programa formativo diversas materias de tipo
transversal, esencialmente idiomas e formación en novas tecnoloxías que
faciliten a incorporación dos titulados ao mercado laboral.
Destácase a falta de coordinación entre materias afíns, especialmente
naquelas dependentes de distintos departamentos.
Con respecto á proporción de clases prácticas, o Comité de Avaliación
Externa, sinala que tanto os alumnos como os profesores consideran
excesivo o número de horas dedicadas, así como a existencia de problemas
de coordinación entre as clases teóricas e prácticas, celebrándose en
moitos casos as sesións prácticas antes da conclusión das clases teóricas
correspondentes.
10.5.3. RECURSOS HUMANOS
A titulación valora positivamente o número, a motivación e a formación do
profesorado, así como a súa elevada produción científica, se ben a titulación
destaca como punto débil a falta de catedráticos.
A valoración do PAS é positiva, aínda que se subliña a necesidade de
incrementar a súa dotación.
10.5.4. INSTALACIÓNS
A valoración das instalacións por parte da titulación é positiva, destacando o
bo equipamento dos espazos docentes, así como o adecuado funcionamento
dos servizos dispoñibles. Como aspectos negativos, reséñanse deficiencias
puntuais no subministro eléctrico e de agua, así como as dificultades de
acceso ao campus e limitacións de acceso aos ordenadores fóra do horario
docente.
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10.5.5. DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
A metodoloxía docente baséase case exclusivamente na lección maxistral.
En xeral, salvo casos puntuais, cúmprense adecuadamente os programas
das materias, se ben o Comité de Avaliación Externa establece como puntos
débiles a falta de adecuación dos programas dalgunhas materias á súa carga
lectiva, así como os típicos problemas de coordinación entre materias, tanto
no que respecta á formación teórica como á práctica.
Destaca a titulación así mesmo, como punto débil a escasa asistencia do
alumnado ás clases teóricas e propón a necesidade de mellorar a calidade da
docencia e o uso de novos métodos docentes e un reaxuste no calendario
académico, á fin de equilibrar a carga de exames nos dous cuadrimestres.
O Comité de Autoavaliación opina que o sistema de titorías está consolidado
e que os profesores están habitualmente dispoñibles, a pesar do escaso uso
que das mesmas fan os alumnos, cuestión en que tamén coincide o Comité
Externo. Neste sentido, sinala como punto débil o feito de que o horario de
titorías non estea exposto na páxina web da Facultade e que con frecuencia
estes horarios se solapan coas clases.
En xeral, a titulación considera que os resultados dos exames concordan cos
coñecementos dos alumnos, ao tempo que o sistema de reclamación está
regulado e é coñecido polo alumnado.
10.5.6. RESULTADOS DA ENSINANZA
A formación recibida polos alumnos é valorada positivamente, tanto pola
titulación como polo Comité de Avaliación Externa, non só no que se refire á
duración media dos estudos, senón tamén ao seu grao de dificultade.
Como puntos débiles, destacan o elevado fracaso nalgunhas materias
puntuais, así como a falta dun seguimento dos titulados que permita verificar
o grao de consecución dos obxectivos do programa.
10.5.7. RELACIÓNS EXTERNAS
Tanto a titulación como o Comité de Avaliación Externa consideran necesario
mellorar as relacións externas, de tal modo que permitan promover a
realización de prácticas en empresas por parte dos alumnos.
10.5.8. INVESTIGACIÓN
A titulación valora moi positivamente a Investigación desenvolvida polos seus
profesores, cunha elevada proporción de funcionarios doutores, se ben como
punto débil destaca a excesiva atomización dos grupos de investigación, sendo
necesario favorecer a consolidación de grupos e equipos de investigación.
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10.5.9. VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
O proceso de avaliación desenvolveuse adecuadamente, seguindo os
procedementos establecidos e cubrindo convenientemente as distintas
táboas e valoracións solicitadas.
En conxunto, a titulación valora positivamente o proceso de avaliación,
máis destaca como aspecto negativo a escasa participación no proceso da
comunidade universitaria.
A valoración por parte do Comité de Avaliación Externa tamén é positiva, aínda
que na súa opinión non se acadou o grao adecuado de reflexión no proceso,
ao tempo que non se detecta na titulación un verdadeiro convencemento dos
beneficios derivados da participación no II PCU.

10.6. LICENCIADO EN FÍSICA – UNIVERSIDADE DE VIGO
A titulación de Física (Táboa 68) impártese no Campus de Ourense, contando
cunha longa tradición na cidade, estando plenamente consolidada, se ben
como aspecto negativo o Comité de Avaliación Externa destaca a ausencia dun
departamento propio no Campus de Ourense, por canto os departamentos
implicados teñen a súa sede en Vigo.
LICENCIADO EN FÍSICA
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1990

2

1

100 %

Táboa 68: Licenciado en Física.

10.6.1. OFERTA E DEMANDA DA TITULACIÓN
A diminución do número de alumnos matriculados é valorada negativamente
polo Comité de Avaliación Externa, por canto desaparecen os mecanismos
de selección, o que dá lugar a que a actitude e capacidade dos alumnos sexa
moi diversa, constituíndo unha das posibles causas de abandonos e fracasos
(Táboa 69).
Con respecto á inserción laboral dos titulados, a titulación carece de estudos
prospectivos, sendo de utilidade a información proporcionada polo Estudo
de Inserción Laboral da ACSUG, baseándose en 8 enquisas realizadas entre
os 18 alumnos titulados nos últimos anos, dos que o 25% está traballando,
mentres que o 60% continúa estudos, valorando que o seu traballo é acorde
á súa formación cunha puntuación de 3 puntos sobre 5.
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LICENCIADO EN FÍSICA – OFERTA E DEMANDA
ALUMNOS NOVO
INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

TITULADOS AO
ANO

NOTA MEDIA
INGRESO

28

200

-

-

Táboa 69: Licenciado en Física. Oferta e demanda.

10.6.2. PLAN DE ESTUDOS
O Plan de Estudos actualmente vixente data do ano 2000 e consta de 312
créditos divididos en 5 cursos.
Definición de Obxectivos
No relativo a metas e obxectivos, a titulación considera que o perfil formativo
é adecuado, se ben o Comité de Avaliación Externa considera necesaria unha
revisión, por canto inicialmente no momento da súa creación a partir do
Colexio Universitario propoñíase orientar a titulación cara á Física da Atmósfera
e do Medio Natural, orientación que non se acadou en absoluto.
Estrutura
A titulación valora moi positivamente a estrutura do seu plan de estudos, tanto
no que se refire á oferta de materias como aos seus contidos. Unicamente
sinala como punto débil a necesidade de reestruturar os estudos de terceiro
ciclo.
10.6.3. RECURSOS HUMANOS
O profesorado preséntase como un colectivo relativamente novo, cunha
media de idade de 39 anos e unha Actividade investigadora aceptable, se ben
como punto débil a titulación destaca a precariedade do cadro de persoal, por
canto o 54% do profesorado é non numerario.
A valoración do PAS é adecuada, sobre todo no que se refire á súa formación,
aínda que a titulación considera que o persoal administrativo é escaso en
épocas puntuais de maior Actividade (período de matrículas, exames, etc.)
A titulación tamén considera necesaria a incorporación de máis técnicos de
laboratorio á titulación, que na actualidade só dispón dun.
10.6.4. INSTALACIÓNS
A titulación valora moi positivamente as instalacións, as cales son modernas
e agradables, se ben destaca o escaso espazo existente para as prácticas
docentes. Esta escaseza de espazo en laboratorios únese á novidade da
titulación, o que levará nun futuro a supoñer problemas máis serios de
espazo.
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10.6.5. DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
Emprégase habitualmente a lección maxistral como método fundamental
para a transmisión de coñecementos.
O Comité de Avaliación Externa conclúe, baseándose nas diversas entrevistas
cos alumnos, que o desenvolvemento da docencia é adecuado, tanto no que
se refire á dedicación do profesorado, así como á súa dispoñibilidade.
Como aspecto negativo, a titulación destaca que non existe ningún programa
de información ao alumno sobre emprego e orientación a cursos de terceiro
ciclo.
10.6.6. RESULTADOS DA ENSINANZA
A titulación valora positivamente a formación recibida polos titulados,
se ben carece de datos de seguimento dos egresados que permita unha
retroalimentación para consolidar as metas e obxectivos.
Como aspecto negativo, a titulación destaca o alto nivel de abandono nos
primeiros cursos, que decrece segundo se superan os primeiros cursos.
10.6.7. RELACIÓNS EXTERNAS
A titulación valora moi positivamente as súas relacións externas, destacando
o esforzo levado a cabo para incrementar o intercambio de alumnos, así
como o establecemento de convenios de colaboración con empresas para a
realización de prácticas.
10.6.8. INVESTIGACIÓN
Se ben durante o proceso de avaliación non se valora en detalle a Actividade
investigadora, da lectura dos distintos informes despréndese que o nivel de
produción científica é adecuado, acorde á mocidade do cadro de persoal.
10.6.9. VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
Con carácter xeral, o proceso de avaliación desenvolveuse adecuadamente,
aínda que o Comité de Avaliación Externa sinala a falta de documentación,
esencialmente no que se refire á Actividade científica do profesorado, a
xustificación das metas e obxectivos dentro do contexto rexional e nacional
e os datos relativos a aspectos orzamentarios.
No seu conxunto, tanto a titulación como o Comité de Avaliación Externa
valoran positivamente o proceso de avaliación, se ben este último considera
que o colectivo de PAS e estudantes non participou de forma significativa no
proceso.
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10.7. RESUMO
Preséntanse os principais indicadores (Táboa 71) das 6 titulacións avaliadas
no Ámbito das Ciencias Experimentais, codificadas de acordo coa táboa
adxunta.
TITULACIÓNS AVALIADAS
Código

Titulación

Universidade

Campus

LBIO UDC CO

Licenciado en Bioloxía

A Coruña

A Coruña

LBIO UVI VI

Licenciado en Bioloxía

Vigo

Vigo

LCM UVI VI

Licenciado en Ciencias do Mar

Vigo

Vigo

LQUI UDC CO

Licenciado en Química

A Coruña

A Coruña

LQUI UVI VI

Licenciado en Química

Vigo

Vigo

LFIS UVI OU

Licenciado en Física

Vigo

Ourense

Táboa 70: Titulacións avaliadas.
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156

851

603

762

816

200

LBIO UVI VI

LCM UVI VI

LQUI UDC CO

LQUI UVI VI

LFIS UVI OU

-

79

51

88

107

73

TITULADOS ANO

312

336

300

345

322,5

310,5

CRÉDITOS

5

5

5

5

5

5

CURSOS

PLAN DE ESTUDOS

Táboa 71: Resumo Ciencias Experimentais.

595

ALUMNOS
TOTAIS

LBIO UDC CO

TITULACIÓN

OFERTA E DEMANDA

HABITUAL

HABITUAL

CLASE
MAXISTRAL

HABITUAL

ADECUADOS HABITUAL

ADECUADOS HABITUAL

MELLORAR

-

-

ESCASO

-

ESCASO

ESCASO

USO
TITORÍAS

DESENVOLVEMENTO
ENSINANZA

ADECUADOS HABITUAL

MELLORAR

MELLORAR

RECURSOS
HUMANOS E
MATERIAIS

RESUMO CIENCIAS EXPERIMENTAIS

-

-

-

6,4

7,74

-

DURACIÓN
MEDIA

-

-

-

-

-

-

ABANDONO

RENDEMENTO

-

MELLORAR

MELLORAR

MELLORAR

MELLORAR

MELLORAR

CONVENIOS

-

-

-

-

NON

NON

PRÁCTICAS
EMPRESAS

RELACIÓNS EXTERNAS

-

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

INVESTIGACIÓN
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10.8. PLAN DE MELLORA
Recóllese o resumo (Táboa 72) do Plan de Mellora das titulacións de Ciencias
Experimentais.
Na táboa 73 aparecen as propostas de mellora máis salientables establecidas
polas titulacións do ámbio científico de Ciencias Experimentais.

ACSUG

157

158

9

77

24

9

53

20

LBIO UDC CO

LBIO UVI VI

LCM UVI VI

LQUI UDC CO

LQUI UVI VI

LFIS UVI OU

-

-

Todas

-

-

Todas

ADECUACIÓN AO
MODELO ACSUG

Táboa 72: Resumo Plan de Mellora de Ciencias Experimentais.

PROPOSTAS
MELLORA

TITULACIÓN

Moi deficiente

Moi deficiente

Moi aceptable

Moi deficiente

Moi deficiente

Moi aceptable

GRAO DE
DEFINICIÓN
PROPOSTAS

10

42

50

26

77

66

PUNTOS
DÉBILES

2

1,26

0,18

0,92

1

0,14

GRAO DE CORRELACIÓN
PROPOSTAS DE MELLORA /
PUNTOS DÉBILES

RESUMO PLAN DE MELLORA CIENCIAS EXPERIMENTAIS

-

-

-

-

-

-

FINANCIACIÓN
SOLICITADA
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ACSUG

ACSUG

159

LBIO UDC
CO
LBIO UVI VI

Táboa 73: Propostas de Mellora de Ciencias Experimentais.

Proposta de Mellora Presentada

Plan de formación do
profesorado

Aumento da información

Fomentar relacións
externas

Análise do mercado laboral

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

Ampliación a Licenciatura

Análise / Redefinición do
Plan de Estudos

Proposta de mellora
LCM UVI VI

LQUI UDC CO

Titulacións

PROPOSTAS DE MELLORA CIENCIAS EXPERIMENTAIS

LQUI UVI VI

LFIS UVI OU
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LBIO UDC CO

LBIO UVI VI

Táboa 73: Propostas de Mellora de Ciencias Experimentais (Continuación).

Proposta de Mellora Presentada

Fomentar a mobilidade

Redución de alumnos por
grupo
Racionalizar horarios e
calendario académico

Fomentar o uso das titorías

Mellorar equipamento
audiovisual / informático
Incremento recursos
económicos
Verificar o cumprimento das
obrigacións docentes
Utilizar técnicas de
innovación docente

Ampliar instalacións

Subsanar defectos puntuais
nas instalacións

Incrementar PAS

Plan de formación para o
PAS

Proposta de mellora
LCM UVI VI

LQUI UDC CO

Titulacións

PROPOSTAS DE MELLORA CIENCIAS EXPERIMENTAIS (Continuación)

LQUI UVI VI

LFIS UVI
OU
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11. SERVIZOS
Dentro da segunda anualidade do II PCU avaliáronse 4 servizos (Táboa 74) de
modo independente, seguindo a metodoloxía proposta na Guía de Avaliación
de Servizos do Consello de Coordinación Universitaria.
O funcionamento destes servizos e a súa repercusión na docencia é
analizado en cada titulación avaliada, nesta ocasión avalíase exclusivamente
o servizo, de tal xeito que os obxectivos e criterios de eficiencia difiren
substancialmente dos presentados habitualmente, así como as reflexións e
conclusións presentadas.
SERVIZOS AVALIADOS
SERVIZO
Biblioteca Universitaria
Biblioteca Universitaria
Deportes
Actividades Culturais

UNIVERSIDADE
Vigo
Santiago de Compostela
Vigo
Vigo

Táboa 74: Servizos avaliados.

11.1. BIBLIOTECA UNIVERSITARIA – UNIVERSIDADE DE VIGO
O Servizo de Biblioteca da Universidade de Vigo presenta unha estrutura
complexa, con tres bibliotecas centrais, unha en cada campus e nove
bibliotecas de centro, concebidas dende o punto de vista organizativo como
meras salas de lectura, pero que no caso dos centros máis antigos, constitúen
na práctica auténticas bibliotecas de centro, que deben prestar aos alumnos
todos os servizos, tal e como indica o Informe de Avaliación Externa.
11.1.1. ESTRUTURA. PLANIFICACIÓN ESTRATÉXICA
Na actualidade, o Servizo de Biblioteca da Universidade de Vigo está vinculado
ao Vicerreitorado de Investigación, funcionando de modo centralizado, con
tres bibliotecas centrais de campus e unha serie de salas de lectura nos
centros.
Esta centralización reduciu o persoal nas salas de lectura dos centros, ao
igual ca os fondos dispoñibles, o que na opinión non só dos usuarios, senón
tamén dalgúns dos seus empregados, diminuiu a calidade do servizo.
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En canto aos obxectivos xerais da biblioteca, sinálanse como fortalezas a
redacción dun Plan Estratéxico, que pronto entrará en funcionamento, así
como a vinculación ao Vicerreitorado de Investigación, aspecto que en certo
modo non é valorado tan positivamente polos usuarios, por canto na súa
opinión, estase primando a adquisición de fondos orientados á investigación,
fronte aos claramente destinados a docencia.
11.1.2. FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
O Informe de Autoavaliación sinala diversas carencias, sobre todo na parte
destinada específicamente á adquisición de fondos para investigación, como
consecuencia do descoñecemento por parte do servizo de bibliotecas das
liñas de investigación existentes e as necesidades específicas que estas
xeran.
No Informe de Avaliación Externa, destácase como debilidade o predominio
de fondos bibliográficos destinados á investigación, con respecto aos fondos
destinados a docencia, que son os realmente demandados polos alumnos,
así como a excesiva rixidez do regulamento de préstamo universitario, o cal
está moi orientado ás necesidades do persoal docente e investigador na
opinión do Comité de Avaliación Externa.
11.1.3. RECURSOS HUMANOS
En xeral, o cadro de persoal do servizo de bibliotecas é valorado moi
positivamente, tanto no que respecta á súa dotación, como á súa formación,
se ben o Comité de Avaliación Externa considera que a súa distribución e
organización non é óptima, o que ocasiona certas deficiencias en canto á
atención aos usuarios.
Unicamente se sinala como deficiencia a falta de persoal informático experto
no cadro de persoal que proporcione o soporte adecuado aos distintos
centros.
11.1.4. INSTALACIÓNS
As instalacións son valoradas moi positivamente polo Comité de Avaliación
Externa, sobre todo as bibliotecas centrais, de recente costrución, se ben
algúns dos centros máis antigos sinalan deficiencias puntuais nas súas
instalacións, que con todo non son achacables ao servizo de bibliotecas,
senón que atinxen ao conxunto do edificio.
En canto ao equipamento informático, sinálase a súa escaseza e obsolescencia,
se ben destácase o esforzo realizado na súa modernización e a implantación
de novas tecnoloxías.
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11.1.5. RESULTADOS
En xeral, o servizo de biblioteca é valorado positivamente polos usuarios,
destácando a insatisfacción dos mesmos coa dotación de fondos bibliográficos
nos centros, a falta de postos de lectura e estudo, a escaseza de medios
informáticos, así como diversas deficiencias no regulamento de préstamo.
11.1.6. VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
Da lectura dos distintos informes, despréndese que a avaliación se
desenvolveu correctamente, aínda que o proceso foi relativamente complexo,
como consecuencia en gran medida da falta de experiencia, ao ser o primeiro
servizo avaliado na nosa comunidade.
O proceso de avaliación dilatouse excesivamente no tempo, tardando case
dous anos en completarse, período en que se produciron diversos cambios
de importancia, que alteraron o proceso, tal e como sinala o Comité de
Avaliación Externa, entre os que cabe destacar o cambio na dirección do
servizo e a posta en marcha da Biblioteca Central do Campus de Vigo.
Cabe destacar a concepción totalmente distinta acerca da estrutura e
funcionamento do servizo dende o punto de vista dos seus xestores, no que
se destaca a dispersión de fondos nos centros e a conseguinte duplicidade
como unha ineficiencia e o dos usuarios, que consideran este aspecto como
unha fortaleza que facilita a accesibilidade aos fondos e consecuentemente
incrementa a calidade do servizo.
Esta situación non se estende aos centros de nova creación, en que a
biblioteca foi concebida como unha mera sala de lectura, aspecto que é moi
criticado nos correspondentes Informes de Autoavaliación.

11.2. BIBLIOTECA UNIVERSITARIA – UNIVERSIDADE DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA
A Biblioteca Universitaria é o primeiro servizo administrativo avaliado na
Universidade de Santiago de Compostela, o cal pon de relieve, na opinión
do Comité de Avaliación Externa, a importancia que ten para as autoridades
académicas este servizo e a confianza que manteñen na avaliación como
sistema de mellora da calidade.
Este Comité considera, así mesmo, que o labor efectuado constitúe unha
vantaxa competitiva con respecto ao resto das unidades administrativas, por
canto o traballo realizado e os resultados obtidos poden ser considerados
como un modelo de referencia para a avaliación dos demáis servizos.
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11.2.1. ESTRUTURA. PLANIFICACIÓN ESTRATÉXICA
O servizo de biblioteca está xuridicamente ben integrado na institución
universitaria, a través dos estatutos da propia Universidade. Conta cunha
consolidada Comisión de Biblioteca Universitaria e Comisións de Centros e
Intercentros, así como dunha Xunta Técnica e unha Xunta de Directores de
Biblioteca para a planificación do servizo.
A Biblioteca da Universidade de Santiago considérase un servizo único
constituído por todos os fondos documentais da Universidade e organizada
baseándose en criterios de territorialidade ou especialización de coleccións,
prestando os seus servizos por medio de bibliotecas de centro e intercentros
nos tres campus que a Universidade de Santiago ten na cidade de Santiago
de Compostela e no campus da cidade de Lugo.
Neste modelo, convive a estrutura tradicional de biblioteca universitaria
fortemente descentralizada con outra estrutura en que están presentes uns
servizos centralizados.
Un dos puntos fortes na opinión do Comité de Avaliación Externo é a existencia
da Biblioteca Xeral que alberga un impresionante fondo bibliográfico en canto
a volume e calidade, ao tempo que considera que se debe potenciar dita
biblioteca como fondo de investigación.
Igualmente, valora positivamente o esforzo realizado por actualizar a páxina
web da biblioteca, ao tempo que considera que a posta en marcha do novo
sistema automatizado facilitará a prestación de servizos en rede.
O Comité de Avaliación Externa sinala como un dos puntos débiles do servizo
a carencia dun Plan Estratéxico e dunha planificación por obxectivos, se ben
a Dirección da mesma elabora anualmente un documento que se presenta ás
autoridades académicas e que recolle, a modo de liñas de traballo, unha serie
de proxectos e actuacións conducentes á mellora do servizo. Neste sentido,
o Comité considera que a avaliación do servizo de biblioteca supón unha
excelente oportunidade para a redacción do seu plan estratéxico.
11.2.2. FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
Na opinión do Comité de Avaliación Externa un dos puntos fortes deste
servizo é o amplo e valioso patrimonio bibliográfico que posúe, aínda que
os recursos económicos dispoñibles para xestionar este patrimonio sexa
escaso, polo que anima ás autoridades académicas a tratar de implicar nel a
outras institucións públicas ou privadas.
Sinala tamén como outros puntos fortes deste servizo a importante colección
de publicacións periódicas que posúe, se ben destaca que nos últimos
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anos os prezos das revistas, especialmente as estranxeiras, sufriron unha
importante escalada, o que obrigou a reconsiderar esta colección e a reducir
as subscricións.
A colección de publicacións periódicas en formato electrónico é valorada
moi positivamente tanto polo persoal docente e investigador como polos
alumnos.
Respecto á colección de monografías, a biblioteca debería ter en conta as
necesidades específicas das novas titulacións no seu presuposto anual, co
fin de evitar desequilibrios temáticos. Neste sentido, o Comité de Avaliación
Externa insiste na necesidade de deseñar unha política de xestión desta
colección.
O Comité de Avaliación Externa sinala que a biblioteca universitaria carece
dun presuposto específico para a compra de fondo bibliográfico orientado ás
necesidades de investigación.
Non obstante, a adquisición de revistas e bases de datos está centralizada,
o que permite unha maior optimización dos recursos dispoñibles e un maior
control de gasto, ademáis de asegurar a dispoñibilidade dunha colección
importante de recursos de información para a investigación.
Na opinión do Comité de Avaliación Externo un punto débil do servizo
de bibliotecas é a duplicación do fondo bibliográfico, ocasionada pola
descentralización das adquisicións; aspecto que pola contra é considerado
como unha fortaleza polos usuarios.
Tanto profesores como alumnos valoran moi positivamente o servizo de
préstamo intercentros. Ao respecto, o Comité Externo sinala como punto forte
deste servizo o breve tempo de resposta, incluído o servizo de préstamo.
11.2.3. RECURSOS HUMANOS
En xeral, o traballo do persoal de biblioteca é valorado positivamente por
todos os colectivos, así como o número de efectivos. Non parece existir
un desequilibrio entre dispoñibilidade de efectivos e as funcións que debe
acometer a biblioteca universitaria, se ben o Comité de Avaliación Externa
destaca unha certa desproporción no reparto das cargas de traballo entre
o persoal da biblioteca, motivada pola dispersión dos fondos. Así mesmo,
percibe unha certa descompensación entre o persoal técnico e o auxiliar, a
favor deste último.
Aínda que existe un plan específico para todo o PAS, o Comité de Avaliación
Externa considera que sería conveniente deseñar un plan de formación
específico para o persoal da biblioteca.
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Entre os puntos débiles, destacan a ausencia dunha correlación entre as
funcións asignadas e os niveis administrativos outorgados na Relación de
Postos de Traballo (RPT) nalgúns postos e a escasa participación do persoal
en reunións de traballo.
O alumnado demanda á biblioteca cursos de formación de usuarios relacionados
co coñecemento e habilidades de consulta de fontes de información afíns aos
estudos que cursan.
11.2.4. INSTALACIÓNS
Cada biblioteca ten unha problemática diferente, o denominador común das
bibliotecas da USC é a falta de espazos para poder servir adecuadamente
as monografías e revistas dispoñibles aos usuarios, o que obriga a situar o
fondo bibliográfico en depósitos cerrados de difícil acceso en moitos casos,
excluíndo da súa consulta ao alumnado de 1º e 2º ciclo.
Con respecto ao equipamento informático, considérase necesario asegurar
unha dotación adecuada para os usuarios. Ademáis, sería conveniente contar
con vídeoproxectores, cámaras de vídeo e fotográficas e postos informáticos
adicionais en réxime de préstamo para que os alumnos conten cos recursos
necesarios para realizar os seus traballos de estudo e investigación.
O Comité de Autoavaliación e o Comité de Avaliación Externa coinciden en
destacar como principal debilidade a escaseza de postos de lectura na maioría
dos centros.
11.2.5. RESULTADOS
O Comité de Avaliación Externa considera que a Biblioteca debería traballar de
cara a unha planificación estratéxica conducente á obtención de resultados
en diversos ámbitos básicos, entre os que cabe destacar a adecuación dos
horarios de apertura ás necesidades dos usuarios, o incremento do número
de visitas ás bibliotecas, o incremento do fondo dispoñible en libre acceso, a
adecuación do fondo ás necesidades dos usuarios, o incremento do número
de postos de lectura, a adecuación dos recursos tecnolóxicos ás necesidades
dos usuarios, incrementando deste modo a percepción que teñen os usuarios
sobre a calidade dos servizos prestados.
11.2.6. VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
O Comité de Avaliación Externa fai unha mención expresa á profesionalidade
coa que traballou o Comité de Autoavaliación. Na súa opinión, o Informe segue
con fidelidade a Guía de Avaliación dos Servizos Bibliotecarios en canto á súa
estrutura e á información contida en cada apartado. Respecta a metodoloxía
proposta pola Guía para a recollida de datos mediante enquisas, se ben sinala
que se puido obter unha información máis relevante sobre a biblioteca se se
deseñaran enquisas específicas para cada colectivo.
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De igual modo, destaca o excelente ambiente de traballo en que se
desenvolveron a súas actividades e a facilidade e acordo en que discorreron
as sesións internas, onde todos os temas se resolveron por consenso dos
seus membros. Subliña o esforzo realizado pola Biblioteca para levar a cabo
o proceso de Autoavaliación, a participación activa do persoal e a implicación
do Vicerreitorado de Investigación cos resultados obtidos.
Como puntos débiles destaca, por outra banda, a escasa formación recibida
polos membros do Comité de Autoavaliación, a pouca tutela por parte da
Unidade de Calidade e problemas de coordinación á hora de enviar os Informes
de Autoavaliación e a documentación pertinente aos membros do Comité de
Avaliación Externa.

11.3. SERVIZO DE DEPORTES – UNIVERSIDADE DE VIGO
O Servizo de Deportes da Universidade de Vigo goza dun gran prestixio
dentro da institución, ofertando unha ampla variedade de actividades ao
conxunto da comunidade universitaria. A súa estrutura e funcionamento son
relativamente complexos, por canto presta os seus servizos nos tres campus
cos que conta a Universidade.
11.3.1. POLÍTICA E PLANIFICACIÓN ESTRATÉXICA
Dende o ano 1998 o Servizo de Deportes depende do Vicerreitorado de
Extensión Universitaria e Estudantes. Se ben os seus obxectivos primarios
están recollidos nos propios estatutos da Universidade e na súa planificación
plurianual, o Comité de Avaliación Externa recomenda que estes se recollan
nun documento específico, favorecendo así unha mellor coordinación entre
os distintos órganos da Universidade con responsabilidades na materia.
11.3.2. RECURSOS HUMANOS
En xeral, o cadro de persoal do Servizo é valorado moi positivamente, se ben
o Comité de Avaliación Externa sinala pequenos problemas de coordinación e
distribución de tarefas entre o persoal, así como a elevada carga de traballo
que deben soportar como consecuencia do gran número de usuarios e a
frecuencia coa que acoden ao Servizo.
Como propostas de mellora, tanto o propio Servizo como o Comité de
Avaliación Externa coinciden na necesidade de incrementar o cadro de
persoal, así como a organización de cursos de formación específicos para o
persoal.
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11.3.3. INSTALACIÓNS E RECURSOS
As instalacións existentes son valoradas positivamente tanto polo propio
Servizo como polo Comité de Avaliación Externa, se ben recoñécese a
existencia de deficiencias puntuais no seu mantemento e limpeza que deben
ser corrixidas.
O Comité de Avaliación Externa recomenda a realización dun estudo
pormenorizado das necesidades de infraestruturas, sobre todo nos campus
de Pontevedra e Ourense.
En canto aos recursos económicos dispoñibles, a valoración é adecuada, se
ben se destaca como punto débil a elevada dependencia das achegacións
dos propios usuarios.
11.3.4. RESULTADOS
A valoración do servizo de deportes polos seus usuarios é moi positiva, se
ben se destaca como punto débil as queixas dalgúns usuarios acerca do grao
de limpeza e conservación das instalacións.
11.3.5. VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
A avaliación desenvolveuse correctamente, seguindo adecuadamente a
metodoloxía proposta pola Guía de Avaliación, se ben dilatouse excesivamente
no tempo.
O Servizo avaliado considera moi positiva a súa participación no proceso de
avaliación, recomendando a mesma a outros servizos, por canto lle permitiu
profundizar no seu propio coñecemento do mesmo, pero destacando o gran
esforzo realizado e a complexidade intrínseca ao proceso, derivadas en certa
medida da falta de experiencia en avaliación, así como da dispersión dos
membros do Comité de Autoavaliación entre os distintos campus.
A valoración do Comité de Avaliación Externa é moi positiva, ao tempo que
recomenda que o Comité de Autoavaliación continúe profundizando nas
análises efectuadas, así como na posta en marcha e seguimento do Plan de
Mellora.

11.4. SERVIZO DE ACTIVIDADES CULTURAIS – UNIVERSIDADE DE
VIGO
O Servizo de Actividades Culturais créase no ano 2001, aglutinando nunha soa
unidade administrativa toda a oferta de actividades culturais da Universidade
de Vigo.
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11.4.1. POLÍTICA E PLANIFICACIÓN ESTRATÉXICA
Dende a súa creación, o Servizo de Actividades Culturais depende do
Vicerreitorado de Extensión Universitaria e Estudantes. No momento da súa
constitución definíronse claramente as súas metas e obxectivos, os cales se
recollen exhaustivamente no Informe de Autoavaliación.
Como punto débil, o Comité de Avaliación Externa destaca a falta de
consolidación do Servizo dentro do contexto da Universidade, como
consecuencia da súa novidade, o cal dá lugar a deficiencias na xestión e
organización do Servizo, derivadas en gran medida da dependencia de parte
das súas actividades doutras áreas administrativas, especialmente coa
Xerencia da propia Universidade.
Do mesmo xeito, tamén se sinala un certo descoñecemento das demandas
reais dos usuarios, o cal impide optimizar a oferta de actividades.
11.4.2. RECURSOS HUMANOS
En xeral, o cadro de persoal do Servizo é valorado moi positivamente, aínda que
o Comité de Avaliación Externa sinala pequenos problemas de coordinación
entre o persoal, o cal depende de distintas áreas administrativas, destacando
o excelente clima de cooperación e entendemento existente.
Como propostas de mellora, tanto o propio Servizo como o Comité de
Avaliación Externa coinciden na necesidade de incrementar o cadro de
persoal, así como a organización de cursos específicos de formación.
11.4.3. INSTALACIÓNS E RECURSOS
O Comité de Avaliación Externa valora moi positivamente o edificio en que
está a sede do Servizo, edificio singular de nova creación que recibiu diversos
premios arquitectónicos, se ben a distribución interior do espazo destinado
ao Servizo e o seu mobiliario non se consideran os máis adecuados.
No que se refire ás instalacións nos outros campus, a valoración é deficiente,
tanto no que se refire ao espazo destinado ás mesmas, así como o seu
equipamento.
En canto aos recursos económicos dispoñibles, a valoración é adecuada,
pero detéctanse deficiencias na xestión dos recursos, a cal está distribuída
entre diversas unidades administrativas.
11.4.4. RESULTADOS
A valoración do Servizo de Actividades Culturais polos seus usuarios é positiva,
se ben o Comité de Avaliación Externa considera conveniente realizar un
estudo das demandas reais dos usuarios que permita presentar unha oferta
de actividades de calidade e acorde ás súas expectativas.

ACSUG

171

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

En canto á oferta de actividades, en liñas xerais, considérase suficientemente
ampla, se ben o Comité de Avaliación Externa estima que a oferta nos campus
de Ourense e Pontevedra é escasa.
11.4.5. VALORACIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN
A avaliación desenvolveuse correctamente, seguindo adecuadamente a
metodoloxía proposta pola Guía de Avaliación, se ben dilatouse excesivamente
no tempo.
Tanto o servizo como o Comité de Avaliación Externa consideran prematura a
avaliación, por canto o servizo está en pleno proceso de consolidación como
consecuencia da súa recente creación.
O Comité de Avaliación Externa destaca as profundas transformacións que
sufriu o Servizo durante o propio proceso de avaliación, cambios que nalgúns
casos non foi posible plasmar no Informe de Autoavaliación, por canto tiveron
lugar despois da conclusión do mesmo.
A composición do Comité de Autoavaliación é valorada adecuadamente
polo Comité de Avaliación Externa, aínda que é escasa a representación dos
usuarios, alumnos e profesores.
Como conclusión, o Servizo avaliado considera moi positiva a súa participación
no proceso de avaliación, recomendando a mesma a outros servizos, por
canto lle permitiu profundizar no seu propio coñecemento do mesmo, se
ben destaca o gran esforzo realizado e a complexidade intrínseca ao proceso,
derivadas en certa medida da falta de experiencia en avaliación, así como
da dispersión dos membros do Comité de Autoavaliación entre os distintos
campus.

11.5. PLAN DE MELLORA
Recóllese o resumo (Táboa 75) do Plan de Mellora dos servizos avaliados
nesta anualidade.
Na táboa 76 aparecen as propostas de mellora máis salientables establecidas
polos servizos.
Aínda que os catro servizos avaliados nesta anualidade desenvolven
actividades moi diferentes, agás os das bibliotecas das universidades de
Vigo e Santiago, é moi salientable a coincidencia encontrada nas propostas
de mellora, excepto aquelas específicas das bibliotecas. Practicamente
coinciden, os catro, na necesidade de:
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- Elaboración dun plan estratéxico.
- Mellorar a formación dos traballadores do servizo así como do coñocemento
que dese servizo teñen os usuarios.
- Mellorar a coordinación entre PAS e os directivos do propio servizo.
- Establecer un sistema de satisfacción dos usuarios.
- Mellorar os procesos.
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9

9

32

24*

BIBLIOTECA UVI

BIBLIOTECA USC

DEPORTES UVI

ACTIVIDADES
CULTURAIS UVI
-

-

-

-

ADECUACIÓN AO
MODELO ACSUG

Táboa 75: Resumo Plan de Mellora dos Servizos

* (Datos do Informe de Autoevaluación)

PROPOSTAS
MELLORA

TITULACIÓN

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Aceptable

GRAO DE
DEFINICIÓN
PROPOSTAS

26*

26

30

51

PUNTOS
DÉBILES

RESUMO PLAN DE MELLORA DE SERVIZOS

0,92

1,23

0,30

0,17

GRAO DE CORRELACIÓN
PROPOSTAS DE MELLORA /
PUNTOS DÉBILES

-

-

-

-

FINANCIACIÓN
SOLICITADA
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Táboa 76: Resumo Plan de Mellora dos Servizos

* (Datos do Informe de Autoevaluación)

Sistema de avaliación da satisfacción dos
usuarios

Establecer un sistema de indicadores

Desenvolver coleccións dixitais

Mellorar a infraestrutura do servizo

Mellorar a estrutura do servizo

Formación do PAS/usuarios

Modificar a normativa reguladora do servizo
de préstamo

Mellora dos procesos

Coordinación e comunicación entre os PAS
e usuarios

Mellora da atención ao usuario

Coñocemento necesidade se expectativas
dos usuarios

Elaboración dun plan estratéxico

Proposta de mellora
BIBLIOTECA UVI

BIBLIOTECA USC

DEPORTES UVI

Titulacións

PROPOSTAS DE MELLORA DE SERVIZOS
ACTIVIDADES
CULTURAIS UVI*
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12. RESUMO E CONCLUSIÓNS
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 traduciuse nun esforzo importante por parte dos distintos
comités de avaliación por seguir a metodoloxía e as guías de avaliación
propostas, elaborando informes moito máis completos e mellor razoados,
sendo evidente a experiencia adquirida polas nosas universidades durante o
desenvolvemento do PNECU.
Este incremento de esforzo foi asimétrico, sendo 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 a 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 búsqueda de información e a
súa comparación entre distintas titulacións.
- Do mesmo xeito tamén é importante que se cubran todas as táboas
de datos, en especial a táboa resumo incluída na Guía do II PCU.
- As Unidades Técnicas de Calidade das Universidades deben velar polo
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,
xerando un debate e discusión enriquecedores para a titulación e a
universidade no seu conxunto.
- O proceso de avaliación debe conducir á mellora continúa da
institución, polo que os organismos competentes deben ofrecer os
medios necesarios para a posta en práctica das propostas de mellora
achegadas, sempre e cando estean convenientemente definidas e
razoadas.
Como conclusión final, cabe sinalar que a pesar da heteroxeneidade das
titulacións avaliadas e dos informes emitidos, a información achegada resulta
de gran interese, permitindo extraer unha serie de conclusións acerca do
estado actual do SUG, 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
Segundo o artigo 13 dos Estatutos da ACSUG, a estrutura da mesma é:
- Presidente/a do Consello de Dirección.
- Consello de Dirección.
- O/A Director/a da Axencia.
O Consello de Dirección é o órgano superior da ACSUG e está formado polos
seguintes membros:
• Presidente/a do Consello de Dirección.
• Vocais con voz e voto:
o Conselleiro/a de Educación e Ordenación Universitaria.
o Director/a Xeral de Universidades.
o Director/a Xeral de Investigación e Desenvolvemento.
o Os/As Reitores/as das Universidades Consorciadas.
o Os/As presidentes/as dos Consellos Sociais das Universidades
Consorciadas.
o Dúas persoas designadas pola Dirección Xeral de Universidades.
o Dúas persoas designadas pola Dirección Xeral de Investigación e
Desenvolvemento.
• Vocais con voz e sen voto:
o O/A Director/a da ACSUG
o O/A Secretario/a do Consello de Dirección
o Unha persoa designada por cada unha
Consorciadas.

das

Universidades

A designación do/a secretario/a, funcións do Consello de Dirección, sesións e
adopcións de acordos especifícanse nos estatutos da ACSUG.
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A ACSUG contará (artigo 24 dos Estatutos da ACSUG) cun Consello Técnico,
órgano asesor e facilitador nalgunhas das súas accións, segundo as funcións
establecidas nos estatutos da Axencia. A composición é a seguinte:
• Os/As vicerreitores/as responsables de calidade das tres Universidades
Consorciadas.
• O/A Subdirector/a Xeral de Universidades.
• Un subdirector ou Subdirectora da Secretaría Xeral de Investigación e
Desenvolvemento.
• Unha persoa en representación de cada Universidade Consorciada
responsable da Unidade Técnica de Calidade, ou a persoa designada pola
universidade.
• Unha persoa en representación do Consello Social de cada Universidade
Consorciada.
• O/A Director/a da ACSUG.
• Tamén poderán formar parte do Consello Técnico da Axencia persoas con
experiencia técnica na materia, sempre que a súa colaboración resulte de
interese para ela.
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GRUPO DE TRABALLO DE ELABORACIÓN DESTE INFORME
PERSOAL DA ACSUG
D. Eugenio Muñoz Camacho
Dª. Mª Paula Ríos de Deus

Director
Técnico Calidade Universitaria

GRUPO DE ELABORACIÓN DE INFORMES
D. Eugenio Muñoz Camacho
D. José Antonio Pérez Rodríguez
D. Xosé Manuel González
Martínez
D. Antonio Masdías y Bonome
Dª. Ana Porto Castro

Director ACSUG
Universidade da Coruña
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Universidade de Santiago de Compostela
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ANEXO II
PRINCIPAIS DEBILIDADES E PROPOSTAS
DE MELLORA DAS TITULACIÓNS
AVALIADAS DURANTE O II PCU NO SUG
A continúación recóllense, de modo resumido, as principais debilidades e as
propostas de mellora máis frecuentes presentadas polas titulacións avaliadas
durante o II PCU no SUG.
As propostas agrupáronse baseándose nos criterios de avaliación da Guía de
Autoavaliación:
1. Contexto da Titulación
2. Metas e Obxectivos
3. Programa de Formación
4. Recursos Humanos
5. Instalacións e Recursos
6. Desenvolvemento da Ensinanza
7. Resultados Académicos
Esta relación será ampliada nunha próxima publicación na que se establecerán
todas as propostas de mellora presentadas polas titulacións avaliadas durante
as dúas anualidades do II PCU.

PRINCIPAIS PUNTOS DÉBILES
1. CONTEXTO DA TITULACIÓN
Datos globais sobre a universidade
- Escaso peso da titulación no conxunto da universidade.
- Ausencia de departamentos e áreas de coñecemento específicas da
titulación no propio centro.
- Excesiva centralización. Escasa atención ás necesidades específicas dos
campus periféricos.
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Análise da demanda e emprego da titulación
- Ausencia de estudos sobre a inserción laboral dos titulados.
- Descenso do número de alumnos de novo ingreso.
- O perfil formativo non se adecúa ás demandas da sociedade.
As decisións sobre a titulación
- Falta de autonomía do centro.
- Falta de atribucións do centro en materia de persoal. Imposibilidade de
controlar eficazmente o labor do cadro de persoal, tanto no que se
refire ao profesorado como ao persoal de administración e servizos.
Relacións externas da titulación
- Escasas relacións externas.
- Escasa mobilidade dos alumnos.
- A titulación non está suficientemente recoñecida no seu contorno.
- Escasa relación co colexio profesional.
2. METAS E OBXECTIVOS
Análise e valoración dos obxectivos
- Ausencia de definición de metas e obxectivos da titulación.
- Descoñecemento das demandas da sociedade no que se refire ao perfil
formativo.
Planificación estratéxica da titulación
- Ausencia dun Plan Estratéxico da Titulación.
- Ausencia de plans e axudas para a converxencia ao EEES.
3. PROGRAMA DE FORMACIÓN
Estrutura do plan de estudos
- Problemas na secuenciación e estrutura do plan de estudos.
- Falta de optatividade / itinerarios no plan de estudos.
- Ausencia dunha oferta adecuada de materias de libre elección.
- A estrutura e a duración do plan de estudos non son adecuadas.
- A estrutura do plan de estudos non permite completar o programa
formativo no tempo previsto.
Organización das ensinanzas prácticas
- Escasa formación complementaria: informática, outros idiomas, etc.
- Ausencia de prácticas externas en empresas durante o período
formativo.
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-

Escaseza de xornadas formativas, cursos e conferencias
complementarias.
- Escasa coordinación entre as ensinanzas teóricas e prácticas.
Frecuentemente o alumno debe realizar as sesións prácticas antes de
asistir ás clases teóricas correspondentes.
Programas das materias do plan de estudos
- Non se revisan adecuadamente os programas formativos.
Planificación da ensinanza
- Planificación horaria inadecuada. Excesivo tempo de permanencia do
alumno no centro.
- Solapamento de horarios.
- Ausencia de mecanismos adecuados de control do desenvolvemento do
programa formativo.
- Avance curricular, dos alumnos, anárquico.
4. RECURSOS HUMANOS
Alumnado
- Escasa difusión da información relevante entre a comunidade
universitaria.
- Escasa participación dos alumnos nas actividades complementarias.
- Inexistencia de mecanismos adecuados para a recollida de opinións e
suxerencias entre os alumnos.
- Ausencia de programas de orientación laboral.
Profesorado
- Escaso recoñecemento da participación en tarefas de xestión ou en
actividades de innovación docente.
- O persoal académico carece da formación pedagóxica adecuada.
- Excesiva carga docente do profesorado.
- Ausencia dunha política adecuada de consolidación e promoción do
cadro de persoal.
- Escasa participación do persoal docente en proxectos de investigación.
- O perfil do persoal académico non se adecúa ás necesidades do programa
formativo. Falta de profesores funcionarios con dedicación completa.
Recursos humanos destinados á xestión da titulación
- A dotación de PAS non é suficiente para cubrir adecuadamente as
necesidades da titulación.
- Falta de persoal especializado. Técnicos de laboratorio, técnicos de
informática, etc.
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-

Inexistencia dun manual de funcións do PAS.
Ausencia dunha política adecuada de promoción do PAS.
Ausencia de gardería para os fillos do persoal.
Colapso dos servizos administrativos na época de matrícula.

5. INSTALACIÓNS E RECURSOS
Infraestrutura e instalacións
- Deficiencias no transporte público. Problemas de acceso ao centro.
- Escaseza de prazas de aparcadoiro.
- O equipamento das aulas non é adecuado á función docente. Carencia
de medios audiovisuais.
- A iluminación e o acondicionamento das aulas non é adecuado para a
actividade docente.
- O centro carece de instalacións adecuadas para o traballo persoal e
estudo dos alumnos.
- O persoal docente non conta cos espazos e o equipamento adecuado
para desempeñar as súas funcións.
- Os espazos destinados a prácticas (laboratorios) non son suficientes.
- O equipamento dos laboratorios non é adecuado / está obsoleto.
- As instalacións non cumpren as medidas de seguridade necesarias.
- Existencia de barreiras arquitectónicas.
- As instalacións presentan deficiencias puntuais ou carecen do
mantemento adecuado.
- Falta de limpeza nas instalacións.
- As instalacións non son suficientes.
- A biblioteca carece dos espazos adecuados.
- A dotación de fondos de biblioteca non é suficiente, ou ben estes non
son adecuados ao programa formativo.
- Falta de servizos esenciais no centro: fotocopiadora, biblioteca, cafetería,
etc.
- Deficiencias nos subministros básicos: auga, luz, etc.
- Ausencia dun centro de primeiros auxilios no campus.
Recursos económicos
- O orzamento non permite atender adecuadamente as necesidades
específicas da titulación.
- Xestión do orzamento inadecuada. As partidas de gasto non están
dispoñibles ao principio do exercicio.
- Excesivo retraso nos pagos.
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6. DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
Metodoloxía docente
- Excesivo uso da lección maxistral. Escaso emprego de técnicas de
innovación docente.
- Masificación nas aulas.
Traballo dos alumnos
- Baixa asistencia a clase.
- Excesivo emprego de apuntamentos por parte dos alumnos. Escaso
grao de consulta da bibliografía complementaria.
Avaliación dos aprendizaxes
- Excesivo período de tempo entre os exames e a publicación dos
resultados.
- O nivel de esixencia non se corresponde cos coñecementos
impartidos.
Atención titorial
- Escaso emprego das titorías.
- Escaso cumprimento do horario de titorías.
Coordinación da ensinanza
- Escasa coordinación entre materias afíns.
- Escasa coordinación centro – departamentos.
7. RESULTADOS ACADÉMICOS
Indicadores de graduación, retraso e abandono
- Elevada taxa de abandono.
- Elevado índice de retraso.
Indicadores de rendemento
- Gran parte dos alumnos son incapaces de finalizar os seus estudos no
tempo previsto.
- Excesiva taxa de non presentados.
- Problemas de rendemento nas materias puntuais.
Resultados a curto prazo
- Escasas expectativas laborais.
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Resultados a longo prazo
- Descoñecemento dos resultados a longo prazo.
- O perfil formativo dos egresados non responde ás súas expectativas.

PRINCIPAIS PROPOSTAS DE MELLORA
1. CONTEXTO DA TITULACIÓN
Datos globais sobre a Universidade
- Incrementar o peso da titulación no conxunto da Universidade.
- Creación de Departamentos e Áreas de Coñecemento específicas da
titulación no propio centro.
- Descentralizar na medida do posible os servizos e unidades administrativas,
creando oficinas nos distintos campus.
Análise da demanda e emprego da titulación
- Realización dun estudo sobre a inserción laboral dos titulados.
- Establecer políticas de captación de alumnos.
As decisións sobre a titulación
- Incrementar a autonomía do centro.
- Dotar ao centro de atribucións en materia de persoal, que permitan
controlar eficazmente o labor do cadro de persoal, tanto no que se
refire ao profesorado como ao persoal de administración e servizos.
Relacións externas da titulación
- Incrementar as relacións externas.
- Favorecer a mobilidade dos alumnos.
- Publicitar a titulación no seu contorno.
- Mellorar as relacións cos colexios profesionais.
- Mellorar as relacións con titulacións afíns das universidades próximas.
2. METAS E OBXECTIVOS
Análise e valoración dos obxectivos
- Definición clara das metas e obxectivos da titulación.
- Elaboración dunha guía do estudante.
- Realizar estudos e establecer contactos para coñecer as demandas reais
da sociedade con respecto ao perfil formativo.

194

ACSUG

Informe Final da segunda anualidade do II Plan de Calidade das Universidades no Sistema Universitario de Galicia
Anexo 2-Principais debilidades e propostas de mellora das titulacións avaliadas durante o II PCU no SUG

Planificación estratéxica da titulación
- Elaboración dun plan estratéxico da titulación.
- Establecemento de políticas de mellora continua. Creación dun Comité
de Calidade.
- Establecemento de plans e axudas para a converxencia ao EEES.
- Revisión e mellora do funcionamento interno do centro.
- Estudar a viabilidade de ofertar dobres titulacións.
- Potenciar a oferta de terceiro ciclo.
- Incrementar a oferta de cursos de posgrao.
3. PROGRAMA DE FORMACIÓN
Estrutura do plan de estudos
- Revisión da estrutura e a duración do plan de estudos.
- Incrementar/Mellorar a formación práctica.
- Incrementar e adecuar a oferta de materias optativas e de libre
elección.
- Ampliación a licenciatura.
Organización das ensinanzas prácticas
- Organizar programas de formación complementaria: informática, outros
idiomas, etc.
- Promoción de prácticas externas durante o período formativo.
- Incremento da oferta de xornadas formativas, cursos e conferencias
complementarias.
- Mellorar a coordinación entre as ensinanzas teóricas e prácticas.
Programas das materias do plan de estudos
- Fomentar a revisión e actualización dos programas formativos e a
organización da ensinanza.
Planificación da ensinanza
- Mellorar a planificación horaria. Redución do tempo de permanencia do
alumno no centro.
- Reordenar os horarios, evitando solapamentos.
- Ordenar o avance curricular dos alumnos, mediante a introdución dos
mecanismos de control adecuados.
- Revisión da política de matrícula e permanencia.
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4. RECURSOS HUMANOS
Alumnado
- Mellorar os mecanismos de difusión da información relevante entre a
comunidade universitaria. Creación / actualización da páxina web do
centro.
- Fomentar a participación dos alumnos nas actividades complementarias
e na actividade cotiá do centro.
- Establecemento de mecanismos eficaces de recollida de opinións e
suxerencias entre os alumnos.
- Creación de programas e desenvolvemento de xornadas de orientación
laboral.
Profesorado
- Incrementar o recoñecemento da participación en tarefas de xestión ou
en actividades de innovación docente.
- Incrementar o cadro de persoal docente.
- Establecemento por parte da universidade e as autoridades competentes
dunha política adecuada de consolidación e promoción do cadro de
persoal.
- Verificación do cumprimento das obrigacións docentes.
- Establecemento dun plan de formación do profesorado. Programas
de formación pedagóxica e na aplicación das novas tecnoloxías á
docencia.
- Fomentar a participación do persoal académico en proxectos de
investigación.
- Fomentar a participación do persoal nas actividades cotiás do centro.
- Verificar o cumprimento das obrigacións docentes.
- Revisión das políticas de contratación de persoal.
Recursos humanos destinados á xestión da titulación
- Incrementar a dotación de PAS.
- Incrementar a dotación de persoal especializado. Técnicos de laboratorio,
técnicos de informática, etc.
- Definición dun manual de funcións do PAS.
- Establecemento de cursos de formación e reciclaxe.
- Ordenar e simplificar o procedemento de matrícula.
- Ampliación do horario de atención ao público dos servizos administrativos
á quenda de tarde.
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5. INSTALACIÓNS E RECURSOS
Infraestrutura e instalacións
- Reforma das instalacións. Subsanar defectos puntuais.
- Ampliación das instalacións.
- Mellorar o equipamento audiovisual e informático.
- Creación de espazos adecuados para o traballo e estudo dos alumnos.
Creación de salas multimedia para uso dos alumnos.
- Ampliación do espazo destinado a despachos e oficinas.
- Mellorar a dotación de recursos materiais e de equipamento para que o
persoal poida desempeñar adecuadamente as súas funcións.
- Incrementar os espazos destinados a prácticas (laboratorios). Mellorar a
súa dotación de equipamento.
- Mellorar as medidas de seguridade das instalacións.
- Supresión de barreiras arquitectónicas.
- Mantemento adecuado das instalacións.
- Mellora do servizo de limpeza.
- Ampliación / mellora das instalacións de biblioteca.
- Incremento da dotación de fondos de biblioteca destinados ao programa
formativo.
- Creación de servizos esenciais que non existen no centro: fotocopiadora,
biblioteca, cafetaría, etc.
- Corrección de deficiencias no transporte público. Problemas de acceso
ao centro.
- Mellora dos accesos ao campus.
- Ampliación do aparcadoiro.
- Creación dunha gardería no campus.
- Corrección das deficiencias nos subministros básicos: auga, luz, etc.
- Creación dun centro de primeiros auxilios no campus.
- Implantar medidas de racionalización e aforro enerxético nas
instalacións.
Recursos económicos
- Incremento do presuposto, atendendo ás necesidades específicas da
titulación.
- Mellora da xestión do presuposto. Dispoñibilidade das partidas de gasto
dende o principio do exercicio.
- Simplificación dos procesos administrativos, redución do tempo de pago
a proveedores.
- Busca de financiación externa para actividades complementarias.
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6. DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
Metodoloxía docente
- Fomento das técnicas de innovación docente e o emprego das novas
tecnoloxías nas aulas.
- Incremento do número de grupos nalgunhas materias.
Traballo dos alumnos
- Incentivar a asistencia á clase, mediante a implantación de técnicas
docentes participativas e sistemas de avaliación continua.
Avaliación das aprendizaxes
- Redución do período de tempo transcorrido entre os exames e a
publicación dos resultados.
- Corrección de deficiencias puntuais no proceso de avaliación dos
coñecementos. Fomento da avaliación continua.
- Mellorar a planificación e o desenvolvemento do calendario de exames.
Atención titorial
- Establecemento de programas de acollida aos alumnos de novo ingreso.
- Fomento do emprego das titorías. Creación de programas de seguimento
e titorización dos alumnos.
- Implantación do cuadrimestre cero.
Coordinación da ensinanza
- Mellorar a coordinación entre materias afíns. Creación da figura de
coordinador da titulación.
- Mellorar a coordinación centro – departamentos.
7. RESULTADOS ACADÉMICOS
Indicadores de graduación, retraso e abandono
- Estudo das causas do retraso e abandono.
Indicadores de rendemento
- Seguimento exhaustivo dos resultados dos alumnos.
- Mellora das enquisas de avaliación do profesorado.
Resultados a curto prazo
- Fomento do desenvolvemento de habilidades profesionais.
Resultados a longo prazo
- Manter contactos periódicos cos egresados.
- Manter contactos periódicos cos empregadores.
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ANEXO III
LISTA DE VERIFICACIÓN DOS
AUTOINFORMES
UNIVERSIDADE:
TITULACIÓN:
I. Estrutura do Autoinforme
Descrición sobre a composición do Comité e o Proceso de Autoavaliación
Cubrir a Táboa 15 Resumo de Indicadores
Síntese de fortalezas e debilidades
Elaboración do plan de mellora
Autoavaliación do traballo realizado

Contribución
de
evidencias

Análise

Xuízos de
valor

Puntos
débiles

II. Contido do Autoinforme

Resultado
Puntos
fortes

Proceso

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
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PROGRAMA DE FORMACIÓN
Estrutura do Plan de Estudos
Organización das ensinanzas
prácticas
Programas das materias do Plan
de Estudos
Planificación da ensinanza
RECURSOS HUMANOS
Alumnado
Profesorado
Recursos humanos destinados á
xestión da titulación
INSTALACIÓNS E RECURSOS
Infraestrutura e instalacións
Recursos económicos
DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
Metodoloxía docente
O traballo dos alumnos
Avaliación das aprendizaxes
Atención titorial
Coordinación da ensinanza
RESULTADOS ACADÉMICOS
Indicadores de graduación, re
Indicadores de rendemento
Resultados a curto prazo
Resultados a longo prazo

ORIENTACIÓNS PARA CUBRILOS.
En primeiro lugar, é preciso sinalar que é cometido da Unidade Técnica
revisar os mínimos esixibles aos Autoinformes e presentar as propostas de
decisión ao órgano competente (disposición sexta da Orde de 3 de agosto
de 2001, BOE 15 de agosto). No entanto, a decisión final da remisión dos
Autoinformes ao Consello de Coordinación Universitaria ou ás correspondentes
axencias autonómicas para proceder á avaliación externa constitúe unha
responsabilidade da Comisión de Calidade de cada Universidade.
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A táboa distingue entre a estrutura e o contido do Autoinforme. No que
respecta ao contido considéranse, por unha banda, os aspectos relativos ao
proceso (contribución de evidencias, análises, xuízos de valor) e, por outra,
os referentes ao resultado de dito proceso (puntos fortes-débiles, propostas
de mellora).
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 de metas e obxectivos, programa de formación,
desenvolvemento da ensinanza e resultados académicos son da máxima
importancia para a consecución da avaliación dunha titulación e, polo tanto,
estes apartados deben estar cubertos ao máximo.
INSTRUCIÓNS XERAIS:
Calificación binaria: en cada recadro destas columnas indicarase ‘Si’ cando se
cumpre a condición e indicarase ‘Non’ cando non se cumpre. Non é posible
asignar un Si’ nun recadro se na inmediata esquerda se indicou ‘Non’.
INSTRUCIÓNS PARA VALORAR OS ASPECTOS DE PROCESO:
Os criterios para cubrir os aspectos relacionados co proceso (columnas 2-4
da táboa) son, en cada unha das columnas, os seguintes:
• ‘Aportación de evidencias’. Considerarase que cumpre a condición (indicar
‘Si’) cando as táboas de datos cuantitativos correspondentes ao apartado
analizado estean completas en, polo menos, o 80% dos seus contidos
(recadros). Para algúns apartados poderá valorarse que se cumpre a condición
cando se achegan evidencias pertinentes doutro tipo (enquisas de opinión,
documentos,...) incluso na substitución das mesmas táboas.
• ‘Análise’. Deberá entenderse pola análise un proceso que, a partir da
redución e síntese da información recollida, relaciona e compara os elementos
da mesma, contrasta a validez dos datos e achega 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.
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• ‘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
Autoinforme, terase en conta que as accións a realizar inclúan especificacións
adicionais sobre prioridade, recursos, responsables, ámbito de aplicación,
temporalidade, etc.
CALIFICACIÓN GLOBAL E PROPOSTA DE DECISIÓN:
Como requisito mínimo para garantir a calidade do autoinforme deberán
estar cubertos 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 de ditos datos, síntese
de fortalezas e debilidades, plan de mellora e autoavaliación do traballo
realizado).
Ademáis deste requisito, establécense tres categorías para a calificación
global:
A. Procede remisión do Autoinforme ao Consello de Coordinación Universitaria
ou á correspondente axencia autonómica e a realización da avaliación
externa.
Cando as columnas dos aspectos de proceso e resultado estean cubertas
na súa totalidade con ‘Si’ nas dimensións de metas e obxectivos, programa
de formación, desenvolvemento da ensinanza e resultados académicos, e o
resto dos recadros está unha porcentaxe de recadros cubertos cun ‘Si’ en,
polo menos, o 60% dos casos.
B. Require modificacións.
Aínda que as columnas dos aspectos de resultados do proceso estean cubertas
na súa totalidade cun “Si” nas dimensións de metas e obxectivos, programa
de formación, desenvolvemento da ensinanza e resultados académicos, no
resto dos recadros non está unha porcentaxe de recadros cubertos cun ‘Si’
en, polo menos, o 60% dos casos.
C. Non procede remisión do Autoinforme ao Consello de Coordinación
Universitaria ou á correspondente axencia autonómica, nin a realización da
avaliación externa.
Considerarase como insuficiente o nivel avaliativo acadado cando as columnas
dos aspectos de resultados do proceso non estean cubertas na súa totalidade
cun ‘Si’ polo menos nas seguintes dimensións: metas e obxectivos, programa
de formación, desenvolvemento da ensinanza e resultados académicos.
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ANEXO IV
DOCUMENTO GUÍA PARA A PRESENTACIÓN
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 en Comité Autoavaliación: ________%
Análise das Propostas de Mellora:
- Nº de propostas formuladas no Informe Final: _________
- Nº de propostas no 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 Melloras, 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 presentados:
- 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
Ensinanza
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, financiación.
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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ANEXO 5
COMPOSICIÓN DOS
COMITÉS DE AVALIACIÓN
CORRESPONDENTES Á
SEGUNDA ANUALIDADE DO II
PCU

ACSUG

Vigo

Ourense

Licenciado en
Dereito

CAMPUS

Licenciado en
Dereito

TITULACIÓN

Vigo

Vigo

UNIVERSIDADE

Profesor: D. Pedro Francisco Rabanal Carbajo
Profesor: D. Miguel Ángel Michinel Álvarez
Profesor: D. Rafael Fernández e Acevedo
Profesora: Dª. María A. Trapero Barreais
PAS: Dª. Julia Jiménez López
PAS: . Juan José Salgado González
PAS: Dª. Beatriz Rodríguez Rodríguez
Alumna: Dª. Lorena Álvarez González
Alumna: Dª. Eva Rodríguez Lago

Profesor: D. Javier de Vicente Remesal
Profesor: D. Jaime Cabeza Pereiro
Profesora: Dª. Margarita Cabaleiro Soto
Profesor: D. Pablo Méndez García
Profesor: D. Fernando Lorenzo Merino
Profesora: Dª. Ana Mª Pita Grandal
Profesor: D. Juan Antonio Hernández Corchete
Profesora: Dª. Patricia Valcárcel
Profesor: D. Julio Costas Comesaña
Profesor: D. Jesús Rodríguez Márquez
PAS: Dª. Paz Canduela
PAS: D. Jesús García Caurel
Alumno: D. Luís Miguel Gude Troitiño
Alumna: Dª. Andrea Bastos Anta
Alumno: D. Virgilio Rodríguez Vázquez

MEMBROS CA

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS

P/C: Dª. María Teresa Soler Roch
VA: D. Jesús González Salinas
VT: Dª. Evelia Muñoz Sánchez-Reyes

MEMBROS CEE
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Ourense

Santiago

Santiago

Santiago

Licenciado en
Administración
e Dirección de
Empresas

Licenciado en
Pedagoxía

Licenciado
Psicopedagoxía

Diplomado
en Educación
Social
Santiago

Santiago

Santiago

Vigo

P/C: D. Julio Grafe Árias
VT: D. Juan Carlos Zubieta Irún
P: D. Pedro Piñeiro Soto

P/C: D. Víctor Álvarez Rojo
VA: D. José Ortega Esteban
VA: Dª. Amparo Martínez Sánchez
P: Dª. Genma Álvarez Comesaña
P: D. José Mª Juncal Míguez

Profesor: D. José A. Fraiz Brea.
Profesor: D. Alberto Vaquero García
Profesora: Dª. Ana I. Sinde Cantorna
Profesor: D. Dolores Rivero Fernández
Profesor: D. Santiago Lago
Profesor: D. Jesús Vázquez Abad
PAS: D. Manuel Fernández Cruz
PAS: D. Juan José Salgado González
Alumna: Dª. Ana Alonso Barreiro
Alumna: Dª. Mª Jesús González Carnero
Alumna: Dª. Fátima Álvarez Ensá
Profesor: D. Felipe Trillo Alonso
Profesor: D. José Antonio Caride López
Profesor: D. Antón Costa Rico
Profesor: D. Juan Carlos Pardo López
Profesor: D. Agustín Requejo Osorio
Profesora: Dª. Lourdes Montero
Profesora: Dª. Felicidad Barreiro
Profesor: D. Vicente Peña Saavedra
Profesor: D. Miguel A. Zabalza Beraza
Profesor: D. José Cajide Val
PAS: Dª. Jesusa Rico Picón
Alumna: Dª. María Vieito Liñares
Alumna: Dª. Silvia Portas Fernández
Alumna: Dª. Carina Mouzo Espasandín
Alumno: D. José Maneiro Blanco
Alumna: Dª. Patricia A. Fernández García
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ACSUG

A Coruña

Ferrol

Licenciado
en Ciencias
da Actividade
Física e do
Deporte

Diplomado en
Biblioteconomía
e
Documentación
A Coruña

A Coruña

P/C: D. José Miguel Fernández Dols
VT: D. Sergio José Ibáñez Godoy
P: D. Fernando Huelin Trillo

P/C: Dª. Mª Manuel Moro Cabero
VT: Dª. Alicia Arias Coello
P: Dª. Mª Dolores Campaña Ferro

Profesor: D. Miguel Ángel González Baleiro
Profesor: Dª. Elena Sierra Palmeiro
Profesor: D. José Luis Tuimil López
Profesor: D. Jorge Dopico Calvo
PAS: D. Jesús Penedo Pallas
Alumno: D. José Manuel Miragaya Iglesias
Alumno: D. Juan Carlos Villanueva Acuña
Profesora: Dª. Carmen Fernández Casanova
Profesor: D. Bernardo Castelo Álvarez
Profesora: Dª. Carmen Pérez Pais
Profesor: D. Pedro López Gómez
Profesor: D. Juan José Fuentes Romero
Profesora: Dª Mª José Ordóñez Vergara
PAS: Dª. Pilar Comesaña Pérez
Alumna: Dª. Ariadna Alcaraz Ladredo
Alumna: Dª. Isabel Fernández Pena
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CAMPUS

A Coruña

A Coruña

Ferrol

Santiago

TITULACIÓN

Licenciado
en Filoloxía
Hispánica

214

Licenciado en
Filoloxía Inglesa

Licenciado en
Humanidades

Licenciado en
Historia
Santiago

A Coruña

A Coruña

A Coruña

UNIVERSIDADE
Profesora: Dª. María José Martínez López
Profesor: D. Luis González García
Profesor: D. Emilio Blanco Gómez
Profesor: D. Pablo Cancelo Fernández
PAS: Dª. María Jesús Salvado Carballo
Alumna: Dª. Gladis Bello Fernández
Alumno: D. Marcos de la Fuente Rostro
Profesor: Dª. Carmen Fernández Casanova
Profesor: D. Juan Luis Montero Fenollós
Profesor: D. Miguel Clemente Díaz
Profesor: D. Juan Fontes Romero
PAS: Dª. María Pilar Comesaña Pérez
Profesor: D. Ermelindo Portela Silva
Profesor: D. Antón Rodríguez Casal
Profesora: Dª. Ofelia Rey Castelao
Profesora: Dª. María Jesús Baz Vicente
PAS: Dª. María do Carmen Castro Varela
Alumno: D. José Anido Rodríguez

MEMBROS CA

ÁREA DE HUMANIDADES

P/C: D. José Manuel Roldán Hervas
VA: D. Vicente A. Álvarez Palenzuela
VT: Dª. Josefina Cuesta Bustillo

P/C: D. Agustín Azcárate Garai-Olaun
VA: D. Juan Ignacio Ruiz de la Peña
VT: Dª. Alicia Arias Coello

P/C: D. Julio Murillo Puyal
VA: D. Román Álvarez Rodríguez
VT: D. Juan Carlos Ruiz Antón

MEMBROS CEE
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ACSUG

Santiago

Lugo

Pontevedra

Licenciado en
Historia da Arte

Licenciado en
Humanidades

Licenciado en
Belas Artes
Vigo

Santiago

Santiago

Profesor: D. Alfredo Vigo Trasancos
Profesora: Dª. Marta Cendón Fernández
Profesora: Dª. Rocío Sánchez Ameijeiras
Profesor: D. José Manuel López Vázquez
Profesor: D. Manuel Castiñeiras González
PAS: Dª. Victoria Cutrín Torres
Alumno: D. Carlos Pena Buján
Profesor: D. Carlos Baliñas Pérez
Profesora: Dª. Ana Goy Diz
Profesora: Dª. Silvia Alonso Pérez
Profesora: Dª. Jodee Anderson
Profesora: Dª. Mª Concepción Fernández López
PAS: D. José Carlos Castaño Hermo
PAS: Dª. Carmen Montes Prado
Alumno: D. Antonio Núñez
Profesor: D. Jesús Hernández Sánchez
Profesor: D. Ignacio Barcia Rodríguez
Profesora: Dª. Ángeles Hermida Paredes
Profesor: D. Juan Carlos Meana Martínez
Profesor: D. Francisco Javier Tudela Sáenz de
Pipaon
Profesor: D. Fortunato Rodriguez Fernández
Profesora: Dª. Paloma Cabello Pérez
PAS: Dª. Lucrecia López Rubianes
PAS: Dª. Susana Díaz Núñez
PAS: D. Andrés Pinal García
Alumna: Dª. Sofía Alonso Pérez
Alumna: Dª. Alba Broullón Lois
Alumna: Dª. Itziar Ezquieta Llamas
P/C: D. José Fuentes Esteve
VA: D. Jesús de Haro Martínez
VT: Dª. Fuensanta Hernández Pina

P/C: D. Pedro Chacón Fuertes
VA: D. Huberto Marraud González
VT: Dª. Ana Muñoz Gonzalo

P/C: D. Jesús González de Zárate
García
VA: D. Vicente A. Álvarez Palenzuela
VT: Dª. Ana Muñoz Gonzalo
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216

A Coruña

Ferrol

Diplomado en
Podoloxía

CAMPUS

Diplomado en
Enfermería

TITULACIÓN

A Coruña

A Coruña

UNIVERSIDADE
Profesora: Dª. Mª del Carmen Méndez Pazos
Profesora: Dª. Rosa Mª Pita Vizoso
Profesora: Dª. Inés Fernández Fraga
Profesor: D. Camilo Daniel Raña Lama
PAS: Dª. Ángeles Ceide Rumbo
Alumna: Dª. Adriana Mª Lamas Ucha
Alumna: Dª. Yara Durán Gómez.
Profesor: D. Ángel Facio Villanueva
Profesora: Dª. Nuria Varela Feal
Profesor: D. Francisco Alonso Tajes
Profesor: D. Luis López López
PAS: Dª. Pilar Rivera Pardo
Alumna: Dª. Ana Mª Albariño Rodríguez
Alumno: D. José Antonio Subiela Lidón

MEMBROS CA

ÁREA DE CIENCIAS DA SAÚDE

P/C: Dª. Carmen Villaverde Gutiérrez
VT: D. Plácido López Encinar
P: Dª. Virginia Novel i Martí

MEMBROS CEE
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ACSUG

A Coruña

A Coruña

Vigo

Licenciado en
Química

Licenciado en
Bioloxía

CAMPUS

Licenciado en
Bioloxía

TITULACIÓN

Vigo

A Coruña

A Coruña

UNIVERSIDADE

P/C: D. Ángel Ríos Castro
VA: Dª. Mª Carmen Avendaño López
VT: D. Patricio González Valverde
P: D. Antonio Figueras Huerta
P: D. Javier Becerra García

P/C: D. José Luís Sánchez Lizaso
VT: Dª. Carmen Pizarro Celis
P: D. Antonio Figueras Huerta

Profesor: D.
��������������������������
Manuel J. Reigosa Roger
Profesor: D.
����������������������������
Carlos Villaverde Taboada
Profesora: Dª.
����������������������
María Fariza Novoa
Profesor: Dª.
����������������������������
Cristina Arias Fernández
Profesor: Dª.
�������������������������
Marina Horjais Luaces
Profesor: D.
��������������������������������������
Francisco Javier Rodríguez Berrocal
Profesor: D.
�����������������������
Jesús Souza Troncoso
PAS: Dª. María del Carmen Álvarez González
Alumno: D. Juan Antonio Castro Domínguez
Alumno: D. Pablo Amigo Acevedo
Alumno: D. Alfonso Blanco Fernández

MEMBROS CEE

Profesor: Dª.
����������������������������
Concepción Herrero López
Profesor: D. Carlos Jiménez González
Profesor: D. Horacio Naveira Fachal
Profesora: Dª. Mª Antonia Señarís Rodríguez
PAS: Dª. Carmen Docampo Muiño
Alumna: Dª. Cristina López Souto
Alumno: D. Juan Jesús Prego Quintanilla

MEMBROS CA

ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTAIS
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ACSUG
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218

Vigo

Vigo

Licenciado en
Ciencias do Mar

Licenciado en
Química
Vigo

Vigo

Profesor: D. Manuel
������������������������
J. Reigosa Roger
Profesor: D.
����������������������������
Miguel A. Nombela Castaño
Profesora: Dª.
����������������������
María Fariza Novoa
Profesor: D.
������������������������
Federico Vilas Martín
Profesor: D.
��������������������
Jesús López Pérez
Profesor: D.
����������������������
Gabriel Rosón Porto
Profesor: D.
�������������������
Luis Múñoz López
Profesora: Dª.
������������������������������
Fuencisla San Juan Serrano
Profesor: D.
��������������������������
José M. García Esteavez
Profesor: D.
����������������������
Ignacio Pérez Juste
PAS: Dª. M. Sandra Rúa Santervás
Alumna: Dª. Carmen de Amores Cuaresma
Alumno: D. Josu Roy da Fonte
Alumna: Dª. Sabela Insúa Pardo
Alumno: D. Iván Fernández Meijme
Alumno: D. Kais Jacob Mohamed Falcón
Profesor: D.
���������������������������
Manuel J. Reigosa Roger�
Profesor: D. Jorge Bravo Bernárdez
Profesor: D. Ángel Rodríguez de Lera
Profesor: D. Eduardo Freijanes Rivas
Profesor: D. J. Antonio Rodríguez Vázquez
Profesor: D. Ricardo Mosquera Castro
Profesor: D. José E. Tojo Suárez
PAS: Dª. Begoña Lueiro Villar
Alumno: D. Gumersindo Pereira Gabián
Alumno: D. Luís Fernández Casas
P/C: D. Ángel Ríos Castro
VA: Dª. Carmen Avendaño López
VT: Dª. María Josefa Muñoz Cueto

P/C: D. José Luís Sánchez Lizaso
VT: Dª. Pilar Martín del Río
P: D. Félix Fernández Pérez
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Licenciado en
Física

Ourense

Vigo

Profesora: Dª.
���������������������������������
Julia de la Montaña Miguélez�
Profesor: D. Lorenzo Pastrana Castro
Profesor: D. Enrique Carballo González
Profesor: D. Luís Romaní Martínez
Profesor: D. Luís Gimeno Gesteiro
Profesor: D. Humberto Michinel Álvarez
PAS: Dª. Elda Martiñá Pérez
Alumna: Dª. Eva Aguiar Fernández
Alumna: Dª. Alejandro Jacobo Cabrera Crespo
Alumno: D. Marcos Tesouro Montecelo
P: Dª. Mercedes Pazos Pellín

Nieves López

P/C: D. Fernando Agulló López
VA: D. Francisco Javier de las
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220

Vigo

Santiago

Biblioteca
Universitaria

UNIVERSIDADE

Biblioteca
Universitaria

SERVIZO
Director: D. Gerardo Marraud González
PAS: Dª. Julia Jiménez López
PAS: Dª. Laura González Novoa
PAS: Dª. Victoria Alonso Crespo
PAS: Dª. Teresita Aboal Somoza
PAS: D. Hector Castro Rey
Profesor: D. Xosé Manuel Cid Fernández
Profesor: D. Adolfo Cordero Rivera
Profesor: D. Xosé Ramón Novoa Rodríguez
Profesor: D. Jorge Figueroa Dorrego
Alumno: D. Alexandre Insua Moreira
Director: D. Miguel Anxo Bastos Boubeta
PAS: Dª. Pilar González Novoa
PAS: Dª. Teresa López Lajos
PAS: Dª. Julia Cantalapiedra Álvarez.
PAS: Dª. Celia Couce Cachaza
PAS: Dª. Cristina Cabada Giadás
PAS: D. César Nóvoa Gil.
Profesora: Dª. Mercedes Brea López
Profesora: Dª. Mª Celia Besteiro Rodríguez
Profesor: D. Herminio Barreiro Rodríguez
Alumna: Dª. Ana López Fontal
Alumno: D. José Vicente Pérez Millán
Alumno: D. Juan Carlos Rodríguez García

MEMBROS CA

SERVIZOS

P/C: D. Fernando Martín Rodríguez
VA: Dª. Manuela Moro Cabero
P: Dª. Victoria Eugenia Millor Rego

P/C: D. Félix de Moya Anegón
VT: Dª. María Dolores Campaña Ferro
P: Dª. Victoria Eugenia Millor Rego

MEMBROS CEE
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ACSUG

Vigo

Vigo

Deportes

Actividades
Culturais

Directora: Dª. Esther Amosa Mendoza
PAS: D. Gustavo Loureiro Álvarez
PAS: D. Luis Pérez Gómez
PAS: D. Eduardo Rodríguez Costas
PAS: D. Alexandre Sanjorge Sanjorge
PAS: D. Javier Rial Boubeta
Profesor: D. Carlos Iglesias Malvido
Alumno: D. David Rodríguez Amoedo
Director: D. Alfonso Caride Losada
PAS: D. Filemón Rivas Conde
PAS: Dª. Ángeles Sobrino Mosteiryn
PAS: Dª. Purificación Fandiño Pérez
Alumno: D. Francisco Lamilla Curros
P/C: D. Joaquín Saúl García Marchante
VA: Dª. María José Escribano Perea
P: D. Francisco Castro Allegue

P/C: D. Vicente Martínez Orga
VA: D. José Luis González Fernández
P: D. José Ángel Otero Lamas
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GLOSARIO DE TERMOS
E SIGLAS UTILIZADAS
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ANEXO VI
GLOSARIO DE TERMOS E SIGLAS
UTILIZADAS
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.
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.
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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.
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.
SICUE - SÉNECA: programa español de axudas para a mobilidade de
estudantes.
SÓCRATES - ERASMUS: programa de mobilidade internacional de estudantes
e persoal das universidades.
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.
- AECI: Axencia Española de Cooperación Internacional.
- ANECA: “Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 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.
- II PCU: II Plan da Calidade das Universidades.
- LADE: Licenciado en Administración e Dirección de Empresas.
- LOU: Lei Orgánica de Universidades.
- P: Profesional.
- PAS: Personal de Administración de Servizos.
- P/C: Presidente/Coordinador.
- PD: Puntos Débiles.
- PDI: Personal Docente Investigador.
- PEI: Programa de Avaliaicón Institucional.
- PEI-ACSUG: Programa de Avaliaicón Institucional desenvolvido pola ACSUG.
- PF: Puntos Fortes.
- PM: Proposta de Mellora.
- PNECU: Plan Nacional de Avaliación da Calidade das Universidades.
- POD: Plan de Organización Docente.
- PYME: Pequena e Mediana Empresa.
- SERGAS: Servizo Galego de Saúde.
- SICUE: Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles.
- SUG: Sistema Universitario de Galicia.
- UDC: Universidade da Coruña.
- USC: Universidade de Santiago de Compostela.
- UVI: Universidade de Vigo.
- VA: Vocal Académico.
- VT: Vocal Técnico.
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