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Os órganos de dirección e todos os traballadores e
traballadoras da ACSUG queren dedicar esta publicación
a Manuel Cecilio Díaz y Díaz, presidente do Consello de
Dirección fundador da ACSUG, polo apoio dado á institución
nos seus comezos e pola súa participación na consolidación
das actividades desta axencia.
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Presentación

Cumpridos xa dez anos da avaliación da calidade das universidades e facendo balance do acontecido neste tempo
no Sistema Universitario de Galicia, podemos dicir que o reto se superou con éxito ao ter avaliado a práctica
totalidade das titulacións existentes e converternos nunha das comunidades autónomas onde a participación nos
procesos de avaliación foi maior.
Con esta publicación damos por rematado o Programa de avaliación institucional, pero este feito, lonxe de significar
un peche, convértese na apertura cara a outras actividades de avaliación da calidade ou a transformación deste
programa noutros, onde o único que se pretende é facilitarlles ás universidades a adaptación ás novas circunstancias,
froito do Espazo Europeo de Educación Superior.
Esperamos que os datos que aquí presentamos poidan servir nun futuro como referencia, para botar a vista atrás e
ver o estado das nosas titulacións xusto antes da transformación dos plans de estudo segundo a Nova Organización
das Ensinanzas.
Confiamos en que o camiño percorrido cara á mellora continua lles sirva ás nosas universidades para acadar a
excelencia e convertérense en organizacións competitivas, tanto no ámbito nacional como no internacional.

Guillermo Rojo Sánchez.
Presidente do Consello de
Dirección da ACSUG.
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As universidades galegas participaron nos sucesivos plans de avaliación institucional, desenvolvidos desde 1996,
coa profunda convicción de levar a cabo proxectos de mellora que incidisen nos obxectivos xenéricos de reforma
universitaria e mellora continua da calidade.
Durante os dous primeiros plans de avaliación (PNECU e II PCU), realizouse un esforzo importante por parte das
universidades e demais axentes implicados, entre eles a ACSUG, para pór en marcha as actividades de avaliación.
A experiencia adquirida nos primeiros anos permitiu identificar os puntos débiles e aspectos que cumpría mellorar
no proceso de avaliación nos anos sucesivos.
Coa idea de continuar impulsando a cultura da calidade nas universidades, desenvolveuse o xa extinto PEI. Con
este programa trátase de emendar as deficiencias detectadas nos plans anteriores e promover actividades de
avaliación que favorezan o establecemento ou a continuidade de procesos de garantía de calidade, así como de
proporcionarlle información á sociedade sobre a calidade das ensinanzas universitarias e os plans de estudo.
O obxectivo deste informe é presentar un resumo do proceso de avaliación levado a cabo no PEI, no que se
incorporan os datos de inserción laboral correspondentes aos dous últimos estudos realizados pola ACSUG
(2001-2003 e 2003-2005).
Un aspecto importante que cómpre resaltar nas últimas avaliacións é a posta en marcha do proxecto piloto de
incorporación de estudantes nos comités de avaliación externa, coa intención de adaptármonos o antes posible ás
recomendacións establecidas por ENQA1. Todos os colectivos implicados neste proxecto manifestaron a experiencia
positiva que supuxo a incorporación de estudantes nos comités externos, xa que se favoreceu a pluralidade de
perspectivas e a difusión da cultura de calidade entre toda a comunidade universitaria
Hai que destacar, finalmente, a influencia positiva que as actividades de avaliación provocaron nas nosas
universidades e que permitirá afrontar con garantías os cambios nos que estamos inmersos na actualidade,
promovidos polo Espazo Europeo de Educación Superior.

Julio Ernesto Abalde Alonso
Director da ACSUG

1

European Association for Quality Assurance in Higher Education
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1.	IntroduCción
Este informe resume os aspectos máis relevantes

grao de compromiso e participación dos distintos

sobre as actividades realizadas e os resultados

organismos e institucións implicadas no proceso, así

obtidos durante o trienio 2004-2007 do Programa

como dar os primeiros pasos cara á futura acreditación

de avaliación institucional da ACSUG (PEI-ACSUG), e

das titulacións.

complementa os informes publicados tras a conclusión
do PNECU e o II PCU.

Nos diferentes programas de avaliación desenvolvidos
entre 1995 e 2007 foron avaliadas 132 titulacións no

A derrogación anticipada do II PCU non supuxo

SUG, o que supón o 85,16% das titulacións existentes

o final do proceso de avaliación institucional, e

na actualidade.

esta asumírona a ANECA e as distintas axencias
autonómicas de calidade.

Galicia é unha das comunidades autónomas nas que a
participación na avaliación da calidade das titulacións

O PEI xorde no ano 2003, como continuación do labor

é maior (táboa 1.1).

iniciado co PNECU e o II PCU, buscando un maior

Táboa 1.1.:. Titulacións avaliadas no SUG
Programas de avaliación
Universidades

TOTAL
AVALIADAS

TOTAL
AVALIABLES/
TOTAL2

%
TOTAL

PNECU

II PCU

PEI-ACSUG

PEIANECA

UDC

9

23

16*

1

49 (4RR)3

45/48

100 %

USC

17

19

3

3

42

59/63

71,19%

51/57

88,23%

155/168

85,16%

UVI

10

11

21

3

454

TOTAL AVALIADAS

36

53

40

7

132

O principal obxectivo do PEI é facilitar un proceso de

nas ensinanzas e proporcionarlles información

avaliación para a mellora da calidade das ensinanzas

aos estudantes e ás súas familias, ao conxunto

a través do seu autodiagnóstico e da visión externa

da sociedade, aos gobernos das universidades

ofrecida polos comités de avaliación. Así mesmo,

e ás administracións públicas sobre a calidade

mediante o desenvolvemento deste programa,

das ensinanzas universitarias e os seus plans de

preténdese promover o establecemento ou a

actuación.

continuidade de procesos de garantía de calidade

2

Número total de titulacións que no curso 2006-2007 se estaban a impartir no SUG, incluíndo as titulacións de nova creación e que non son
avaliables porque non teñen tres anos de egresados.

3

4 titulacións de la UDC fueron avaliadas en dos convocatorias y no se suman al total

4

As 6 titulacións que quedan sen avaliar da UVI son centros adscritos á universidade.
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Con base neste principio fundamental, a ACSUG, desde

De cada unha das titulacións realízase unha análise

a súa creación, centra os seus esforzos na mellora

comparativa das valoracións semicuantitativas que

do proceso de avaliación, fomentando a implicación

fan o CA e o CEE nos seus informes. Esta análise

das unidades técnicas de calidade das universidades

facilita a identificación daqueles criterios onde

na verificación do cumprimento dos protocolos e a

existen discrepancias nas valoracións realizadas na

metodoloxía de avaliación establecidos, insistindo na

autoavaliación e na avaliación externa (no anexo IV

necesidade de garantir que tanto a estrutura como

detállase o significado de cada subcriterio, que se

os contidos dos distintos informes presentados se

corresponde coa guía de avaliación empregada en

axusten ás guías de avaliación.

cada convocatoria).

Estes esforzos, unidos a un maior coñecemento dos

O eixe X representa cada un dos subcriterios que se

procedementos por parte da comunidade universitaria

analizan nas guías de avaliación do PEI-ACSUG. O eixe

e a experiencia adquirida nos últimos anos, conduciron

Y representa as valoracións semicuantitativas do CA

a unha mellora significativa da calidade e utilidade dos

e do CEE (A, B, C, D, EI). As discrepancias existentes

informes presentados.

coméntanse na análise de cada titulación.

As análises e valoracións recollidas neste
informe extráense directamente dos informes de
autoavaliación, avaliación externa e informes finais
das titulacións avaliadas, sen emitir ningún xuízo
de valor nin opinión particular por parte da ACSUG,
que elabora este documento. Inclúense tamén os
datos dispoñibles sobre o seguimento dos plans de
mellora das titulacións avaliadas, así como os datos
de inserción laboral e de titulados dos períodos
2001-2003 e 2003-2005.

5

Tras realizar unha descrición de cada subcriterio, os comités de avaliación fan unha valoración de acordo coa seguinte escala: A (excelente), B
(bo), C (regular), D (deficiente), EI (evidencias insuficientes).
Fonte: Guía de autoavaliación do PEI
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2. O sistema universitario de galicia
O SUG experimentou unha profunda transformación

21 de decembro, de universidades (LOU) e do Real

a principios dos noventa, tras a creación das

decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se

universidades da Coruña e Vigo no ano 1990, cun

establece a ordenación das ensinanzas universitarias

importante crecemento tanto do número de alumnos

oficiais.

como das titulacións impartidas.
Tanto as universidades como as axencias de calidade
Nos últimos anos, o sistema universitario foise

das diferentes comunidades autónomas están a

adaptando ás novas directrices emanadas do

desenvolver accións e programas encamiñados a

EEES, e intúese a necesidade de realizar profundas

facilitar a adaptación ás novas circunstancias, froito

transformacións tanto na estrutura como no modo

do EEES.

de funcionamento, co obxectivo de lles dar resposta
aos novos retos e esixencias que se derivan do

A oferta do sistema universitario autonómico é ampla

desenvolvemento da Lei orgánica 4/2007, do 12 de

e complexa, durante o curso 2006–2007 impartíronse

abril, pola que se modifica a Lei orgánica 6/2001, do

168 titulacións (gráfico 2.1).

Gráfico 2.1.:Titulacións existentes no SUG por ramas de coñecemento
70
60
Nº de Titulacións
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4
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Artes e
Humanidades

11

15

5

Ciencias

Enxeñería e
Arquitectura

TOTAL

Ámbitos Científicos
(Fonte: Guía do estudante 2007 do SUG, Xunta de Galicia).

Co obxectivo de analizar o contexto do SUG,

e PAS. Preséntanse os datos estatísticos das tres

podemos ver a evolución experimentada polas tres

universidades obtidos da páxina web do OCTUGA

universidades galegas nos últimos anos (gráficos

(Observatorio de Ciencia e Tecnoloxía Universitario

2.2 a 2.6) en número de alumnos, orzamento, PDI

de Galicia - www.octuga.es).
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Nos últimos cursos, obsérvase unha paulatina

40.000
diminución
da matrícula en37.292
titulacións de35.113
primeiro e

Nº estudantes

Nº estudantes

35.000
segundo ciclo
nas tres universidades galegas.
29.181

30.000

33.370

31.731

29.756

27.648

26.162 matriculados
24.663 en 1º e 2º
Gráfico 2.2.:Evolución do número de estudantes
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25.000
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SUG
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UVI
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Curso

2005-2006
UDC

USC

2006-2007
UVI

Fuente: www.octuga.es

Durante o mesmo período (sen datos do curso
2006-2007), o número de estudantes de terceiro ciclo
incrementouse significativamente.

Gráfico 2.3.:Número estudantes de terceiro ciclo.
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Gráfico 2.4.:Liquidacións dos orzamentos presentados polas 123.163.928
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O número de profesores tamén se foi incrementado
nos últimos anos.

Gráfico 2.5.:Persoal docente e investigador.
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O incremento do número de PAS non foi tan
significativo, reducíndose incluso na USC.

Gráfico 2.6.:Persoal de Administración e Servizos.
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3. PROGRAMA DE AVALIACIÓN INSTITUCIONAL (PEI-ACSUG)

En maio de 2003, a ACSUG e a ANECA asinan un

Seguindo esta liña de colaboración, con data do 31 de

convenio marco coa vontade de desenvolver unha

xullo de 2003 asínase o anexo I ao citado convenio, no

colaboración de xeito continuado.

que ambas as axencias se comprometen á realización
de accións conxuntas para a mellora continua e, tal

ANECA desenvolve o Programa de avaliación

como se desprende deste anexo, a ACSUG utilizará

institucional (PEI) e a ACSUG ten o obxectivo de avaliar

nas súas avaliacións as guías e ferramentas que, para

as titulacións que se imparten nas universidades

tal efecto, poña a ANECA á súa disposición, e terán o

galegas. Ambas as actuacións coinciden no territorio

mesmo recoñecemento as avaliacións realizadas por

da Comunidade Autónoma de Galicia, polo que é

calquera das dúas axencias.

necesario establecer mecanismos de colaboración
para o mellor cumprimento dos obxectivos de ambas

Ao rematar o II PCU estaban avaliadas o 56,56% das

as institucións.

titulacións implantadas en Galicia. Co PEI avaliáronse
40 titulacións (táboa 3.1), co que quedou avaliado o
85,16 % das titulacións do SUG.

Táboa 3.1.Titulacións avaliadas no PEI.
Universidade

ANUALIDADE

TOTAL

2003-2004

2004-2005

2005-2006

UDC

12

0

4 (RR)*

16

USC

2

0

1

3

UVI

5

10

6

21

TOTAL

19

10

11

40

*Titulacións avaliadas en anteriores convocatorias e que se someten a unha nova avaliación.

No proceso de avaliación estiveron implicados nos

Avaliación Externa avaliou distintas titulacións

comités de autoavaliación 222 membros, dos cales 144

afíns, o cal redunda nunha maior homoxeneidade na

eran PDI, 47 estudantes e 31 PAS. No que á estrutura e

análise a custa dunha maior complexidade para a súa

composición dos comités de autoavaliación se refire,

organización e coordinación. En total participaron no

en xeral están representados todos os colectivos do

proceso 94 avaliadores externos, dos cales 23 eran

centro e o número de membros oscila entre 6-7 (a

profesionais alleos ao mundo universitario e dous

maioría) e máis de 10 (dúas titulacións).

eran estudantes que se incorporaron como vogais
dos comités, como proxecto experimental, nas dúas

Ao ter en conta o elevado número de titulacións

últimas titulacións avaliadas (Anexo III: composición

avaliadas e en función das súas particularidades,

CA e CEE).

establecéronse diversas unidades de avaliación
ampliadas, de tal xeito que o mesmo Comité de
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4.	VALORACIÓN E CONCLUSIÓNS SOBRE O PROCESO DE AVALIACIÓN

A análise dos distintos informes de avaliación
elaborados

polos

comités

permite

extraer

conclusións e valoracións de grande interese sobre

3. O cumprimento xeral dos prazos establecidos
para desenvolver as diferentes fases do proceso
de avaliación.

o desenvolvemento do proceso de avaliación. Moitos
destes foron analizados e debatidos en profundidade

4. Índice de satisfacción elevado dos membros dos

cos presidentes dos comités de avaliación externa na

comités de avaliación externa (anexo II: resultados

reunión celebrada en Santiago de Compostela o 1 de

das enquisas de satisfacción do PEI).

xullo de 2004. As conclusións desta reunión aparecen
recollidas na publicación da ACSUG II Xornada de

Na táboa 4.1 preséntase a relación completa das

Traballo para Avaliadores Externos.

titulacións avaliadas e indícanse as datas dos fitos
máis importantes que se desenvolven no proceso de

Con carácter xeral, a maioría das titulacións avaliadas

avaliación:

amósanse satisfeitas co desenvolvemento do proceso
de avaliación e os resultados obtidos, destacando

Obsérvanse atrasos no inicio do proceso de avaliación,

a mellora do coñecemento da titulación, tanto no

sobre todo nas titulacións avaliadas na última

ámbito interno como por parte dos responsables

convocatoria, debido, en gran medida, a circunstancias

da universidade. Isto contribuíu eficazmente á

intrínsecas das propias titulacións que dificultan o

análise e discusión das súas metas e obxectivos

inicio do proceso, como poden ser períodos electorais

estratéxicos, definindo claramente as súas fortalezas

na universidade ou traslados e obras nos centros. Isto

e debilidades.

fixo que algunhas titulacións da última convocatoria
atrasasen a avaliación ata 2007. De todos os xeitos,

Os diferentes informes de avaliación permiten extraer

unha vez iniciado o proceso, os prazos establecidos

conclusións sobre o estado actual do SUG, ao ter

para as seguintes fases vanse cumprindo.

avaliado máis do 85% das titulacións. As conclusións
máis relevantes pódense resumir nas seguintes:

A maioría dos comités de avaliación externa cumpriron
os prazos e entregaron nun mes aproximadamente o

1.

O grao de implicación dos comités de avaliación

Informe de avaliación externa.

no proceso de avaliación é elevado, pero non se
consegue trasladar esta implicación ao resto da
comunidade universitaria.
2. O contido e a estrutura dos diferentes informes
de avaliación mellorou considerablemente con
respecto a anteriores convocatorias.
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Táboa 4.1.:Titulacións avaliadas no PEI-ACSUG. Fitos máis importantes do proceso.
UNIVERS.

UNIDADE

INFORME
AUTOAVAL

TITULACIÓN

AVALIACIÓN
EXTERNA

INFORME
AVAL.
EXTERNA

INFORME FINAL

CONVOCATORIA 2003-2004
US 1

Arquitecto Técnico

10/02/04

21-23/04/04

24/05/04

05/07/04

US 2

Enxeñeiro Naval e Oceánico

05/02/04

26-28/04/04

24/05/04

30/06/04

US 3

Enxeñeiro Técnico, especialidade en Deseño Industrial

05/02/04

28-30/04/04

01/05/04

02/07/04

03/02/04

28-30/04/04

07/06/04

05/07/04

03/02/04

19-21/04/04

12/05/04

05/07/04

04/02/04

26-28/04/04

02/06/04

28/06/04

03/02/04

26-28/04/04

07/06/04

07/07/04

03/02/04

04-06/05/04

31/05/04

02/07/04

Enxeñeiro Técnico en Informática de Xestión

UA 1
UDC

US 4
UA 2

Enxeñeiro Técnico en Informática de Sistemas
Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade en Electrónica Industrial
Enxeñeiro Técnico Naval, especialidade en Estruturas Mariñas
Enxeñeiro Técnico Naval, especialidade en Propulsión e Servizos do Buque
Licenciado en Máquinas Navais

UA 3

Licenciado en Náutica e Transporte Marítimo

USC

UVI

US 5

Diplomado en Turismo

US 6

Licenciado en Filoloxía Galega

13/02/04

21-23/04/04

24/05/04

02/07/04

US 7

Licenciado en Filosofía

02/02/04

04-06/05/04

13/05/04

27/07/04

US 8

Licenciado en Ciencias Políticas

02/02/04

26-28/04/04

31/05/04

23/12/04

US 9

Enxeñeiro de Minas

18/02/04

10-12/05/04

24/05/04

15/07/04

US 10

Enxeñeiro Técnico en Informática de Xestión

16/02/04

14-16/04/04

12/05/04

25/06/04

US 11

Diplomado en Educación Social

18/02/04

22-23/04/04

18/05/04

15/09/04

US 12

Diplomado en Traballo Social

18/02/04

28-30/04/04

07/05/04

15/09/04

US 13

Enxeñeiro Técnico Forestal, especialidade en Industrias Forestais

18/02/04

28-30/04/04

31/05/04

20/07/04

03/05/05

14-16/06/05

20/07/05

14/03/06

10/05/05

27-29/06/05

19/07/05

08/11/05

07/06/05

26-28/10/05

07/12/05

27/10/06

Diplomado en Relacións Laborais (CO)

31/03/06

30/06/06
26/06/06

07/08/06

CONVOCATORIA 2004-2005
Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade en Electricidade
US 1

Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade en Electrónica Industrial
Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade en Mecánica
Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade en Química Industrial

UVI

US 1

Diplomado en Relacións Laborais
Licenciado en Psicopedagoxía
Mestre, especialidade de Educación Especial

UA 2

Mestre, especialidade de Educación Infantil
Mestre, especialidade de Educación Primaria
Mestre, especialidade de Lingua Estranxeira

CONVOCATORIA 2005-2006

UDC

USC

25/10/06

Diplomado en Relacións Laborais (FE)

11/04/06

30/05/06 a
01/06/06

US 1

Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos

04/04/06

8-10/05/06

US 2

Licenciado en Socioloxía

07/08/06

24-26/10/06

24/11/06

05/02/07

US 1

Licenciado en Dereito

04/04/06

23-24/05/06

09/06/06

12/09/06

US 1

Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

26/05/06

21-23/06/06

19/07/06

07/08/06

US 2

Diplomado en Xestión e Administración Pública

16/12/06

12-14/02/07

14/03/07

23/05/07

22/06/07

25-26/10/07

03/12/07

18/02/08

UA 1

21/09/06

Mestre, especialidade de Educación Física

UVI

Mestre, especialidade de Educación Infantil

UA 1

Mestre, especialidade de Educación Primaria
Mestre, especialidade de Educación Musical
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5.	ANÁLISE DAS TITULACIÓNS AVALIADAS NO PEI

Con base na información proporcionada polos informes

(táboa 5.1) e trátase de destacar as particularidades

de autoavaliación, os informes de avaliación externa

e a problemática específica de cada unha das

e os informes finais das titulacións, establécense

titulacións.

ao longo das próximas seccións as conclusións
máis relevantes sobre o estado de cada unha das
titulacións avaliadas. Débese ter en conta que os datos

Táboa 5.1.:Número titulacións avaliadas
no PEI-ACSUG por rama de
coñecemento.

reflectidos na análise de cada titulación corresponden

RAMAS DE COÑECEMENTO

á anualidade anterior á que a titulación foi avaliada.

Ciencias Sociais e Xurídicas
Artes e Humanidades
Ciencias da Saúde
Ciencias
Enxeñería e Arquitectura
Total

Ao final de cada capítulo inclúese un resumo das
propostas de mellora presentadas polas distintas

TITULACIÓNS
AVALIADAS
20
2
0
0
18
40

titulacións avaliadas, e ponse de manifesto a existencia
de aspectos comúns entre estas.

A análise por titulacións realízase seguindo os 6
criterios nos que se basa o Modelo de Avaliación e

Co obxecto de facilitar a análise, estúdase por

que se recolle nas guías do PEI incluíndo ademais

separado cada unha das ramas de coñecemento

un apartado sobre a valoración do proceso de
avaliación:

Modelo de Avaliación: Criterios.
PROGRAMA FORMATIVO
ORGANIZACIÓN DA ENSINANZA
RECURSOS HUMÁNS
RECURSOS MATERIAIS
PROCESO FORMATIVO
RESULTADOS

❚ 5.1.	CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
Nas tres anualidades do PEI avaliáronse en total 20
titulacións correspondentes á rama de coñecemento
de Ciencias Sociais e Xurídicas (táboa 5.1.1).
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(PEI-ACSUG)
2004-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

ANUALIDADE

Táboa 5.1.1.:Titulacións avaliadas. Ciencias Sociais e Xurídicas.

TITULACIÓN

UNIV.

TITULACIÓNS
EXISTENTES
NO SUG

AVALIADAS
OUTRAS
CONVOCAT.

Diplomado en Turismo (CO)

A Coruña

2

0

1

50 %

Santiago

1

0

1

100 %

Vigo

3

2

1

100 %

Diplomado en Traballo Social
(OU)

Vigo

2

0

1

50 %

Licenciado en Psicopedagoxía
(OU)

Vigo

3

2

1

100 %

Mestre, especialidade de
Educación Especial (OU)

Vigo

1

0

1

100 %

Mestre, especialidade de
Educación Infantil (OU)

Vigo

6

3

1

66,66 %

Mestre, especialidade de
Educación Primaria (OU)

Vigo

6

3

1

66,66 %

Mestre, especialidade de
Lingua Estranxeira (OU)

Vigo

3

2

1

100 %

Diplomado en Relacións
Laborais (VI)

Vigo

5

2

1

60 %

Diplomado en Relacións
Laborais (CO) (RR)

A Coruña

5

4

2 (RR)

80%

Diplomado en Relacións
Laborais (FE) (RR)

A Coruña

5

4

2 (RR)

80%

Licenciado en Socioloxía (RR)

A Coruña

1

0

1

100%

Licenciado en Dereito (SC)

Santiago

4

3

1

100 %

Vigo

2

1

1

100 %

Vigo

1

0

1

100 %

Mestre, especialidade de
Educación Física (PO)

Vigo

3

2

1

100 %

Mestre, especialidade de
Educación Infantil (PO)

Vigo

6

4

1

83.3 %

Mestre, especialidade de
Educación Primaria (PO)

Vigo

6

4

1

83.3 %

Mestre, especialidade de
Educación Musical (PO)

Vigo

2

1

1

100 %

Licenciado en Ciencias
Políticas e da Administración
(SC)
Diplomado en Educación
Social (OU)

Licenciado en Ciencias da
Actividades Física e do
Deporte (PO)
Diplomado en Xestión e
Administración Pública (PO)

AVALIADAS NESTA INDICADOR DE
CONVOCAT.
COBERTURA
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❚ 5.1.1.

DIPLOMADO EN TURISMO (UDC-CO)

No ano 1998, a Escola Superior de Turismo, do

iniciado en 1968, cando se comezan a impartir estes

Centro Español de Novas Profesións, adscríbese á

estudos.

Universidade da Coruña, co que se culmina o proceso

Táboa 5.1.1.1.:Diplomado en Turismo (UDC-CO)
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR COBERTURA

1998

2

0

50 %

❙❙ Programa Formativo

❙❙ Organización da ensinanza

»» Obxectivos e estrutura

Os principios e políticas para a xestión do programa

O CA resalta que os obxectivos do programa formativo

formativo están definidos, pero difúndense con

están ben definidos e son accesibles ao alumnado,

dificultade. Móstrase unha preocupación crecente

aínda que habería que revisalos para que a información

pola mellora continua.

lle resulte máis comprensible. O CEE considera que
deberían ser máis explícitos.

Segundo o CEE, a organización da ensinanza é
adecuada ao plan formativo e os resultados directos

O plan de estudos vixente data do ano 1998 e consta

do programa formativo téñense en conta para a súa

de 3 cursos, cun total de

mellora e revisión, pero non existe un protocolo para

184 créditos, dos cales 66,6

son de carácter práctico.

analizalo e melloralo sistematicamente.

Indícase nos diferentes informes a inexistencia dun

❙❙ Recursos Humanos

documento que recolla os contidos, metodoloxía
e obxectivos de cada materia. Sinálanse diversos

O persoal académico considérase adecuado en número,

problemas na coordinación de materias, emendados

aínda que o CA detecta necesidades de formación

polo reducido tamaño do claustro de profesores. Os

pedagóxica. A porcentaxe de profesorado implicado

contidos actualízanse, tanto os referentes ao plan de

en actividades de investigación é relativamente baixo

estudos como os específicos de cada materia, pero

e, polo tanto, a repercusión deste tipo de actividades

non existe unha normativa e método que o especifique

no programa formativo é escasa.

e regule.
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O CA considera que non pode facer a valoración

e cuantitativamente, aínda que se detectan

semicuantitativa do subcriterio correspondente ao

deficiencias puntuais en canto a equipamento

PAS (subcriterio RH-2.1 - gráfico 5.1.1.1) por tratarse

(proxectores, encerados...).O número de postos da

dun centro adscrito e non ter as mesmas categorías

aula de informática considérase insuficiente e hai

de persoal de administración e servizos ca o resto dos

unha considerable restrición no horario de utilización

centros da universidade. Non obstante, as enquisas

da dita aula. Detéctase a necesidade dun laboratorio

do profesorado expresan unha alta percepción (3,57

de idiomas, que debería ser prioritario na titulación.

sobre 5) da adecuación do número de PAS para o logro
dos obxectivos do programa formativo, aínda que esta

A valoración da biblioteca é, en xeral, adecuada, aínda

percepción se reduce no alumnado (2,67).

que se considera conveniente a adquisición dun maior
número dos libros máis utilizados polo alumnado.

O CEE valora o subcriterio segundo as evidencias
obtidas nas audiencias realizadas, e valora o PAS moi

❙❙ Proceso Formativo

positivamente.

»» Acceso e formación integral
A demanda da titulación considérase adecuada e

❙❙ Recursos Materiais

cóbrense as prazas ofertadas (táboa 5.1.1.2).
A valoración xeral é satisfactoria, considérase que
as instalacións do centro son adecuadas cualitativa

Táboa 5.1.1.2.:Diplomado en Turismo (UDC-CO). Oferta e demanda.
ALUMNOS NOVO INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

204

678

70

6,36

Lévanse a cabo charlas e accións encamiñadas á

Existen mecanismos que fomentan as estancias dos

captación de alumnado en centros de ensinanza

alumnos en organizacións nacionais e internacionais.

secundaria e existe un programa de acollida no

Estas estancias son congruentes cos obxectivos do

que participan todos os alumnos do primeiro curso.

programa formativo e recoñecidas para efectos

Porén, non existen programas específicos de apoio á

curriculares. Así mesmo, existe un programa de

aprendizaxe.

titoría que orienta e motiva o alumnado no relativo ao
programa formativo e á organización da ensinanza.

Impártense charlas con profesionais do sector sobre
as posibilidades de integración no mundo laboral, que
teñen un grande éxito de participación.
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»» Desenvolvemento da ensinanza

por falta de evidencias. O CEE valóraos positivamente

Emprégase, esencialmente, a clase maxistral, cun

segundo a información obtida nas audiencias

escaso uso de novas tecnoloxías. A avaliación

realizadas con este colectivo.

dos coñecementos realízase mediante o exame
tradicional.

Segundo o CA, a taxa de eficiencia (86%) e a duración
previsible dos estudos (3,5 anos) é adecuada se se

As prácticas profesionais en empresas son obrigatorias

considera que o índice de satisfacción dos alumnos

para todos os alumnos, xa que forman parte da

é alto. Segundo manifesta o CEE, os egresados están

troncalidade dos estudos.

altamente satisfeitos co programa formativo recibido e
valoran moi positivamente o programa de prácticas.

A titulación ten convenios con universidades doutros
países para fomentar o intercambio do alumnado,

Non se realizan, por parte da titulación, estudos

aínda que se detectan reticencias á mobilidade por

sistemáticos sobre a inserción laboral dos egresados.

parte dos estudantes.

Dos dous últimos estudos de inserción laboral
dos titulados no Sistema Universitario de Galicia
elaborados pola ACSUG 6, obtemos os seguintes

❙❙ Resultados

resultados:
O CA non valora os subcriterios relacionados cos
egresados (subcriterios R-2.1 e R-2.2 - gráfico 5.1.1.1)

Táboa 5.1.1.3.:Diplomado en Turismo (UDC-CO). Resultados de Inserción Laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

Titulados

200

285

Traballan

64,9%

67,6 %

Mostra enquisada

37

74

Continúan estudos

10,8%

31,1%

Preparan oposicións

21,6%

20,3%

Elévanse as porcentaxes de titulados que traballan e
continúan estudos fronte aos que preparan oposicións.
Respecto á satisfacción coa titulación, segundo o
Estudo 2003-2005, un 67,0% dos titulados volvería
cursar a mesma titulación.
O nivel de satisfacción dos empregadores é elevado.

6

Estudo de inserción laboral dos titulados no SUG 2001-2003
Estudo de inserción laboral dos titulados no SUG 2003-2005
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% 2001-2003 % 2003-2005

(PEI-ACSUG)
2004-2007

O

❙❙ Valoración do proceso de avaliación

CA

realizou

un

esforzo

considerable

comprometéndose e implicándose no proceso. O
Dos distintos informes dedúcese que o proceso

traballo do CEE desenvolveuse de maneira satisfactoria,

de avaliación se desenvolveu axeitadamente,

e cómpre resaltar o ambiente de colaboración.

seguindo os procedementos establecidos e
cubrindo convenientemente as táboas e valoracións
solicitadas.

Grafica 5.1.1.1.: Diplomado en Turismo (UDC-CO). Valoración semicuantitativa do CA e CEE.
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❚ 5.1.2.	Licenciado en Ciencias Políticas E DA Administración (USC-SC).
A titulación de Ciencias Políticas e da Administración

Socioloxía, Dereito Público, Economía e Historia). O

créase en 1991 co obxectivo de formar especialistas en

cambio curricular máis importante foi a modificación

organizacións públicas e privadas cun perfil curricular

en 1999 do plan de estudos inicial.

interdisciplinar (Ciencia Política e da Administración,

Táboa 5.1.2.1: Licenciado en Ciencias Políticas e da Administración (USC-SC)
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1991

1

0

100%

recolla os contidos, metodoloxía e obxectivos de cada

❙❙ Programa Formativo

materia.

»» Obxectivos e estrutura
O programa formativo carece de obxectivos definidos,

Segundo o CA, a estrutura do plan de estudos

aínda que cando se implantou o plan de estudos se deu

(subcriterio PF-2.3 – gráfico 5.1.2.1) é adecuada e a

información sobre os seus obxectivos ao Centro de

formación completa e suficiente. O CEE nas audiencias

Orientación aos Estudantes. Sería necesario un maior

co alumnado obtén información contraditoria, existen

esforzo de concreción e difusión. Ao non dispoñer de

solapamentos, materias moi fáciles e outras moi

descrición de obxectivos, o CA non ten evidencias de

difíciles, polo que considera que non ten evidencias

adaptación da oferta formativa á demanda do mercado

suficientes.

para valorar o subcriterio PF-2.2 (ver gráfico 5.1.2.1).
O CEE valórao segundo a información obtida nas

O plan de estudos vixente data do ano 1999 e consta

audiencias cos egresados.

de 5 cursos, cun total de 300 créditos.

O CA recoñece no seu informe que non existe un perfil

❙❙ Organización da ensinanza

de ingreso propio da titulación e, aínda que se dispón
dunha orientación básica das funcións que poden

Os principios e políticas para a xestión do programa

desempeñar os egresados cando accedan ao mercado

formativo están definidos, son públicos, pero non

laboral, sería necesario especificar e difundir o dito

están actualizados e difúndense con dificultade. A

perfil.

reforma do plan de estudos pode destacarse como
acción de mellora continua, pero, en opinión do CEE,

A información sobre as materias que configuran o plan

as accións de mellora deben ter unha flexibilidade e

de estudos difúndese na web e na guía da titulación,

inmediatez maior ca un proceso de reforma do plan de

pero non existe un documento accesible e público que

estudos (subcriterio OE-1.2 – gráfico 5.1.2.1).
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Existe comunicación interna e externa, aínda que

Existe unha insuficiencia manifesta de número de

non haxa un sistema formal para avaliar a súa

postos, equipamento e software da aula de informática,

efectividade.

así como unha restrición no horario de utilización da
dita aula.

❙❙ Recursos Humanos
A valoración da biblioteca é adecuada en canto a
O persoal académico considérase axeitado para as

infraestruturas e fondos bibliográficos se refire.

necesidades do programa formativo. É un persoal
novo e a maioría son doutores. Como punto débil

❙❙ Proceso Formativo

destácase a escasa participación en cursos de
formación pedagóxica e que a maioría dos profesores

»» Acceso e formación integral

son compartidos con outros centros.

A demanda da titulación considérase adecuada, e
cóbrense as prazas ofertadas.

O profesorado implícase en actividades de
investigación, desenvolvemento e innovación e a

En canto á captación e selección de alumnos, no IA

maioría participa no programa de doutoramento que

indícase que, ao non existir perfil de ingreso, non

se imparte no centro. Resáltase a existencia de varios

poden realizar a valoración semicuantitativa deste

convenios que facilitan a mobilidade do profesorado

subcriterio. O CEE considera este aspecto como punto

e que favorecen a implicación en actividades de

débil (PcF-1.1 – gráfico 5.1.1.2).

investigación.
Non existen programas de acollida para os alumnos,
O CA realiza unha valoración positiva do PAS,

pero si se realiza ao inicio do curso unha charla

considera adecuada a súa preparación, compromiso

informativa sobre o funcionamento e organización

coa titulación e actitude cara á mellora do programa. O

do centro. Tampouco existen programas de apoio á

CEE detecta insuficiencias, debido á súa organización

aprendizaxe dos alumnos, aínda que hai un programa

ou á necesidade de aumentar o persoal (subcriterio

de apoio titorial extraordinario, aínda que é pouco

RH-2.1 – gráfico 5.1.2.1).

empregado..

❙❙ Recursos Materiais

O centro tampouco dispón de procedementos
específicos para obter a opinión dos alumnos, salvo

En xeral, as instalacións están ben valoradas e destaca

as enquisas de avaliación do profesorado.

que o aulario é cómodo e funcional, aínda que se
detectan deficiencias en canto á ventilación.
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Táboa 5.1.2.2.: Licenciado en Ciencias Políticas e da Administración (USC-SC).
Oferta e demanda.
ALUMNOS NOVO INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

210

1162

147

6,45

»» Desenvolvemento da ensinanza

O subcriterio R-2.1. (o egresado responde ao perfil de

En canto aos métodos de ensinanza-aprendizaxe,

egreso previsto no programa formativo) é valorado

emprégase, esencialmente, a clase maxistral, cun

polo CA como unha fortaleza, xa que consideran

escaso uso de novas tecnoloxías. Avalíanse os

que “na medida que o perfil de egreso previsto vén

coñecementos mediante o exame tradicional, e o

determinado polo currículo que se debe superar, a

proceso é coherente cos obxectivos do programa

consecución do título implica a adaptación do alumno

formativo e a metodoloxía da ensinanza. Este

ao perfil considerado desde a facultade”. O CEE cre

subcriterio (PcF-2.1 – gráfico 5.1.2.1) é valorado como

que non existe perfil de egreso.

unha fortaleza polo CA, a pesar da escasa resposta
recibida polos docentes, que son os que especifican

Os egresados responden ao perfil de competencias e

os métodos e técnicas empregados en cada materia. O

coñecementos deseñado no plan de estudos, aínda que

CEE considera que non é posible valorar o subcriterio

o programa formativo non pon en marcha actividades

cos datos de que dispoñen.

que o vinculen coa sociedade.

Hai mecanismos orientados ao fomento das prácticas

Non existen estudos sistemáticos sobre a inserción

en institucións e empresas, segundo indica o CA, e

laboral dos egresados e, dos dous últimos estudos de

resulta abundante a oferta, en termos cualitativos

inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario

e cuantitativos, de prazas de intercambio (PcF-2.4 -

de Galicia elaborados pola ACSUG, obtéñense os

gráfico 5.1.2.1).

seguintes resultados:

❙❙ Resultados

En xeral, elévanse as porcentaxes de titulados que
traballan, ao igual que os que continúan estudos e

O grao de satisfacción do estudantado con respecto

preparan oposicións, e destaca principalmente o

ao programa formativo é elevado. Os estudantes non

incremento de opositores.

rematan os estudos no tempo previsto (7,5 anos) e hai
un elevado grao de absentismo, o que dificulta a súa

Con respecto á satisfacción coa titulación, temos que,

aprendizaxe e diminúe a eficiencia.

segundo o Estudo 2003-2005, un 73,0% dos titulados
volvería cursar a mesma titulación, o que representa
unha elevada porcentaxe.
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Táboa 5.1.2.3.: Licenciado en Ciencias Políticas e da Administración (USC-SC).
Resultados de Inserción Laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

% 2001-2003 % 2003-2005

Titulados

310

288

Traballan

56,5%

60,8%

Mostra enquisada

39

74

Continúan estudos

25,7%

27,1%

Preparan oposicións

23,2%

39,2%

❙❙ Valoración do proceso de avaliación
Dos distintos informes dedúcese que o proceso
de avaliación se desenvolveu adecuadamente,
seguindo os procedementos establecidos e
cubrindo convenientemente as táboas e valoracións
solicitadas.

Grafica 5.1.2.1.: Licenciado en Ciencias Políticas e da Administración (USC-SC).
Valoración semicuantitativa do CA e CEE.
A

B

C

D

PF-1.1
PF-1.2
PF-1.3
PF-2.1
PF-2.2
PF-2.3
PF-2.4
PF-2.5
PF-2.6

OE-1.1
OE-1.2
OE-1.3
OE-2.1
OE-2.2

RH-1.1
RH-1.2
RH-1.3
RH-2.1

RM-1.1
RM-1.2
RM-1.3
RM-1.4
RM-1.5
RM-1.6
RM-1.7

PcF-1.1
PcF-1.2
PcF-1.3
PcF-1.4
PcF-1.5
PcF-1.6
PcF-2.1
PcF-2.2
PcF-2.3
PcF-2.4
PcF-2.5

R-1.1
R-1.2
R-2.1
R-2.2
R-2.3
R-3.1
R-3.2

EI

Programa Formativo

Organización da
ensinanza

Recursos
Humanos

Recursos Materiais

Proceso Formativo

Resultados

Comité de Autoavaliación

Comité de Avaliación Externa

33
Inicio

Índice

Cerrar

Informe final do Programa de Avaliación Institucional

❚ 5.1.3. DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL (UVI-OU)
A titulación de Educación Social créase en 1993 (táboa

administrativas con seis titulacións. O cambio

5.1.3.1). Impartíase na Facultade de Humanidades ata o

curricular máis importante foi a modificación no ano

ano 2000, no que se crea a Facultade de Ciencias da

2000 do plan de estudos inicial.

Educación no campus de Ourense, onde está situada
na actualidade, compartindo espazo e dependencias

Táboa 5.1.3.1.: Diplomado en Educación Social (UVI-OU)
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1993

3

2

100 %

CA sinala este aspecto como unha debilidade, xa que

❙❙ Programa Formativo

se fai anualmente, sen existir coordinación entre os

»» Obxectivos e estrutura

profesores. O CEE sinala falta de evidencias (PF-2.5 -

En opinión do CEE, o programa formativo carece de

gráfico 5.1.3.1).

obxectivos claramente definidos, simplemente existe
un díptico cunha orientación xeral dos estudos.

Non existe un perfil de ingreso propio da titulación,
aínda que si un perfil “recomendado”.

En canto á coherencia do plan de estudos co programa
formativo (subcriterio PF-2.2 - gráfico 5.1.3.1), non

❙❙ Organización da ensinanza

o valora o CA por considerar que non dispón de
evidencias. O CEE valórao como unha debilidade ao

Segundo o CEE, non existe implicación da maioría dos

indicar que non existe unha conexión obvia entre a

departamentos e profesores na xestión do programa

elaboración dos plans de estudos e a existencia dun

formativo. O CA considera, non obstante, este aspecto

proxecto ou programa formativo propio e específico

como punto forte (OE-1.1 – gráfico 5.1.3.1). As actividades

da titulación.

de mellora continua céntranse excesivamente en
accións individuais.

O plan de estudos vixente data do ano 2000 e consta
de 3 cursos, cun total de

203 créditos, dos cales 77,5

A comunicación interna e externa do programa

son prácticos. O CA valórao como unha fortaleza ao

formativo móstrase como un punto débil para o CEE,

considerala moito mellor ca a anterior. O CEE valórao

que tamén resalta certos problemas de coordinación

como unha gran debilidade ao consideralo moi

entre materias, escasa relación entre teoría e práctica

xeneralista e con pouca oferta real de optativas (PF-2.3

e poucos mecanismos efectivos de control da calidade

-gráfico 5.1.3.1). En canto á actualización de contidos, o

da docencia.
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O CA considera que a ensinanza teórica e práctica

na súa valoración semicuantitativa (RH-1.2 – gráfico

está organizada en órganos de decisión democráticos

5.1.3.1).

e que se teñen en conta as normas e calendarios de
organización docente da universidade, por iso valora

A valoración do PAS é positiva, pero considérase

como una fortaleza o subcriterio OE-2.1 (gráfico

necesario reorganizar o seu traballo en momentos

5.1.3.1). O CEE valórao como unha deficiencia porque

puntuais (matriculación, validacións...).

considera que non existe unha implicación real dalgúns
departamentos, existen problemas de coordinación

❙❙ Recursos Materiais

entre materias, escasa relación entre teoría e práctica
e poucos mecanismos efectivos de control de calidade

En xeral, a valoración é satisfactoria, as instalacións

da docencia.

considéranse suficientes e axeitadas, aínda que
destacan deficiencias en canto á ventilación e

En canto aos resultados do programa formativo,

equipamento audiovisual e informático.

utilízanse algúns indicadores para a súa mellora,
aínda que o CA recoñece que non existe unha

As instalacións para a realización das prácticas

avaliación sistemática dos resultados nin das opinións

externas son consideradas como punto forte polo

de egresados e sectores sociais relacionados coa

CA, facendo referencia ás máis de cen institucións

titulación.

coas que colaboran. O CEE indica a dificultade de
controlar a calidade destas instalacións (RM-1.4 –

❙❙ Recursos Humanos

gráfico 5.3.1.3).

O persoal académico é moi dispar na súa formación

❙❙ Proceso Formativo

e motivación, e precisa, na maioría dos casos,
aumentar a produción científica. O CEE recomenda

»» Acceso e formación integral

a actualización do labor investigador da maioría do

A oferta e demanda da titulación considérase

claustro (RH-1.1 e 1.3 - gráfico 5.1.3.1).

adecuada, e cóbrense as prazas que se ofertan (táboa
5.1.3.2).

Valórase positivamente a formación pedagóxica do
profesorado, aínda que o CEE indica falta de evidencias

Táboa 5.1.3.2.: Diplomado en Educación Social (UVI-OU). Oferta e demanda.
ALUMNOS NOVO INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

79

247

62

5,8
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Non existe un programa propio de selección e

realízase por parte do equipo directivo e do

captación de alumnado, como sucede noutras moitas

profesorado.

titulacións, e así o manifestan o CA, que sinala este
aspecto como punto débil, e o CEE, que indica falta de

❙❙ Resultados

evidencias (PcF- 1.1 – gráfico 5.1.3.1).
Sobre o perfil de egreso, o CA considera unha fortaleza
En canto aos procedementos para obter a opinión

este subcriterio (R-2.1 - gráfico 5.1.3.1), mentres que o

dos alumnos, o CA valora como unha debilidade este

CEE non ten evidencias e opina que nunca foi definido

subcriterio (PcF-1.4 - gráfico 5.1.3.1). O CEE valórao

explicitamente.

como unha gran fortaleza e considera adecuada a
enquisa de satisfacción do alumnado da Universidade

Sobre a satisfacción dos empregadores cos egresados

de Vigo.

(subcriterio R-3.2 - gráfico 5.1.3.1), o CA considera
que non ten as evidencias suficientes para valoralo,

»» Desenvolvemento da ensinanza

en cambio o CEE afirma que existen escasos datos,

O desenvolvemento da ensinanza considérase positivo.

pero que deles se obtén que os empregadores están

Os recursos metodolóxicos son variados e os procesos

satisfeitos.

de avaliación son innovadores, así mesmo existe
coherencia coa metodoloxía empregada.

En xeral, o alumnado está satisfeito cos seus estudos,
finalizan no tempo previsto (3,34 anos) e a taxa de

Recoméndase desenvolver un programa de mobilidade

eficiencia é do 94,91%. Considérase necesario un

para o alumnado, xa que as estancias circunscríbense

maior contacto cos empregadores para facilitarlles

unicamente a Portugal. O CA, aínda que recoñece este

aos alumnos un maior coñecemento das demandas

feito, valora positivamente este aspecto, mentres que

da profesión.

o CEE o considera unha debilidade (PcF-2.4 - gráfico
5.1.3.1). Tamén se considera importante motivar e

Non existen estudos sistemáticos sobre a inserción

facilitar a realización de prácticas en empresas. O CA

laboral dos egresados e, dos dous últimos estudos de

ve necesario establecer os mecanismos precisos para

inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario

darlle a coñecer a titulación á sociedade.

de Galicia elaborados pola ACSUG, obtéñense os
seguintes resultados:

Non se pode considerar que exista un programa de
titoría propiamente dito, a aclaración de dúbidas

Táboa 5.1.3.3.:Diplomado en Educación Social (UVI-OU). Resultados de Inserción Laboral
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

Titulados

122

111

Traballan

51,6%

62,0%

Mostra enquisada

33

53

Continúan estudos

36,3%

39,5%

Preparan oposicións

24,4%

52,8%
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% 2001-2003 % 2003-2005

(PEI-ACSUG)
2004-2007

En xeral, elévanse as porcentaxes de titulados que

❙❙ Valoración do proceso de avaliación

traballan, ao igual que os que continúan estudos e
preparan oposicións, e destaca principalmente o

O proceso de avaliación desenvolveuse adecuadamente,

incremento de opositores.

e destaca o CA o grande esforzo que lle supuxo o
traballo realizado.

Respecto á satisfacción coa titulación, temos que,
segundo o Estudo 2003-2005, un 73,1% dos titulados
volvería cursar a mesma titulación, o que representa
unha elevada porcentaxe.

Gráfica 5.1.3.1.: Diplomado en Educación Social (UVI-OU). Valoración semicuantitativa do CA e CEE.
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❚ 5.1.4. DIPLOMADO EN Traballo SOCIAL (UVI-OU)
A titulación de Traballo Social créase en 1994.

na actualidade, compartindo espazo e dependencias

Impartíase na Facultade de Humanidades ata o

administrativas con 6 titulacións. O cambio curricular

ano 2001, que se crea a Facultade de Ciencias da

máis importante foi a modificación no ano 2000 do

Educación no campus de Ourense, onde está situada

plan de estudos inicial.

Táboa 5.1.4.1.: Diplomado en Traballo Social (UVI-OU)
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1994

2

0

50 %

formulados nas guías de avaliación fan referencia

❙❙ Programa formativo

a aspectos de coñecementos e de competencias. O

»» Obxectivos e estrutura

CEE establéceo como debilidade, debido a que se

Os obxectivos do programa formativo están ben

identifican diferentes ámbitos de actividade nos que

definidos e son accesibles e públicos.

poden traballar os alumnos, pero non están definidas
as competencias e os coñecementos que os alumnos

O plan de estudos vixente data do ano 2000 e consta
de 3 cursos, cun total de

deben adquirir de maneira explícita.

204 créditos, dos cales 57

son prácticos. En xeral, a estrutura do plan de estudos

❙❙ Organización da ensinanza

considérase correcta.
A organización da ensinanza e a estrutura do
As discrepancias máis relevantes neste criterio

programa formativo son adecuados en relación

(gráfico 5.1.4.1), en canto á valoración semicuantitativa

cos recursos dispoñibles. O CA indica que existen

do CA e do CEE, relaciónanse co perfil de ingreso

certos desaxustes nos horarios e na distribución das

e cos coñecementos e competencias do plan de

materias, así como un descoñecemento do alumnado

estudo. Así, o CA valora o subcriterio PF-1.2 como un

da estrutura e organización do programa formativo e

punto forte, aínda que afirma que non existe perfil

dos programas de mobilidade.

de ingreso salvo os requisitos establecidos pola
lei. O CEE valórao como unha debilidade, debido

❙❙ Recursos Humanos

a que na guía da titulación se alude a un perfil de
ingreso do alumno de características moi xerais. O

O persoal académico considérase adecuado ás

subcriterio PF-1.3 é valorado como unha fortaleza

necesidades do programa formativo e está moi

polo CA, debido a que algúns obxectivos da titulación

implicado en labores de investigación, aínda que se
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recomenda maior participación en actividades de

A valoración da biblioteca e salas de estudo é deficiente

formación pedagóxica.

en canto a equipamento e fondos bibliográficos.

A valoración do PAS é positiva, pero considérase

❙❙ Proceso Formativo

necesario aumentar o persoal.

»» Acceso e formación integral
A demanda da titulación é adecuada, e cóbrense todas

❙❙ Recursos Materiais

as prazas ofertadas.
A valoración xeral é satisfactoria, considérase que
as instalacións dos laboratorios, talleres e espazos

A captación e selección do alumnado é acorde co perfil

comúns son adecuadas cualitativa e cuantitativamente.

de ingreso, pero non existe un programa de titoría nin

Detéctanse deficiencias en canto á acústica e barreiras

de acollida debidamente establecido.

arquitectónicas.

Táboa 5.1.4.2.: Diplomado en Traballo Social (UVI-OU).. Oferta e demanda.
ALUMNOS NOVO INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

75

268

91

6,16

»» Desenvolvemento da ensinanza

❙❙ Resultados

Os obxectivos, metodoloxía, contidos e sistemas
de avaliación considéranse adecuados, públicos e

O alumnado está altamente motivado e satisfeito,

accesibles, e incorporan o uso das novas tecnoloxías.

aínda que demandan a potenciación da acción titorial,
un maior contacto con empregadores e un aumento

As prácticas profesionais, no último curso, están

do número de horas prácticas.

ben valoradas polo alumnado, pero os programas de
mobilidade son escasamente coñecidos e están pouco

A taxa de eficiencia sitúase no 89,85% e o tempo

potenciados.

previsto para a finalización dos estudos en 3,34 anos.
O CA considera adecuados estes valores.

Observamos no gráfico 5.1.4.1. que o CA realiza
valoración descritiva do subcriterio PcF-1.3, pero

Non existen estudos sistemáticos sobre a inserción

non realiza valoración semicuantitativa. Tampouco

laboral dos egresados e, dos dous últimos estudos de

realiza valoración descritiva nin semicuantitativa do

inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario

subcriterio PcF-2.2.

de Galicia elaborados pola ACSUG, obtéñense os
seguintes resultados:
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Táboa 5.1.4.3.: Diplomado en Traballo Social (UVI-OU).. Resultados de Inserción Laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

% 2001-2003 % 2003-2005

Titulados

158

102

Traballan

54,3%

65,0%

Mostra enquisada

35

51

Continúan estudos

25,7%

35,3%

Preparan oposicións

2,9%

43,1%

En xeral, elévanse as porcentaxes de titulados

volvería cursar a mesma titulación, o que representa

que traballan, ao igual que as daqueles que

unha elevada porcentaxe.

continúan estudos e preparan oposicións, e destaca
principalmente o grande incremento de opositores,

❙❙ Valoración do proceso de avaliación

que pasan dun 3% a un 43%.
O proceso de avaliación desenvolveuse adecuadamente,
Respecto á satisfacción coa titulación, temos que,

seguindo os procedementos establecidos.

segundo o Estudo 2003-2005, un 74,7% dos titulados

Gráfica 5.1.4.1.: Diplomado en Traballo Social (UVI-OU). Valoración semicuantitativa do CA e CEE.
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❚ 5.1.5.	LICENCIADO EN PSICOPEDAGOXÍA (UVI-OU)
Titulación de segundo ciclo que se imparte na

❙❙ Programa Formativo

Facultade de Ciencias da Educación do campus
de Ourense, compartindo espazo e dependencias

»» Obxectivos e estrutura

administrativas con 6 titulacións máis.

Segundo o CA, os obxectivos do programa formativo
están ben definidos, son accesibles e públicos.

Táboa 5.1.5.1.: Licenciado en Psicopedagoxía (UVI-OU)
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1994

3

2

100 %

O CEE considera que non todas as materias conteñen

O plan de estudos vixente data do ano 2000, e

os elementos básicos e que moitos profesores están

desenvólvese en dous cursos, cunha carga lectiva de

adaptando estas á estrutura do EEES. Coincide co CA

136 créditos, dos cales 36,5 son prácticos. O CA sinala

ao sinalar a accesibilidade e publicidade do programa

que o plan de estudos é coherente coas directrices da

formativo (PF 2.2 – gráfico 5.1.5.1).

titulación e non se constatan baleiros nin duplicidades
relevantes.

En canto á actualización e revisión do programa
formativo, o CA considera que é un punto débil, xa

❙❙ Organización da ensinanza

que non se producen revisións máis aló do que fan
os propios profesores. O CEE indica que non hai

A organización da ensinanza é adecuada, así como

evidencias da revisión dos contidos (PF-2.4 – gráfico

a estrutura do programa formativo, organizando o

5.1.5.1).

centro diferentes mecanismos para sustentar este bo
funcionamento.

Atopamos unha nova discrepancia con respecto ao
tempo destinado á aprendizaxe do alumnado (PF- 2.5 -

❙❙ Recursos Humanos

gráfico 5.1.5.1). O CA considera que é adecuado, xa que
no estudo sobre inserción laboral da ACSUG figuraba a

O CA valora positivamente o perfil e a cualificación do

valoración de 4,31 sobre 5 no ítem “o plan de estudos

profesorado que imparte docencia na titulación.

permite rematar a carreira no tempo estipulado”. O

A valoración do PAS é positiva, pero considérase

CEE di que se descoñece o cuestionario e a súa escala

necesario aumentar o persoal.

polo que resulta difícil a interpretación.
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estase á espera da inauguración dun novo edificio

❙❙ Recursos Materiais

destinado a biblioteca.
A valoración xeral das instalacións é satisfactoria,
aínda que o alumnado demanda máis postos de estudo

❙❙ Proceso Formativo

e puntos de acceso libre a Internet.

»» Acceso e formación integral
A valoración xeral do espazo destinado á biblioteca,

A demanda da titulación é adecuada, e cóbrense todas

así como a dos fondos documentais é aceptable, e

as prazas ofertadas.

Táboa 5.1.5.2.: Licenciado en Psicopedagoxía (UVI-OU). Oferta e demanda.
ALUMNOS NOVO INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

76

226

59

-

Existen diversos mecanismos destinados á captación

En canto ás estancias dos alumnos noutras institucións

de novo alumnado. O CA establece como punto débil

(subcriterio PcF-2.4 – gráfico 5.1.5.1), valórase como

a inexistencia dun plan de acción titorial, e son os

punto débil polo CA, mentres que o CEE considera

profesores os que realizan accións particulares de

que hai escasas evidencias. Da análise dos diferentes

titoría.

informes podemos extraer que, aínda que existen
programas de intercambio, nas audiencias o CEE

»» Desenvolvemento da ensinanza

constatou a nula mobilidade do alumnado.

O desenvolvemento da ensinanza considérase
axeitado. Os métodos e técnicas son congruentes co

❙❙ Resultados

programa formativo e utilízase a lección maxistral, o
En xeral, o alumnado está satisfeito cos seus estudos

traballo en grupo, as exposicións orais, etc.

e mostra unha elevada taxa de eficiencia (89,71%) ao
Os procesos de avaliación das aprendizaxes son

superar o 78 % dos créditos nos que se matricula.

coherentes cos obxectivos do programa formativo
e coa metodoloxía da ensinanza-aprendizaxe, pero

Existen procedementos para obter a opinión do

considérase necesario fomentar a participación

alumnado sobre o profesorado.

do alumnado nos programas de intercambio e
mobilidade.
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Os egresados e empregadores están satisfeitos cos

Non existen estudos sistemáticos sobre a inserción

coñecementos básicos e habilidades adquiridas.

laboral dos egresados e, dos dous últimos estudos de

En canto ás actividades que vinculan o programa

inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario

formativo coa sociedade, no IA indícanse tres tipos

de Galicia elaborados pola ACSUG, obtéñense os

de actividades, aínda que con resultados pouco

seguintes resultados:

satisfactorios, mentres que o CEE argumenta falta
de evidencias para realizar unha valoración (R-3.2 –
gráfico 5.1.5.1).

Táboa 5.1.5.3.: Licenciado en Psicopedagoxía (UVI-OU). Resultados de Inserción laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

Titulados

124

105

Traballan

69,6%

77,0%

Mostra enquisada

33

52

Continúan estudos

30,2%

40,4%

Preparan oposicións

45,7%

55,8%

En xeral, elévanse as porcentaxes de titulados que

% 2001-2003 % 2003-2005

❙❙ Valoración do proceso da avaliación

traballan, ao igual que os que continúan estudos e
preparan oposicións, e destaca o incremento de

Dos informes dedúcese que o proceso de avaliación

opositores e titulados que continúan estudos.

se desenvolveu adecuadamente.

Respecto á satisfacción coa titulación, no Estudo
2003-2005, un 75,5% dos titulados volvería cursar
a mesma titulación, o que representa unha elevada
porcentaxe e, polo tanto, un alto grao de satisfacción
coa titulación.
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Gráfica 5.1.5.1.: Licenciado en Psicopedagoxía (UVI-OU). Valoración semicuantitativa do CA e CEE.
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❚ 5.1.6. DIPLOMADO EN MAxISTERIO (UVI-OU)
Avalíanse as catro especialidades (Educación Primaria,

As catro especialidades contémplanse conxuntamente

Educación Infantil Educación Especial e Linguas

ao realizar o CA un só informe de autoavaliación.

Estranxeiras) da diplomatura de Maxisterio que se
imparten na Facultade de Ciencias da Educación do
campus de Ourense. Esta titulación comparte centro
con outras tres.

Táboa 5.1.6.1.: Diplomado en Maxisterio (UVI-OU)
ESPECIALIDADE

ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

Educación Primaria

2000

6

3

66,6 %

Educación Infantil

2000

6

3

66,6 %

Educación Especial

2000

1

0

100 %

Linguas Estranxeiras

2000

3

2

100 %

❙❙ Programa Formativo

❙❙ Organización da ensinanza

»» Obxectivos e estrutura

A organización da ensinanza adecúase á estrutura e

Os obxectivos do programa formativo están ben

obxectivos do programa formativo.

definidos e son accesibles e públicos.
O CA establece como proposta de mellora a elaboración
O plan de estudos vixente das 4 especialidades

dun documento de planificación do programa

data do ano 2000 e está distribuído en 3 cursos. A

formativo que incorpore a mellora continua.

especialidade de Educación Infantil consta de 206
créditos, dos cales 80 son prácticos; a especialidade

❙❙ Recursos Humanos

de Educación Primaria ten 204,5 créditos, dos cales
68,17 son prácticos; a especialidade de Educación

O persoal académico considérase adecuado para

Especial consta de 206 créditos, dos cales 68,67 son

os obxectivos do programa formativo e para o

prácticos; e a especialidade de Lingua Estranxeira ten

requirimento das materias. Está implicado en

206 créditos, dos cales 68,67 son prácticos.

actividades de investigación, desenvolvemento e
innovación, aínda que se detecta unha necesidade de

En xeral, a estrutura do plan de estudos considérase

estimulación para a participación en actividades de

adecuada e a súa articulación horizontal e vertical

formación pedagóxica.

evita baleiros e duplicidades.
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A valoración do PAS é positiva, pero considérase

A valoración xeral da biblioteca, así como a dos fondos

necesario a mellora na coordinación e comunicación.

documentais é aceptable, e proponse continuar
aumentando os fondos impresos, dixitais e adaptados.
Estase á espera da inauguración do novo edificio

❙❙ Recursos Materiais

destinado a biblioteca.
O CA valora as infraestruturas para as prácticas
(RM-2.3 - gráfico 5.1.6.1) como punto forte xa que,

❙❙ Proceso Formativo

segundo indica no seu informe, o centro dispón
de diversos seminarios e aulas para as titorías dos

»» Acceso e formación integral

alumnos e almacenamento de memorias. En canto

Detéctase unha baixada na matrícula; dun total de

ás infraestruturas externas, destácase a existencia

354 prazas ofertadas no último curso entre as catro

de convenios que aumentan cada ano. O CEE, pola

especialidades, matriculáronse 176 alumnos.

contra, manifesta que non pode comprobar este
indicador.

Táboa 5.1.6.2.: Diplomado en Maxisterio (UVI-OU). Oferta e Demanda.
ESPECIALIDAD

ALUMNOS
NOVO INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

Educación Primaria

29

168

54

6,34

Educación Infantil

68

285

76

5,63

Educación Especial

48

262

94

5,67

Linguas Estranxeiras

31

128

34

5,99

O CA detecta a necesidade de levar a cabo programas

avaliación son coherentes cos obxectivos do programa

de apoio orientados á mellora da aprendizaxe do

formativo e coa metodoloxía de ensinanza.

alumnado. Resáltanse como fortalezas as accións de
acollida e o programa de acción titorial.

Non están formalizados programas de apoio orientados
á aprendizaxe dos alumnos, e así o manifestan o CA e o

»» Desenvolvemento da ensinanza

CEE ao indicar o primeiro que se trata dun punto débil

Esencialmente emprégase a clase maxistral,

e o segundo que non hai evidencias destes programas

ademais de exposicións orais por parte dos alumnos

(PcF- 1.3 – gráfico 5.1.6.1).

e actividades grupais. Os métodos e técnicas
empregados no proceso de ensinanza-aprendizaxe

As prácticas profesionais reguladas son congruentes

permiten a consecución dos obxectivos. Os procesos de

co plan de estudos e están ben valoradas polos
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alumnos, así como os programas de mobilidade

(3,8 anos de media entre as catro especialidades)

que son utilizados, sobre todo, polo alumnado da

considérase adecuada.

especialidade de Linguas Estranxeiras.
Non existen estudos sistemáticos sobre a inserción
Polo que respecta ás estancias dos alumnos noutras

laboral dos egresados e, dos dous últimos estudos

institucións (PcF-2.4 - gráfico 5.1.6.1), o CA e o CEE

de inserción laboral dos titulados no Sistema

indican a existencia dun programa de estancias,

Universitario de Galicia elaborados pola ACSUG, os

maioritariamente utilizado polos alumnos da

que se detallan na taboa 5.1.6.3. Ditos resultados

especialidade de Lingua Estranxeira, pero o CEE non

correspóndense coa titulación de mestre, sen ter

o considera evidencia suficiente.

en conta as especialidades, para poder presentar as
análises comparativas entre os respectivos anos.

❙❙ Resultados
A taxa de éxito (0,91 de media entre as catro
especialidades) e a duración real

dos

estudos

Táboa 5.1.6.3.: Diplomado en Maxisterio (UVI-OU). Resultados de Inserción laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

% 2001-2003 % 2003-2005

Titulados

572

467

Traballan

24,1%

69,0%

Mostra enquisada

41

206

Continúan estudos

29,5%

31,8%

Preparan oposicións

55,8%

69,1%

En xeral, elévanse as porcentaxes de titulados que

programas existentes, así como as relacións positivas

traballan, ao igual que os que continúan estudos e

con organismos locais e autonómicos. O CEE considera

preparan oposicións, e destaca principalmente o

que non son evidencias suficientes para facer unha

incremento de opositores.

valoración positiva (R-3.2 – gráfico 5.1.6.1).

Respecto á satisfacción coa titulación, temos que,

❙❙ Valoración do proceso de avaliación

segundo o Estudo 2003-2005, un 82,68% dos
titulados volvería cursar a mesma titulación, o que

O proceso de avaliación desenvolveuse adecuadamente,

representa unha elevada porcentaxe.

segue os procedementos establecidos e cobre as
táboas e valoracións solicitadas.

Sobre as actividades que vinculan o programa
formativo coa sociedade, o CA valora positivamente
este aspecto baseándose nos diferentes convenios e
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Gráfica 5.1.6.1.: Diplomado en Maxisterio (UVI-OU). Valoración semicuantitativa do CA e CEE.
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❚ 5.1.7. DIPLOMADO EN RELACIóns LABORAiS (UVI-VI)
No ano 1980, o Real decreto 921/1980, do 3 de maio,

A titulación impártese na Facultade de Ciencias

estableceu a equivalencia do título de Graduado

Xurídicas e do Traballo no campus de Vigo (táboa

Social co de Diplomado Universitario. Seis anos

5.1.7.1).

despois levouse a cabo a incorporación nas distintas
universidades españolas destes estudos, que recibiron
o nome de Diplomado en Relacións Laborais.

Táboa 5.1.7.1.: Diplomado en Relacións Laborais (UVI-VI)
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1992

5

2

60 %

este subcriterio, asegura que non ten evidencias e que,

❙❙ Programa Formativo

aínda que non tiveron queixas sobre isto en particular,

»» Obxectivos e estrutura

non puideron acceder a esta información a través da

A titulación non ten definidos nin explicitados os seus

páxina web.

obxectivos. Existen dous documentos dedicados ao
perfil do egresado nos que se describen elementos

En canto ao tempo da aprendizaxe do alumno, o CA

básicos do programa formativo.

indica que non existen estudos do tempo de dedicación
do alumno á aprendizaxe das materias, por iso sinala a

O plan de estudos vixente data de 1996 e consta de

falta de evidencias. O CEE considera este punto como

3 cursos, cun total de 202,5 créditos, dos que 64,5

un punto débil (PF-2.5 – gráfico 5.1.7.1).

son prácticos. O CA propón aumentar o equilibrio
entre coñecementos teóricos e prácticos, ademais de

❙❙ Organización da ensinanza

programar actividades de formación complementaria
e elaborar un plan estratéxico para a titulación.

O CA e o CEE establecen como fortalezas a correcta
difusión do plan de estudos e a información da

O CA valora o subcriterio PF-2.2 (gráfico 5.1.7.1) como

titulación en xeral. Sinálanse como deficiencias a

unha fortaleza e afirma que a información sobre as

escasa comunicación extrauniversitaria, insuficiencia

materias que constitúen o plan de estudos se difunden

de cursos e oferta de prácticas, indicando medidas

por medio da web da universidade e a través da guía

correctivas que implican maior información sobre a

editada polo SIOPE, onde se especifican as materias

titulación e motivar o alumnado para que se involucre

troncais, obrigatorias e optativas, os créditos de cada

nas actividades do centro.

unha delas e os de libre elección. O CEE non valora
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O subcriterio OE-1.1 é valorado polo CA como punto

eliminación de barreiras arquitectónicas e pequenos

débil, ao tempo que considera que non ten evidencias

problemas de insonorización.

suficientes, polo que a valoración final non se
representa na gráfico 5.1.7.1.

A biblioteca non se considera adecuada para cumprir
co seu cometido, ao tempo que se propón a provisión

❙❙ Recursos Humanos

dun espazo adecuado para os fondos bibliográficos.

O persoal académico considérase adecuado ás

En relación ás prácticas externas, o CA non valora

necesidades do programa formativo. Destácase o

o subcriterio (RM-2.3 – gráfico 5.1.7.1) por considerar

nivel académico e a ampla experiencia docente, aínda

falta de evidencias, xa que estas prácticas se levan a

que se considera necesaria unha maior motivación

cabo, fundamentalmente, en empresas, e son elas as

de cara a unha maior implicación en actividades de

que poñen as súas infraestruturas para as prácticas.

investigación.

O CEE valórao como unha fortaleza e afirma que non
teñen constancia de carencias nas infraestruturas.

Aínda que non existe persoal específico para a xestión
da titulación, senón un cadro de persoal que ten outro

❙❙ Proceso Formativo

tipo de competencias, a valoración do PAS é positiva
e considérase adecuado ás necesidade do programa

»» Acceso e formación integral

formativo. O CA considera necesario promover máis

A demanda é adecuada (táboa 5.1.7.2), increméntase

actividades formativas para este persoal.

o número de alumnos matriculados na titulación nos
últimos anos.

❙❙ Recursos Materiais
A valoración das infraestruturas é boa, e destaca a
necesidade de solucionar problemas de ventilación,

Táboa 5.1.7.2.: Diplomado en Relacións Laborais (UVI-VI). Oferta e Demanda.
ALUMNOS NOVO INGRESO EN
PRIMEIRO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

313

847

149

5,84

50
Inicio

Índice

Cerrar

(PEI-ACSUG)
2004-2007

O CA propón modificar o programa de acción titorial,

❙❙ Resultados

introducindo programas de apoio específico e de
mellora da aprendizaxe, ademais de regular as accións

O grao de satisfacción, tanto dos alumnos como dos

de acollida do alumnado e crear un catálogo global de

egresados e empregadores, coa formación adquirida

actividades de formación integral.

na titulación é elevado. A taxa de eficiencia (63,4%)
e a duración media dos estudos (5,6 anos) é, en

»» Desenvolvemento da ensinanza

consideración do CEE, moi mellorable.

A metodoloxía, contidos, obxectivos e sistemas de
avaliación das materias son públicos e accesibles.

Non existen estudos sistemáticos sobre a inserción
laboral dos egresados e, do último estudo de inserción

O 73% do profesorado manifesta que introduciu novas

laboral dos titulados no Sistema Universitario

tecnoloxías nas aulas, aínda que se constata a unánime

de Galicia elaborados pola ACSUG, obtéñense os

utilización da clase maxistral. Considérase, así mesmo,

seguintes resultados:

necesario establecer mecanismos orientados ao
fomento das prácticas en empresas.

Táboa 5.1.7.3.: Diplomado en Relacións Laborais (UVI-VI). Resultados de Inserción laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

% 2001-2003 % 2003-2005

Titulados

401

222

Traballan

67,5%

74,0%

Mostra enquisada

40

69

Continúan estudos

25,2%

21,6%

Preparan oposicións

27,6%

15,9%

En xeral, elévanse as porcentaxes de titulados que

Respecto á satisfacción coa titulación, segundo o

traballan e diminúen os que continúan estudos e

Estudo 2003-2005, un 66,2% dos titulados volvería

preparan oposicións.

cursar a mesma titulación.

Respecto á satisfacción de empregadores e demais

❙❙ Valoración do proceso de avaliación

grupos de interese, o CA fai unha valoración positiva
á luz das enquisas, aínda que recoñece que estas non

O

proceso

de

avaliación

desenvolveuse

se fan coa periodicidade desexada. O CEE outórgalle

adecuadamente, seguindo os procedementos

maior peso a esta falta de periodicidade e considera

marcados e cubrindo convenientemente as táboas e

que non ten evidencias suficientes (R-3.1 – gráfico

valoración solicitadas.

5.1.7.1).
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Gráfica 5.1.7.1.: Diplomado en Relacións Laborais (UVI-VI).
Valoración semicuantitativa do CA e CEE.
A

B
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D
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❚ 5.1.8. DIPLOMADO EN Relacións Laborais (RR) (UDC-CO)

Táboa 5.1.8.1.: Diplomado en Relacións Laborais (UDC-CO)
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1995

5

5

100%

É necesario ter en conta que esta titulación foi

tamén o afirma así. Os contidos vanse actualizando

avaliada no ano 2001 no marco do II PCU, polo que

periodicamente e a distribución en áreas facilita a

neste informe trataremos de resaltar aqueles cambios

coordinación.

producidos na titulación desde o anterior proceso de
avaliación.

O CA considera que o tempo de aprendizaxe previsto
no plan de estudos permite cumprir os obxectivos
do programa formativo, xa que así o consideran a

❙❙ Programa Formativo

maioría de profesores e empresarios. Para o CEE,

»» Obxectivos e estrutura

as taxas de graduación denotan un déficit en canto

Ao igual que acontecía no anterior proceso de

ao cumprimento do plan de estudos no tempo

avaliación, os obxectivos do programa formativo non

previsto.

están recollidos de modo específico, aínda que isto
se soluciona cunha breve descrición dos contidos das

❙❙ Organización da ensinanza

materias.
Tanto o CA como o CEE consideran que a dirección
O CA indica no seu informe que non se especifica un

e planificación do programa formativo é efectiva e

perfil de ingreso propio da titulación. O CEE indica que

está ben definida. Tamén hai unha boa difusión do

existe un documento no que se contén un decálogo de

programa a través dunha guía dirixida á comunidade

condicións e aptitudes necesarias para o seguimento

do centro.

destes estudos (PF-1.2 – gráfico 5.1.8.1).
Na avaliación realizada no 2001 considerábase que
O plan de estudos vixente data de 2000 e consta de

a sociedade demandaba máis experiencia práctica

3 cursos, cun total de 207 créditos dos que 77 son

dos egresados. O CA considera que este aspecto se

prácticos. En xeral, a distribución das materias é boa

mellorou substancialmente e así queda reflectido

e o CEE considera moi acertada a estruturación por

nas enquisas actuais. O CEE recomenda implantar un

áreas para evitar solapamentos.

observatorio de emprego.

En xeral, o alumnado considera coherente o plan de
estudos cos obxectivos do programa formativo e o CEE
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que seguen sendo o principal problema do centro a

❙❙ Recursos Humanos

pesar dos esforzos realizados.
Considérase, ao igual que se manifestaba no anterior
proceso avaliación, que o persoal académico é

A biblioteca e os fondos documentais son valorados

adecuado aos obxectivos do programa formativo e

positivamente nos diferentes informes e as enquisas

aos requirimentos do plan de estudos.

ao alumnado tamén o corroboran.

En canto ao PAS, no 2001 detectábase unha

❙❙ Proceso Formativo

necesidade puntual de aumento deste. Agora, tanto
no IA como no IEE valórase moi positivamente o seu

»» Acceso e formación integral

labor e implicación na actividade do centro.

O número de alumnos matriculados na titulación nos
últimos anos descendeu considerablemente, xa que
mentres no 2001 había 241 alumnos de novo ingreso,

❙❙ Recursos Materiais

no 2004-2005 esta cifra descende a 94, tal como se
As instalacións son un aspecto moi criticado na

reflicte na táboa sobre oferta e demanda da titulación

anterior avaliación e, pasados catro anos, semella,

(táboa 5.1.8.2).

polo que podemos extraer dos diferentes informes,

Táboa 5.1.8.2: Diplomado en Relacións Laborais (UDC-CO). Oferta E Demanda.
ALUMNOS NOVO INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

94

640

118

5,90

Non hai definido un perfil de ingreso, pero realízanse

En canto ás actividades para a formación integral do

accións para captar alumnado. Tampouco existen

alumno, desenvólvense cursos en colaboración con

programas de apoio orientados á mellora da

asociacións e colexios profesionais cun alto grao de

aprendizaxe do alumno. O CEE aconsella introducir

satisfacción por parte dos participantes.

sistemas de titoría.

»» Desenvolvemento da ensinanza
Realízanse actividades de orientación profesional

Constátase un elevado nivel de satisfacción cos

por parte de asociacións, pero o CEE considera que

métodos e técnicas de ensinanza-aprendizaxe. Os

sería preciso establecer mecanismos de control da

procesos de avaliación son coherentes coa metodoloxía

inserción laboral dos titulados.

de ensinanza, aínda que o CEE recomenda potenciar a
avaliación continua.
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En canto ás prácticas profesionais, aconséllase

de 3,95. Todos estes datos son do curso 2004-2005,

consolidalas e asegurar o seu recoñecemento en

aínda que o CA manifesta que os datos conseguidos

créditos. Segundo se indica no CA, moitos alumnos

son confusos. O CEE recomenda prestarlles atención

non coñecen os convenios de prácticas en empresas

a estes indicadores.

a pesar das canles de información existentes.
Segundo se expón no IA, non hai información sobre
No que se refire á mobilidade do alumnado, hai pouca

as opinións dos empregadores ou outros grupos de

demanda de estancias en institucións nacionais ou

interese sobre os coñecementos e capacidades dos

internacionais, aspecto que debería potenciarse. O

egresados.

CA recoñece que hai pouca participación, aínda así
fai unha valoración positiva deste tipo de programas.

Tampouco existen estudos sistemáticos sobre a

Para o CEE trátase dun claro punto débil (PcF-2.4 –

inserción laboral dos egresados e, dos dous últimos

gráfico 5.1.8.1).

estudos de inserción laboral dos titulados no Sistema
Universitario de Galicia elaborados pola ACSUG,
obtéñense os seguintes resultados:

❙❙ Resultados
A taxa de abandono é de 16,96%, a taxa de éxito
sitúase no 78,69% e a duración media dos estudos é

Táboa 5.1.8.3.: Diplomado en Relacións Laborais (UDC-CO). Resultados de Inserción laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

Titulados

299

281

Traballan

49,4%

71,6%

Mostra enquisada

39

74

Continúan estudos

27,0%

18,9%

Preparan oposicións

14,1%

16,2%

En xeral, elévanse as porcentaxes de titulados que

% 2001-2003 % 2003-2005

❙❙ Valoración do proceso de avaliación

traballan e opositan, fronte aos que continúan estudos,
O proceso de avaliación desenvolveuse adecuadamente

os cales diminúen.

e sen incidencias. O CEE manifesta o bo traballo do
Respecto a satisfacción coa titulación, temos que,

CA, pola calidade do informe de autoavaliación e o

segundo o Estudo 2003-2005, un 88,7% dos titulados

tratamento das evidencias.

volvería cursar a mesma titulación, o que representa
unha elevada porcentaxe.
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Gráfica 5.1.8.1.: Diplomado en Relacións Laborais (UDC-CO).
Valoración semicuantitativa do CA e CEE.
A

B

C

D

Programa Formativo

Organización da
ensinanza

Recursos
Humanos

Recursos Materiais

Comité de Autoavaliación

Comité de Avaliación Externa

de concordancia entre o CA e o CEE ao non existir
practicamente discrepancias salientables.
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❚ 5.1.9. DIPLOMADO EN Relacións Laborais (RR) (UDC-FE)

Táboa 5.1.9.1. Diplomado en Relacións Laborais (UDC-FE)
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1996

5

4

100%

Esta titulación foi avaliada no marco do II PCU,

xa constatadas no anterior proceso de avaliación. A

culminando este proceso no ano 2003. A propia

propia titulación considera necesario implantar algún

titulación presenta esta avaliación como mecanismo

mecanismo de coordinación entre o profesorado

para detectar fortalezas e debilidades de cara á

para evitar posibles baleiros ou repeticións

adaptación do plan de estudos ao crédito europeo, polo

innecesarias.

que non se centran nos cambios acontecidos desde a
avaliación anterior. Este aspecto tamén o indica o CEE,

As materias do plan de estudos son coherentes cos

que considera que non transcorreu tempo suficiente

obxectivos previstos no programa formativo, pero

para visualizar os cambios e que se debería facer máis

non existen mecanismos de revisión periódica de

referencia ao plan de melloras derivado do anterior

contidos, polo que queda esta tarefa en mans de

proceso. De todos os xeitos, destácase o traballo do CA

cada profesor. Esta debilidade constátase no IA e

e o CEE constata, na visita á titulación, a implantación

no IEE.

do plan de mellora establecido.
O tempo de aprendizaxe do alumno previsto no
plan de estudos permite cumprir os obxectivos

❙❙ Programa Formativo

do programa formativo, aínda que se aprecian

»» Obxectivos e estrutura

certas dificultades e o CEE recomenda potenciar

Constátase a mellora na definición de obxectivos,

a coordinación entre profesores dun mesmo curso

inexistente na avaliación anterior, e son valorados

para repartir as cargas de traballo.

moi positivamente polo CA e polo CEE. Non se define
un perfil de ingreso, aspecto considerado claramente

❙❙ Organización da ensinanza

como un punto débil.
A dirección e planificación do programa formativo
O plan de estudos vixente data de 2000 e consta

está definida polos responsables do centro e esta

de 3 cursos, cun total de 207 créditos. En xeral, a

información é accesible e pública. O CEE reitera

distribución das materias considérase acertada,

que se deben realizar accións encamiñadas a evitar

aínda que seguen existindo algunhas duplicidades

duplicidades nos programas. Esta descoordinación
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por parte do profesorado xa se evidenciou no anterior

❙❙ Recursos Materiais

proceso de avaliación indicando como un dos motivos
a gran cantidade de departamentos implicados na

As instalacións adecúanse perfectamente ás

titulación e que están situados noutros centros.

actividades do programa formativo. Alumnos e
profesores están satisfeitos co aulario. Non obstante,

O programa formativo é comunicado e difundido a

o CA considera problemático o estado xeral de

través de numerosos medios e a organización da

conservación do edificio, que foi reformado no 2001.

xestión académica considérase axeitada, aínda que o
CEE indica que as prácticas externas precisan dunha

Os alumnos manifestan, en xeral, unha alta satisfacción

mellor organización.

cos espazos destinados ao traballo e estudo, aínda
que, tal e como se manifestou na anterior avaliación,

Non existen mecanismos formais que permitan

segue habendo queixas pola inexistencia dun servizo

establecer un fluxo de información sobre os

de reprografía no centro.

resultados do programa formativo e as estratexias de
mellora. Tanto o CA como o CEE consideran necesario

No caso do subcriterio RM-2.3 (infraestruturas para

establecer estes mecanismos de retroalimentación.

a realización de prácticas), o CA non fai valoración,
xa que indica que as prácticas se fan fóra do centro.
O CEE indica que non hai evidencias, co que ambos

❙❙ Recursos Humanos

comités coinciden na súa valoración. En canto ao
O perfil do profesorado considérase adecuado e

subcriterio RM-3.1 (laboratorios, talleres e espazos

resáltase a súa experiencia docente, pero tanto o

experimentais), o CA non fai valoración indicando que

CA como o CEE detectan como punto débil o alto

“non procede” e o CEE valórao como unha fortaleza,

nivel de inestabilidade laboral dos profesores, que

identificando estes espazos coa aula de informática

dificulta a súa implicación no proceso formativo. O

(gráfico 5.1.9.1).

CEE considera tamén que hai unha escasa presenza
de profesores doutores, aspecto que xa se constatou

O servizo de biblioteca atópase no campus e ten un

no anterior proceso de avaliación. A implicación en

espazo propio para a titulación. No propio centro

actividades de investigación céntrase na realización

hai unha pequena biblioteca que contén temas

de traballos de investigación precisos para a obtención

específicos da titulación. Tanto o CA como o CEE

do doutoramento.

valoran positivamente estes espazos, aínda que o
CA considera que se poderían mellorar os fondos

O PAS desempeña tarefas de xestión e mantemento

bibliográficos.

dos servizos que son consideradas adecuadas e
plenamente eficaces. Como punto débil detéctanse
aspectos relacionados coa formación recibida e
espazos de traballo.
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no 2004-2005 esta cifra descende a 30, tal e como se

❙❙ Proceso Formativo

reflicte na táboa sobre oferta e demanda da titulación

»» Acceso e formación integral

(táboa 5.1.9.2). Das 100 prazas que se ofertan, só se

O número de alumnos matriculados na titulación

cobre o 30%.

nos últimos anos sufriu un forte descenso, xa que
mentres no 2001 había 108 alumnos de novo ingreso,

Táboa 5.1.9.2.: Diplomado en Relacións Laborais (UDC-FE). Oferta e Demanda.
ALUMNOS NOVO INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

30

283

59

5,73

Realízanse accións para captar alumnado, pero o

desenvolvidas pola universidade a través de diferentes

notable decrecemento no número de alumnos suxire

servizos cando se trata de realizar actividades de

a necesidade, segundo o CEE, de realizar outro tipo

formación integral do alumno. O CEE indica o escaso

de accións.

interese por estas actividades (PcF-2.4 – gráfico
5.1.9.1).

As accións de acollida implantáronse no curso
2005-2006 a través das Xornadas de Benvida co

»» Desenvolvemento da ensinanza

obxectivo de familiarizar o novo alumnado coa escola.

Combínase a clase maxistral con outras técnicas e, en

Non obstante, constátase nos informes de avaliación

xeral, non se aprecian disfuncións á luz dos resultados

a inexistencia de programas de apoio orientados á

das enquisas.

mellora da aprendizaxe do alumno nin programas de
orientación profesional, aínda que neste último caso

Os métodos de avaliación utilizados son variados e

se remite ao Servizo de Asesoramento e Promoción

existen nalgunhas materias procesos de avaliación

do Estudante (SAPE) que lles ofrece información aos

continua que son ben valorados por profesores e

alumnos. O CEE fai unha valoración positiva ao ter en

alumnos.

conta as actividades de orientación realizadas polos
servizos da universidade (PcF-1.4 – gráfico 5.1.9.1).

A taxa de alumnado que realiza prácticas externas é

Tampouco existe un programa de acción titorial, só

baixa. Detéctase unha falta de interese polas prácticas

titorías individualizadas.

e, nas enquisas, tanto profesorado como alumnado
considera escasa a oferta.

Ao contrario que no caso de programas de orientación
profesional, no IA faise remisión ás actividades

59
Inicio

Índice

Cerrar

Informe final do Programa de Avaliación Institucional

En canto á mobilidade do alumnado, a demanda de

Polo que respecta aos egresados, considérase que

estancias en institucións nacionais ou internacionais

o seu perfil responde ao previsto no programa

é, no momento da avaliación, practicamente nula.

formativo, aínda que o CEE considera que as prácticas
en empresas deberían potenciarse máis. O egresado
móstrase satisfeito cos coñecementos adquiridos

Resultados

durante a carreira.
En canto aos resultados do programa formativo, as
taxas de eficiencia e éxito son aceptables, segundo

Non existen estudos sistemáticos sobre a inserción

indica o CA, pero a duración media dos estudos

laboral dos egresados e, dos dous últimos estudos de

sitúase no 3,83% e mostra unha tendencia crecente

inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario

nos últimos anos. Así mesmo, a taxa de abandono

de Galicia elaborados pola ACSUG, obtéñense os

sitúase no 25%.

seguintes resultados:

En xeral, os alumnos, á luz das enquisas realizadas pola
UTC, móstranse satisfeitos cos diferentes aspectos do
programa formativo e coa escola.

Táboa 5.1.9.3.: Diplomado en Relacións Laborais (UDC-FE). Resultados de Inserción laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

% 2001-2003 % 2003-2005

Titulados

192

158

Traballan

51,3%

68,2%

Mostra enquisada

37

66

Continúan estudos

20,7%

19,7%

Preparan oposicións

27,0%

21,2%

En xeral, elévanse as porcentaxes de titulados que

evidencias suficientes para valorar este punto, o CEE

traballan e diminúen as porcentaxes de titulados que

si que fai a valoración e indica que os empregadores

opositan e continúan estudos.

valoran a formación dos egresados, pero insisten na
súa escasa formación práctica (R-4.1 - gráfico 5.1.9.1).

Respecto á satisfacción coa titulación, segundo o
Estudo 2003-2005, un 74,1% dos titulados volvería

Polo que respecta á vinculación do programa

cursar a mesma titulación, o que representa unha

formativo coa sociedade, destaca a organización

elevada porcentaxe.

de diversas actividades, sinatura de convenios e, en
xeral, o centro móstrase activo na súa relación coa

En canto á opinión de empregadores e demais grupos

sociedade ferrolá.

de interese, mentres que o CA considera que non hai
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❙❙ Valoración do proceso de avaliación
O proceso de autoavaliación desenvolveuse

2003. Tamén consideran que o IA debería facer máis

adecuadamente e sen incidencias salientables. O CEE

referencia á execución do plan de melloras en que

manifesta que o plan de traballo foi excesivamente

derivou o proceso de avaliación anterior. De todos os

comprimido e, ao seu criterio, transcorreu pouco

xeitos, resáltase o bo traballo do CA.

tempo desde a avaliación anterior que rematou en

Gráfica 5.1.9.1.: Diplomado en Relacións Laborais (UDC-FE). Valoración semicuantitativa CA e CEE.
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❚ 5.1.10.	LICENCIADO EN SOCIOLOXÍA (UDC-CO) (RR)

Táboa 5.1.10.1. Licenciado en Socioloxía (UDC-CO)
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1992

1

1

100%

Esta titulación foi avaliada no marco do II PCU,

Se nos remitimos ao informe final, o CA indica que

culminando este proceso no ano 2003. A propia

o documento que recolle os perfís de egreso da

titulación presenta esta avaliación desde a

titulación constitúe a definición dos obxectivos do

perspectiva de evolución transcorrida desde a

programa formativo.

anterior. Deste xeito, manifestan o interese de
priorizar a análise dos resultados obtidos. O CEE

Segue sen estar definido o perfil de ingreso, tal

destaca a estrutura do IA centrada na análise dos

e como manifesta o CA e, polo tanto, non se pode

puntos débiles e o seguimento das propostas de

valorar a súa adecuación aos obxectivos do programa

mellora contempladas no informe da avaliación

formativo.

anterior. Ao igual que acontece con outras titulacións
reavaliadas, ao CEE sorpréndelle a decisión de

O plan de estudos vixente data do ano 1992 e consta

realizar unha nova avaliación tres anos despois da

de 5 cursos, cun total de 316 créditos, dos cales 137

primeira.

son troncais, 109 obrigatorios e os restantes divídense
entre materias optativas e de libre configuración.

É necesario ter en conta a situación de impasse na
que se atopa a titulación no momento da avaliación,

O principal problema detectado na titulación referente

xa que se está a definir o novo mapa de titulacións.

á estrutura do plan de estudos é a falta de mecanismos
de coordinación para evitar baleiros e duplicidades

❙❙ Programa Formativo

nos contidos das distintas materias.

»» Obxectivos e estrutura

Os programas das materias só están dispoñibles a

Tanto o CA como o CEE resaltan o esforzo realizado

través de Internet, aínda que se está traballando para

polo centro para a definición de obxectivos do

ofrecelas nun documento único. O CEE recomenda

programa formativo. Non obstante, detéctase unha

que haxa un rexistro permanente desta información.

discrepancia na valoración final do cumprimento
do subcriterio, xa que no IA indícase a existencia de

Segundo o CA, hai correspondencia entre os

definición de obxectivos sinalándose como punto

obxectivos do programa formativo e o plan de

forte e no IEE sinálase isto mesmo como punto débil.

estudos vixente, mentras que o CEE considera que
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os obxectivos do programa formativo non están

sociólogo. O CA sinala a inexistencia dun documento

definidos previamente.

idóneo sobre perfís de ingreso.

Conforme ao manifestado nos diferentes informes,

O CA indica que a organización da ensinanza e a

non existe un proceso regulado e sistemático que

estrutura do programa formativo son adecuadas,

permita a revisión de contidos das materias, aínda que

aínda que mellorables, coa adaptación ao EEES.

a maior parte dos profesores realiza este traballo.

Destácase a eficiencia na xestión dos procesos de
organización e no desenvolvemento do programa

O tempo de aprendizaxe do alumno previsto no plan

formativo. Como xa se indicou anteriormente, o CEE

de estudos é de 5 anos e considérase suficiente, aínda

considera que o actual programa non responde a uns

que a taxa de graduación pasou de 5,75 na avaliación

obxectivos prefixados, polo que non se pode afirmar

do 2003 a 6,2 na actual.

o cumprimento deste subcriterio.

❙❙ Organización da ensinanza

En canto á revisión e mellora do programa formativo,
comézase a ter en conta a información obtida polo

En canto á dirección e planificación do programa

Observatorio Ocupacional creado en 2004, segundo

formativo, na avaliación do 2003 sinalábase a

manifesta o CA. De todos os xeitos, o programa

inexistencia de mecanismos de coordinación e

formativo revisarase para a súa adaptación ao EEES. O

sistemas de avaliación para realizar un seguimento

CEE considera necesario ter en conta os informes dos

dos cambios producidos. Nesta última avaliación

egresados á hora do deseño do novo plan de estudos.

detéctanse avances, sobre todo pola existencia dun
documento para reflexionar sobre as melloras que

❙❙ Recursos Humanos

se van introducindo. Tamén se destaca no IA e no
IEE a convocatoria na UDC de contratos-programa

Ao igual que se manifestaba na anterior avaliación,

que outorga medios para materializar melloras no

o persoal académico é totalmente adecuado ao

programa formativo.

programa formativo en canto a número, nivel,
categoría, dedicación e requisitos das disciplinas.

Sobre a difusión do programa formativo, hai que
indicar que, con respecto á avaliación do 2003, se

Pódese afirmar, á luz do contido dos informes, que

detecta a supresión da guía do estudante e a súa

a implicación do persoal académico en actividades

substitución pola páxina web do centro. Tamén se fai

de investigación é alta e tamén hai un alto grao de

difusión a través de taboleiros de anuncios e correo

participacións en congresos e mesas redondas. Estes

interno. O CEE considera que hai certa desorientación

aspectos considéranse como fortalezas por parte dos

por parte do alumnado pola supresión da guía e que

comités de avaliación, aínda que o CEE considera difícil

os dípticos que difunde a facultade deberían conter

valorar o grao de repercusión destas actividades no

información máis detallada do perfil profesional do

programa formativo.
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En canto ao PAS, no 2003 observáronse unha serie

Os laboratorios, obradoiros e espazos experimentais

de deficiencias, algunhas das cales foron emendadas

considéranse un punto forte nos diferentes informes

coa incorporación de novo persoal. Non obstante,

de avaliación. O CA manifesta a falta de evidencias

segue habendo problemas coa xestión económica

para avaliar se o número de laboratorios e o seu

dos proxectos e seguen sen contar cun manual de

tamaño se axustan ás necesidades actuais do

procedementos e funcións, a pesar das reiteradas

programa formativo.

peticións.
As infraestruturas da biblioteca son adecuadas. O
seu acondicionamento, postos de lectura e horarios

❙❙ Recursos Materiais

son valorados positivamente polo alumnado.
Con respecto ás aulas, desde a avaliación anterior
realizáronse as obras que respondían ás necesidades

Os fondos documentais son adecuados tanto para

detectadas. O equipamento das aulas é adecuado e

a docencia como para a investigación. Tamén

non existen barreiras arquitectónicas. O CA e o CEE

se constata un esforzo por manter os fondos

mostran preocupación pola necesaria adaptación

actualizados. O CA indica a dificultade para recompilar

do centro para acoller a titulación de Comunicación

con precisión os datos de publicacións electrónicas

Audiovisual.

e de novas bases de datos, pero a valoración
que fan dos fondos periódicos é satisfactoria en

Os espazos de traballo e equipamento destinados ao

canto a calidade, cantidade e formas de acceso.

alumnado considéranse adecuados e axústanse ás

O CA tamén quere deixar constancia dos cambios

necesidades de organización docente do programa

necesarios que se van producir como consecuencia

formativo.

da integración da biblioteca da Facultade de Ciencias
da Comunicación.

Os espazos e equipamento son adecuados para
o traballo de profesores e PAS. O CA manifesta a

❙❙ Proceso Formativo

necesidade insatisfeita dun depósito de material
bibliográfico e o CEE recomenda máis espazos para

»» Acceso e formación integral

reunións informais de profesores.

A oferta de prazas é constante desde o curso
2001-2002 e sitúase en 125. A demanda, pola contra,

En canto ás infraestruturas destinadas ás prácticas,

foi decrecendo nos últimos anos e sitúase no curso

neste momento carécese de información sobre

2004-2005 en 73 alumnos de novo ingreso (táboa

este tema, aínda que se disporá dela no momento

5.1.10.2).

da avaliación do primeiro Prácticum, que se está a
levar a cabo na facultade e na que participan oito
institucións, tanto públicas como privadas.
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Táboa 5.1.10.2. Licenciado en Socioloxía (UDC-CO). Oferta e demanda.
ALUMNOS NOVO INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

73

555

80

5,84

Chama a atención que na anterior avaliación a

participan activamente nas actividades, actuando

porcentaxe de alumnos que elixían a carreira en

moitas veces como promotores.

primeira opción era do 17,4%, mentres que no curso
2004-2005 se sitúa no 83%, malia ser certo que non

»» Desenvolvemento da ensinanza

se cobren todas as prazas ofertadas.

Os métodos e técnicas de ensinanza son múltiples e
variados, aínda que predomina a clase maxistral. O CA

Como aspecto negativo ou punto débil sinalado no

indica unha asignación incorrecta da experimentalidade,

IA e no IEE, detéctase a ausencia de perfil de ingreso

que se mantén desde a anterior avaliación. De todos

definido e a inexistencia de procesos estandarizados

os xeitos, a facultade está iniciando a adaptación ao

de captación de novo alumnado.

novo EEES, elaborando xa os perfís profesionais e
competencias dos egresados, que son a base necesaria

Non existen mecanismos de detección de necesidades

para artellar unha nova metodoloxía docente.

individuais de aprendizaxe, aínda que si existen
Existen diferentes métodos de avaliación, aínda que

actividades de apoio para os alumnos.

o máis empregado é o exame. Non existen métodos
Recoñécese no IA a ausencia de programas de

para avaliar os coñecementos adquiridos nas prácticas

orientación profesional para o seu alumnado, o cal se

externas. O CA indica que aínda non existen métodos de

remite á UDC que presta este servizo a través do SAPE

avaliación da aprendizaxe, aspecto que corrobora o CEE

e do Observatorio Ocupacional.

no seu informe, a pesar de que valora positivamente os
métodos empregados en cada materia (PcF-2.2 – gráfico

Segue sen existir tamén un programa de acción titorial

5.1.10.1).

na facultade. Non obstante, están previstas iniciativas
que se van empregar no EEES para mellorar esta

En canto ás prácticas profesionais, no 2003 a facultade

situación.

non contaba con convenios con empresas para a
realización de prácticas. Na actualidade téñense

O estudante ten un grande abano de actividades

asinados convenios con oito empresas e recoñécense

extraordinarias para elixir que veñen ofertadas

as prácticas como créditos de libre configuración. Este

desde o Reitorado. A facultade organiza actividades

tipo de prácticas foméntaas o centro e son adecuadas

relacionadas co ámbito sociolóxico e os alumnos

ao programa formativo.
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As estancias dos alumnos noutras institucións nacionais

o IA e o IEE, froito, segundo se indica no informe final,

e internacionais considéranse por parte do CA e do

dunha errónea interpretación das enquisas por parte

CEE un punto débil, a pesar dos avances acadados e

do CA. O valor deste índice de satisfacción sitúase no

dos convenios Erasmus existentes na actualidade. A

2,45 nunha escala de 0 a 5, pero hai que sinalar que as

información sobre este tema é pouco accesible para o

enquisas as cobren unha cuarta parte dos estudantes

estudantado.

do centro.

❙❙ Resultados

En canto aos resultados nos egresados, o Estudo do
Observatorio Ocupacional ofrece algúns datos, como a

A duración media dos estudos pasou de 5,75 anos

porcentaxe de egresados que traballa, que se sitúa no

na avaliación do 2003 a 6,05 na actualidade. A taxa

54%, e un 70% que segue na procura de emprego.

de abandono é do 28,21% para o curso 2004-2005
e a taxa de éxito sitúase nunha media de 85,7% nos

Dos dous últimos estudos de inserción laboral

últimos catro anos.

dos titulados no Sistema Universitario de Galicia
elaborados pola ACSUG, obtemos os seguintes

En canto ao índice de satisfacción do alumno co

resultados:

programa formativo, obsérvanse discrepancias entre

Táboa 5.1.10.3.: Licenciado en Socioloxía (UDC-CO). Resultados de Inserción laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

% 2001-2003 % 2003-2005

Titulados

136

151

Traballan

41,2%

63,9%

Mostra enquisada

34

61

Continúan estudos

41,5%

41,0%

Preparan oposicións

24,4%

14,8%

En xeral, elévanse as porcentaxes de titulados que

Con respecto aos resultados na sociedade e opinión

traballan e diminúen as porcentaxes de titulados

dos empregadores, non se dispón na actualidade de

que continúan estudos, ao igual que os que

datos de satisfacción coa formación dos egresados,

opositan. Respecto aos que traballan, aumentaron

só os dispoñibles novamente polo Observatorio

as porcentaxes, tamén con respecto aos datos que

Ocupacional da UDC, pero que non mostran datos da

figuraban no Observatorio Ocupacional.

satisfacción dos empregadores.

Respecto á satisfacción coa titulación, temos que,

Non se conta con información, segundo establece

segundo o Estudo 2003-2005, un 66,0% titulados

o CA, para valorar o impacto da vinculación entre o

volvería cursar a mesma titulación, o que representa

programa formativo e a sociedade. De todos os modos,

unha elevada porcentaxe.

hai actividades que poden ter impacto positivo na
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sociedade, como os convenios de prácticas, contratos

O CEE considera moi acertada a estrutura do

de investigación, xornadas etc.

IA, baseada no anterior informe de avaliación e
contemplando os puntos débiles e logros acadados,
non obstante, cuestiona a pertinencia dunha avaliación

❙❙ Valoración do proceso de avaliación

tres anos despois da anterior e nun momento no que
Tal e como se indicou anteriormente, esta titulación

hai que facer unha transformación das ensinanzas.

xa se avaliara no curso 2002-2003, polo que o CA
formulou esta avaliación tendo en conta a anterior e
observando os cambios producidos neste momento de
impasse ante a transformación de cara ao EEES.

Gráfica 5.1.10.1: Licenciado en Socioloxía (UDC-CO). Valoración semicuantitativa do CA e CEE.
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❚ 5.1.11.	LICENCIADO EN DEREITO (USC-SC)

Táboa 5.1.11.1. Licenciado en Dereito (USC-SC)
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1649

4

3

100%

❙❙ Programa Formativo

❙❙ Organización da ensinanza

»» Obxectivos e estrutura

Nos diversos informes sinálase que, en liñas xerais,

Os obxetivos están definidos de forma xenérica, aínda

a organización da ensinanza se axusta á estrutura e

que o CEE bota en falta a concreción de habilidades e

obxectivos do programa formativo. Ademais, tanto o

competencias no programa formativo.

CA como o CEE destacan a boa difusión do programa
e a xestión académica centralizada e con mención de

O plan de estudos vixente data de 2003 e consta

calidade. Como debilidade, coinciden en sinalar a falta

de 5 cursos, cun total de 300 créditos, dos que 71

de mecanismos que permitan realizar unha análise

son prácticos. Este plan de estudos vén substituír o

dos resultados do programa formativo.

anterior, que databa de 1953. A implantación deste plan
realizouse de forma global e non de xeito progresivo,

❙❙ Recursos Humanos

polo que só coexistiron os dous plans durante tres
O persoal académico considérase adecuado ás

cursos académicos.

necesidades do programa formativo. Trátase dun cadro
O CA detecta como problema a falta de secuenciación

de persoal consolidado, o que asegura a estabilidade

adecuada das materias cursadas, especialmente as

e correcto desenvolvemento do programa formativo.

optativas. O CEE destaca o esforzo realizado para

Valóranse moi positivamente nos diversos informes

evitar lagoas e solapamentos.

as actividades de investigación do profesorado. O
CEE considera necesario unha maior innovación en

Detéctanse discrepancias na valoración dos programas

técnicas docentes (RH-1.2 – gráfico 5.1.11.1).

das materias, xa que mentres o CA o valora como
punto forte, o CEE considera que a maioría non inclúen

O PAS considérase adecuado ás necesidades do

criterios de cualificación e, en ocasións, bibliografía

programa formativo, tanto polo seu número como

básica (PF-2.2 - gráfico 5.1.11.1).

pola súa formación. O CA e o CEE coinciden en sinalar
a sobrecarga de traballo á que se atopan sometidos
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pola diversidade de actividades que se realizan na

Pola contra, os espazos de traballo do profesorado

facultade.

considéranse adecuados en xeral, aínda que o CA
ve necesario ampliar os espazos destinados ás

❙❙ Recursos Materiais

actividades de xestión.

Afírmase que as aulas, en xeral, se axustan ás

A biblioteca e os seus fondos documentais son

necesidades do programa formativo, aínda que se

valorados positivamente no IA e no IEE.

constata que algunhas son excesivamente grandes e
outras teñen asentos fixos.

❙❙ Proceso Formativo

A sala de lectura é valorada positivamente, non así

»» Acceso e formación integral

a sala de informática, que se considera inadecuada,

O número de alumnos matriculados na titulación nos

xa que corresponden 2 ordenadores para cada 91

últimos anos descendeu lixeiramente, aínda que a

estudantes. Non existen espazos destinados ao

demanda desta titulación segue sendo moi elevada

traballo en grupo dos alumnos.

(táboa 5.1.11.2).

Táboa 5.1.11.2: Licenciado en Dereito (USC-SC). Oferta e Demanda.
ALUMNOS NOVO INGRESO
NO PRIMEIRO CURSO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

296

2288

263

6,65

Constátase a falta de definición do perfil de ingreso,

»» Desenvolvemento da ensinanza

non obstante, os profesores participan nas actividades

A metodoloxía docente é maioritariamente a clase

de captación de alumnado organizadas con carácter

maxistral debido, sobre todo, ao elevado número de

xeral pola USC. No curso 2005-2006 destaca a

alumnos por grupo. Sería necesario incorporar outros

realización dunha xornada de acollida para o alumnado

métodos, segundo indica o CEE.

de primeiro.
En canto ás prácticas profesionais, o CA destaca a
Tanto o CA como o CEE sinalan como puntos débiles a

diversidade de entidades colaboradoras e a ampla

inexistencia dun programa de apoio á aprendizaxe do

oferta de prazas, mentras que o CEE considera que

alumno, escasa utilización das titorías e falta de datos

deben potenciarse máis. Por outro lado, cada vez os

sobre actividades de orientación profesional (PcF-1.4

alumnos participan máis en programas de intercambio

e 1.5 - gráfico 5.1.11.1).

con outras institucións nacionais e internacionais
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empregadores ou outros grupos de interese sobre os

❙❙ Resultados

coñecementos e capacidades dos egresados.
A taxa de abandono é elevada (34,1%) e considérase
necesario reflexionar sobre os motivos que conducen

Non existen estudos sistemáticos sobre a inserción

a esta situación. A taxa de eficiencia sitúase no 0,87

laboral dos egresados e, dos dous últimos estudos de

e a duración media dos estudos é de 7,30 no curso

inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario

2004-2005, cifra que se mantén estable, con pequenas

de Galicia elaborados pola ACSUG, obtéñense os

variacións, durante os últimos anos.

seguintes resultados:

Non se realiza seguimento dos egresados, segundo se
expón no IA, nin hai información sobre as opinións dos

Táboa 5.1.11.3.: Licenciado en Dereito (USC-SC). Resultados de Inserción laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

% 2001-2003 % 2003-2005

Titulados

473

488

Traballan

31,7%

26,0%

Mostra enquisada

41

82

Continúan estudos

12,6%

25,4%

Preparan oposicións

51,2%

68,4%

En xeral, elévanse as porcentaxes de titulados que

actividades, sinatura de convenios con colexios

continúan estudos e opositan, e diminúe a porcentaxe

profesionais e, sobre todo, a creación da Escola de

dos que traballan.

Práctica Xurídica para a formación de avogados e
procuradores.

Respecto á satisfacción coa titulación, segundo o
Estudo 2003-2005, un 82,8% dos titulados volvería

❙❙ Valoración do proceso de avaliación

cursar a mesma titulación, o que representa unha
O proceso de avaliación desenvolveuse adecuadamente

elevada porcentaxe.

e sen incidencias. O CEE manifesta o bo traballo do
En canto á vinculación do programa formativo

CA, pola calidade do informe de autoavaliación e o

coa sociedade, destaca a organización de diversas

tratamento das evidencias.
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Gráfica 5.1.11.1: Licenciado en Dereito (USC-SC). Valoración semicuantitativa do CA e CEE.
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❚ 5.1.12.	LICENCIADO EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE (UVI-PO)
Esta titulación implántase na Universidade de Vigo no

selectividade, que delimitan o perfil do alumno. Un dos

curso 1999/2000 na Facultade de Ciencias da Educación,

factores condicionantes da creación desta titulación en

que pasa a denominarse en febreiro de 2006 Facultade

Pontevedra é a situación nesta cidade do Centro Galego

de Ciencias da Educación e do Deporte. Caracterízase

de Tecnificación Deportiva da Xunta de Galicia.

por ter unhas probas específicas de acceso, a maiores da

Táboa 5.1.12.1. Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte (UVI-PO)
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1999

2

1

100%

Obsérvanse algunhas duplicidades e incoherencias

❙❙ Programa Formativo

no Plan de Estudos, segundo constatan o CA e o

»» Obxectivos e estrutura

CEE. Para emendar estas deficiencias recórrese

Tanto o CA como o CEE manifestan a ausencia

aos coordinadores de área, aínda que se carece de

de obxectivos explícitos do programa formativo.

procedementos de revisión sistemática dos contidos

Unicamente remite o CA ao plan de estudos oficial

das materias.

que contén as materias e coñecementos que debe
superar o alumno. Indícase tamén a elaboración por

Os programas das materias publícanse a través da

parte de todos os centros de España das directrices

web da facultade, aspecto considerado como punto

da titulación de cara á adaptación ao EEES.

forte, tanto polo CA como polo CEE. Non obstante, o
CEE valora este aspecto en conxunto como mellorable,

O perfil de ingreso que deberían ter os alumnos

indicando carencias relativas á relación de materias

non está definido en ningún documento, aínda que

cos obxectivos do programa formativo e con outras

se fan probas selectivas para o acceso á titulación.

materias.

O CA manifesta a necesidade de especificar os
coñecementos mínimos requiridos para cursar a

Ao non existir unha guía da titulación, non se pode

titulación a través da publicación dunha guía da

determinar a coherencia do plan de estudos cos

titulación.

obxectivos do programa formativo. O CA manifesta
que si existe tal coherencia xa que se garante unha

O plan de estudos vixente data do ano 1999 e consta
de 4 cursos, cun total de

formación básica e itinerarios curriculares.

300 créditos. O contido

curricular agrúpase en dous ciclos, de dous anos cada

A revisión e actualización dos contidos das materias

un.

realízaa anualmente cada profesor e despois apróbase
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na Xunta de Facultade, aínda que non hai mecanismos

en que a maioría dos profesores son contratados a

institucionais de revisión. O CA indica que, debido á

tempo parcial, pero non considera que este feito sirva

curta vida do plan de estudos, non se produciu aínda

para afirmar a súa inadecuación, xa que constatan que

unha revisión estrutural.

o perfil do profesorado é acorde cos requirimentos
do programa formativo, leva a cabo renovación dos

O tempo previsto de aprendizaxe do alumno permite

seus coñecementos e formación pedagóxica e está

cumprir os obxectivos do plan de estudos, e así queda

implicado en proxectos de innovación e mellora

reflectido nos valores positivos das taxas de éxito e

docente.

eficiencia.
En canto á implicación do profesor en actividades
de investigación e desenvolvemento, o CA sinala

❙❙ Organización da ensinanza

este aspecto como punto forte, mentres que o CEE
Desenvólvense accións de planificación do programa

considera que esta implicación é escasa.

formativo promovidas polos profesores, pero non
existen mecanismos institucionais ou plans de

O PAS é valorado igualmente de xeito diferente

seguimento específicos.

por parte dos diferentes comités de avaliación. O
CA manifesta que o PAS asignado directamente

O programa formativo comunícase e difúndese a

ao programa formativo é insuficiente, polo que se

través de diferentes canles, e a páxina web é a mellor

implica tamén a outros pero valórao positivamente

valorado polos alumnos.

ao considerar que algúns deles se axustan ao
programa formativo e aproveitan as oportunidades

En canto á adecuación da organización da ensinanza

de aprendizaxe. Tamén indica o CA a falta de cursos

aos obxectivos do programa formativo, o CEE

relacionados con aspectos específicos da titulación.

insiste na ausencia de obxectivos, mentres que o

O CEE considera que existe pouca implicación do PAS

CA manifesta, pola contra, a clara orientación da

no programa formativo e considera este aspecto como

ensinanza ao alumno e a escasa adecuación dos

un punto débil.

horarios de titorías.

❙❙ Recursos Materiais
Polo que respecta á mellora e revisión do programa
formativo, maniféstase a necesidade de desenvolver

En canto ás aulas e ao seu equipamento, tanto o CA

pautas para a súa revisión e actualización, tendo en

como o CEE consideran este aspecto como mellorable

conta aos egresados e a demanda social.

e maniféstase no propio CA o descontento do
alumnado reflectido nas enquisas de satisfacción.

❙❙ Recursos Humanos
Os espazos destinados ao traballo e estudo do
Neste criterio detéctanse grandes discrepancias no IA

alumnado son claramente deficientes, segundo se

e no IEE. Polo que respecta á adecuación do persoal

manifesta nos diferentes informes de avaliación. O CA

académico ao programa formativo, o CEE afirma a

espera que estes problemas queden solucionados coa

inadecuación existente baseándose na escaseza de

nova sede para a Facultade de Ciencias da Educación

profesores numerarios e doutores. O CA está de acordo

e do Deporte.
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O mesmo sucede cos espazos destinados ao traballo

A biblioteca como sala de lectura resulta insuficiente

do PDI e PAS, que pon de manifesto unha situación

en canto a postos, aínda que destacan os seus fondos

problemática xeneralizada no centro.

documentais e a accesibilidade á información.

En canto ás infraestruturas destinadas ás prácticas

❙❙ Proceso Formativo

externas, tanto CA como CEE sinalan este aspecto
como punto débil, a pesar de que no CA se indica a

»» Acceso e formación integral

existencia de convenios de colaboración coa Xunta de

Cóbrense todas as prazas ofertadas, do que se deduce

Galicia e con clubs deportivos para a realización das

que hai una ampla demanda desta titulación (táboa

prácticas.

5.1.12.2). De todos os xeitos, o CA indica a necesidade
de desenvolver novas medidas de captación, ademais

Os laboratorios e espazos experimentais, así como o seu

das visitas aos centros de secundaria.

equipamento non se consideran adecuados. Os alumnos
así o poñen de manifesto nas enquisas de satisfacción e
dan unha valoración media de 2,13 sobre 5.

Táboa 5.1.12.2.: Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte (UVI-PO).
Oferta e demanda.
ALUMNOS NOVO
INGRESO EN PRIMEIRO
CURSO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

76

449

64

5,78

As accións de acollida concrétanse na presentación

predominio da clase maxistral, segundo afirma o

xeral da titulación na apertura oficial do curso, na que

alumnado nas audiencias.

a participación é elevada.
En canto á avaliación das aprendizaxes, ocorre o
Non existen programas de apoio orientados á mellora da

mesmo ca na epígrafe anterior, xa que o CA considera

aprendizaxe do alumno, nin programas de orientación

que os métodos son adecuados ao programa

profesional propios do centro. Pola contra, realízanse

formativo e variados, mentres que o CEE percibe

actividades específicas que complementan a formación

certas incoherencias tras as audiencias mantidas co

dos alumnos, como actividades culturais e deportivas.

alumnado.

»» Desenvolvemento da ensinanza

Constátase, pola coincidencia nos informes, que o

Existen discrepancias neste punto entre o CA e o

alumnado debe buscar o centro onde realizar as

CEE, xa que mentres o primeiro indica a variedade

prácticas, o que non asegura a súa calidade, segundo

de metodoloxías docentes utilizadas e a satisfacción

opinión do CEE, excepto as realizadas nos centros de

do alumnado ao respecto, o CEE afirma a falta

ensino secundario.

de evidencias que permitan comprobar isto e o
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En canto ás estancias dos alumnos noutras institucións,

enquisas non reflicten insatisfacción do alumnado.

existen tamén discrepancias entre o CA e o CEE, xa

Indica, así mesmo, que o perfil do egresado responde

que mentres o primeiro considera que son adecuadas

ao previsto no programa formativo, aínda que non

as ofertadas a través da propia Universidade de Vigo, o

existe ningún procedemento para recoller a súa

CEE considera que os alumnos non teñen información

satisfacción, só unha enquisa específica realizada

e hai unha escasa demanda.

para o proceso de avaliación que reflicte resultados
positivos.

❙❙ Resultados
En canto á satisfacción do persoal académico co
A duración media dos estudos é de 4,7 nunha titulación

programa formativo, este móstrase maioritariamente

de 4 anos. A taxa de abandono é baixa (9,63%) e a

satisfeito.

taxa de éxito elevada (88%).
Non existen estudos sistemáticos sobre a inserción
En canto á satisfacción do alumnado co programa

laboral dos egresados e, dos dous últimos estudos de

formativo, tamén existen discrepancias entre o CA e

inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario

o CEE. Este último afirma que os alumnos non están

de Galicia elaborados pola ACSUG, obtéñense os

satisfeitos, tomando como referencia as audiencias

seguintes resultados:

mantidas. O CA considera que os resultados das

Táboa 5.1.12.3.: Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte (UVI-PO).
Resultados de Inserción laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

% 2001-2003 % 2003-2005

Titulados

25

124

Traballan

35,3%

69,7%

Mostra enquisada

17

56

Continúan estudos

47,1%

33,9%

Preparan oposicións

70,6%

48,2%

En xeral, elévanse as porcentaxes de titulados que

destacando os convenios co Concello de Pontevedra,

traballan e diminúen as porcentaxes de titulados que

coa Dirección Xeral para o Deporte e con diferentes

continúan estudos e preparan oposicións.

federacións deportivas.

Respecto á satisfacción coa titulación, segundo o

❙❙ Valoración do proceso de avaliación

Estudo 2003-2005, un 73,0% dos titulados volvería
cursar a mesma titulación, o que representa unha

O CA valora positivamente o proceso de avaliación, xa

elevada porcentaxe.

que, malia o esforzo, lles permitiu analizar a titulación
e pór de manifesto aspectos ignorados por moitos

En xeral, os empregadores están satisfeitos coa

profesores e alumnos.

formación dos egresados e son numerosos os acordos
e convenios que vinculan a titulación coa sociedade,
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Sobre o proceso de avaliación externa, o CA valora a

O CEE valora o traballo realizado polo CA, aínda

disposición absoluta do CEE e a información ofrecida

que sinala algúns aspectos negativos no proceso

para elaborar o plan de mellora. Non obstante,

de avaliación, como a baixa participación nalgunhas

manifesta certo desacordo ou discrepancias con

audiencias e a escasa efectividade na difusión do

algunhas das afirmacións do CEE, que os leva a

proceso de avaliación.

elaborar un informe de comentarios e aclaracións ao
IEE.

Gráfica 5.1.12.1.: Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte (UVI-PO).
Valoración semicuantitativa do CA e CEE.
A
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Recursos
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valoración semicuantitativa, no criterio correspondente
a recursos humanos (adecuación do PAS ao programa
formativo) (RH-2.1.) que se comenta na análise de cada
criterio, xunto con outras discrepancias.
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❚ 5.1.13. DIPLOMADO EN XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (UVI-PO)
Esta titulación implántase na Universidade de Vigo no

A titulación pretende proporcionarlles aos seus titulados

curso 1999/2000, na Facultade de Ciencias Sociais e da

un perfil profesional de administradores públicos,

Comunicación, compartindo este espazo coas titulacións

axeitado á súa inserción nos corpos de xestión das

de Publicidade e Relacións Públicas e Comunicación

administracións públicas e do sector público e non

Audiovisual.

gobernamental.

Táboa 5.1.13.1. Diplomado en Xestión e Administración Pública (UVI-PO)
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1999

1

0

100%

e incoherencias, segundo manifestan alumnos e

❙❙ Programa Formativo

egresados.

»» Obxectivos e estrutura
Os obxectivos do programa formativo están definidos,

Os programas das materias non conteñen os

segundo manifesta o IA, na memoria do plan de

elementos básicos, segundo sinala o CEE e non todos

estudos elaborada en 1999. Non obstante, este aspecto

se atopan en formato electrónico, por isto consideran

é considerado como punto débil por parte do CA e

este aspecto como punto débil. O CA, pola contra,

do CEE, xa que estes obxectivos non están definidos

manifesta que hai revisión dos programas e que son

de maneira explícita e accesible para os alumnos e o

accesibles no Decanato, aínda que recoñece que hai

contorno social. O programa formativo non especifica

materias das que non se dispón de programa (PF-2.2

o perfil de ingreso idóneo do alumnado.

– gráfico 5.1.13.1).

O plan de estudos vixente data do ano 1999, consta de

Segundo se desprende da memoria do plan de

3 cursos e ofrece un dobre itinerario curricular, dun

estudos de 1999, este é coherente cos obxectivos

lado o de Administración Pública e Ciencia Política

do programa formativo. O CA considera necesario

e, por outro, Economía Pública e Desenvolvemento

revisar e actualizar os contidos do plan de estudos. O

Local. O número total de créditos é 202,5.

CEE indica que nas audiencias cos profesores se fixo
patente que fan revisións e actualizacións de contidos

Sinálase nos diferentes informes a inexistencia de

de acordo coa adaptación aos novos títulos de grao

mecanismos institucionais para revisar o plan de

(PF-2.3 – gráfico 5.1.13.1).

estudos, aspecto considerado como punto débil, xa
que non houbo revisión nos anos que leva implantada

En canto á cuestión de se o tempo de aprendizaxe do

a titulación. Obsérvanse algunhas duplicidades

alumno previsto no plan de estudos permite cumprir
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os obxectivos do programa formativo, preséntanse

❙❙ Recursos Humanos

nesta titulación dúas situacións dependendo de se o
alumno traballa ou non, xa que un grupo grande de

Detéctase unha elevada porcentaxe de profesores

estudantes traballa na Administración Pública.

asociados. O CEE manifesta falta de coincidencia nos
datos das táboas e falta de evidencias ao non coñecer
a porcentaxe de créditos que imparten as distintas

❙❙ Organización da ensinanza

categorías de profesorado.
Non existe un documento específico para esta
titulación no que se definan os principios e políticas

En canto á implicación do profesorado en actividades

para a xestión do programa formativo. O equipo

de investigación e innovación, hai novamente falta

responsable deste é o Decanato da facultade, no

de evidencias, xa que só se conta coa resposta de

que se adscriben tres titulacións. O CEE considera

cinco profesores a unha enquisa. Non se cobren as

necesario elaborar un plan estratéxico específico

táboas de datos deseñadas para tal efecto (RH-1.1 e

para esta titulación que lle dea un maior pulo (OE-1.1

1.2 - gráfico 5.1.13.1).

– gráfico 5.1.13.1).
O PAS, segundo manifesta o CA, é adecuado aos
En canto á comunicación e difusión do programa

requirimentos do programa formativo. Porén, o CEE

formativo, sinálase no IA a boa comunicación existente

detecta noutras partes do IA problemas de atraso na

na propia facultade e na universidade, pero recoñécese

xestión das matrículas, nos certificados etc.

que é necesario unha maior información á sociedade
sobre a titulación e as súas saídas profesionais.

❙❙ Recursos Materiais

Detéctanse problemas no que respecta á organización

Tanto alumnos como profesores consideran que as

da ensinanza, debido, en gran medida, a que se

aulas e o seu equipamento son adecuadas para o

impartan no mesmo centro outras dúas titulacións

desenvolvemento do programa formativo. Os espazos

que non se parecen en nada a ela. No IA recoñécense

destinados ao persoal académico son, pola contra,

atrasos na matriculación, acumulación excesiva de

mellorables. O CA sinala falta de espazos e equipos

horas nalgunhas materias e valoración negativa

informáticos.

do calendario de exames por parte da maioría do
En canto ás prácticas externas, o alumnado non se

alumnado.

mostra satisfeito. Non hai ningún profesor responsable
Non se teñen en conta, polo momento, os resultados

do programa de prácticas.

do programa formativo para a súa mellora, xa que non
existen mecanismos que permitan medir os resultados

As infraestruturas da biblioteca son valoradas

directos do programa nos egresados, na sociedade

positivamente. Obsérvanse contradicións en canto ao

e no persoal académico. O Decanato ten previsto

horario de apertura que se desprende da lectura dos

emprender estudos ao respecto para mellorar esta

diferentes informes (RM-4.1 – gráfico 5.1.13.1).

situación.
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Os alumnos sinalan que os fondos documentais son

❙❙ Proceso Formativo

suficientes, aínda que no IA se indica a imposibilidade
de cuantificar os fondos específicos para a titulación

»» Acceso e formación integral

de Xestión.

Ofértanse 75 prazas e cóbrense 52 no curso
2004-2005. Obsérvase unha redución nos últimos
anos da demanda desta titulación.

Táboa 5.1.13.2. Diplomado en Xestión e Administración Pública (UVI-PO). Oferta e demanda.
ALUMNOS NOVO
INGRESO NO PRIMEIRO CURSO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

52

242

40

5,69

Os sistemas de captación de alumnos son os

Realízanse actividades extracurriculares organizadas

establecidos pola UVI, baseados en charlas formativas.

polo centro e pola propia universidade e o 51% dos

Tendo en conta o notable descenso da matrícula, o

alumnos móstranse satisfeitos. De todos os xeitos,

CA e o CEE ven necesario idear novas estratexias de

non existe un catálogo de actividades destinadas aos

difusión destes estudos. Realízanse accións de acollida

alumnos.

aos alumnos, pero son limitadas e estes consideran,

»» Desenvolvemento da ensinanza

en xeral, que teñen pouca información.

O CA afirma que non existen datos para contrastar
Non existen programas de apoio específicos orientados

se os métodos de ensinanza permiten a consecución

á mellora da aprendizaxe do alumno, só as accións que

dos obxectivos do programa formativo. Dos datos das

desenvolve o profesorado nas titorías.

enquisas a egresados extráese que o 64% está de
acordo coas metodoloxías empregadas polo profesor.

O Centro non posúe ningunha estratexia específica
para a orientación profesional do alumnado, só os

Tampouco existen datos obxectivos para contrastar

servizos que se ofrecen desde a propia universidade.

se o proceso de avaliación é coherente cos obxectivos

A percepción do alumnado non é boa e mostra certo

do programa formativo, só os datos das enquisas que

desencanto, xa que a oferta de prácticas vai orientada

reflicten que o 60% do alumnado está de acordo co

fundamentalmente ao ámbito da Administración

proceso de avaliación.

pública.
En canto ás prácticas profesionais, a titulación carece
Non existe un programa de acción titorial, aínda que

dun programa regulado de prácticas e os alumnos

o alumnado se mostra satisfeito coa atención recibida

móstranse pouco satisfeitos coas prácticas que realizan.

polo profesorado nas titorías.

O CA indica como proposta de mellora a realización
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de dúas xornadas intensivas anuais para promover a

En canto á satisfacción dos alumnos co programa

participación do alumnado.

formativo, o CA indica que o alumno está
medianamente satisfeito, á luz das enquisas. O CEE

Para as estancias dos alumnos noutras institucións,

sinala a falta de evidencias a este respecto (R-1.2 -

o CA indica que existen convenios con universidades

gráfico 5.1.13.1).

doutros países, porén, o alumnado sinala que carece
de información suficiente. Como proposta de mellora,

No IA sinálase que non hai estudos sobre a inserción

o CA pretende organizar un programa específico de

laboral dos titulados. Os egresados móstranse, en

mobilidade para esta titulación.

xeral, satisfeitos coa titulación, aínda que opinan que
hai demasiada teoría e pouco axustada á práctica.
O CEE sinala a ausencia de perfil de egreso (R-2.1 –

❙❙ Resultados

gráfico 5.1.13.1).
A duración media dos estudos foi, no curso 2004-2005
de 4,02, dato que se xustifica, segundo manifesta

Dos últimos estudos de inserción laboral dos titulados

o CA, polo perfil de alumno desta titulación, moitos

no Sistema Universitario de Galicia elaborados pola

deles traballadores en activo. A taxa de éxito sitúase

ACSUG, obtéñense os seguintes resultados:

arredor do 87%, indo en aumento desde o 2001-2002.
Tamén a taxa de abandono é alta.

Táboa 5.1.13.3.: Diplomado en Xestión e Administración Pública (UVI-PO).
Resultados de Inserción laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

% 2001-2003 % 2003-2005

Titulados

59

88

Traballan

39,0%

52,1%

Mostra enquisada

26

48

Continúan estudos

19,0%

18,7%

Preparan oposicións

42,0%

47,9%

En xeral, elévanse as porcentaxes de titulados que

Por último, a titulación pretende dar un pulo ás

traballan, ao igual que os que preparan oposicións,

actividades que a vinculan coa sociedade activando

diminuíndo os que continúan estudos. Respecto

diversos programas e impulsando un plan estratéxico

á satisfacción coa titulación, segundo o Estudo

específico para promover alianzas cos diferentes

2003-2005, un 66,0% dos titulados volvería cursar

actores do contorno social.

a mesma titulación.

❙❙ Valoración do proceso de avaliación
En canto á satisfacción dos empregadores, o CA e o
CEE indican a falta de evidencias para contrastar este

O CA valora positivamente o proceso de avaliación,

dato.

aínda que fai constar a carga de traballo adicional
que supuxo. Sinalan a coincidencia co CEE en moitas
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afirmacións e valoran positivamente a experiencia

destacan certos baleiros e deficiencias á hora de

innovadora de incorporar un estudante como membro

cubrir algunhas táboas de datos e a falta de conexión

do Comité Externo, favorecendo a pluralidade e a

entre debilidades e fortalezas, para realizar despois

difusión da cultura de avaliación en toda a comunidade

as propostas de mellora.

universitaria.
Finalmente, considera o CEE moi necesario que, ao
O CEE valora o alto grao de compromiso do CA co

ser unha titulación única no SUG, se faga un plan

proceso de avaliación, que redundou nun meritorio

estratéxico para difundir a titulación na sociedade.

traballo. Como aspectos que cómpre mellorar

Gráfica 5.1.13.1.: Diplomado en Xestión e Administración Pública (UVI-PO).
Valoración semicuantitativa do CA e CEE.
A

B

C

D

Programa Formativo

Organización da
ensinanza

Recursos
Humanos

Recursos Materiais

Comité de Autoavaliación
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❚ 5.1.14. DIPLOMADO EN MAXISTERIO - (UVI-PO)
Avaliáronse as catro especialidades (Educación

Licenciatura de Ciencias da Actividade Física e do

Física, Infantil, Musical e Primaria) da Diplomatura de

Deporte.

Maxisterio que se imparte na Facultade de Ciencias
da Educación e do Deporte do campus da Xunqueira

As 4 especialidades contémplanse conxuntamente ao

(táboa 5.1.14.1). Esta titulación comparte centro coa

realizar o CA un só informe de autoavaliación.

Táboa 5.1.14.1.: Diplomado en Maxisterio (UVI-PO)
ESPECIALIDADE

ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

Educación Física

1999

3

2

100%

Educación Infantil

1999

6*

4

83,33%

Educación Musical

1999

2

1

100%

Educación Primaria

1999

6*

4

83,33%

* Das 6 titulacións existentes, 1 delas impártese en centro adscrito na UVI

O plan de estudos vixente para todas as especialidades

❙❙ Programa Formativo

foi aprobado no 2000, consta de 3 cursos e dos

»» Obxectivos e estrutura

seguintes créditos por especialidade:

O CA indica a inexistencia dunha Guía da titulación de
Maxisterio onde se detallen os obxectivos da titulación.

- Educación Física: 204

Non obstante, o CEE manifesta que dispuxo dunha

- Educación Musical: 201,5

guía en CD-ROM da titulación e as súas especialidades.

- Educación Primaria: 204,5

Do contido dos informes pódese extraer que si existe

- Educación Infantil: 206

información sobre as materias e coñecementos que
debe superar o alumnado, pero que será necesario

En canto á distribución de materias e á súa articulación,

precisar o perfil profesional dos futuros titulados

o CA sinala este aspecto como punto forte, e destaca

cando se implanten os estudos de grao.

a coherencia do plan de estudos. O CEE, pola contra,
detecta, a través das diferentes audiencias cos

Tanto o CA como o CEE afirman a inexistencia dun

alumnos e profesores, algunha debilidade referente ao

perfil de ingreso específico (PF-1.2 – gráfico 5.1.14.1).

baixo nivel de optatividade, coordinación de prácticas

Os profesores enquisados consideran que os

e desproporción entre teoría e práctica.

coñecementos previos dos alumnos se axustan pouco
ás necesidades do programa formativo.
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A titulación ten un formato de programas

❙❙ Recursos Humanos

estandarizado, que constitúe un punto forte, segundo
O persoal académico considérase adecuado ás

manifestan o CA e o CEE.

necesidades do programa formativo. O seu perfil
O CA afirma que non existe un programa formativo

é equilibrado, próximo ao 50% de persoal docente

como tal, pero que as materias propostas para cada

numerario. Igualmente, segundo o CA, mostran

unha das especialidades son coherentes cos perfís de

preocupación e interese pola participación en

egreso. O CEE indica falta de evidencias neste aspecto

programas de formación, innovación e mellora. O

(PF-2.3 – gráfico 5.1.14.1). Os contidos das materias

CEE discrepa neste aspecto e detecta nas audiencias

revísanse anualmente.

certa descoordinación e descoñecemento do propio
IA (RH-1.2 – gráfico 5.1.14.1).

Os datos das taxas de éxito mostran resultados
positivos, pero o CA ve importante a análise que se

O CA considera que o PAS é adecuado ás necesidades

está a facer do tempo real de traballo do alumno co

do programa formativo, aínda que recoñece a

motivo de adaptación ao EEES.

necesidade de maior formación específica para este
colectivo. O CEE nas audiencias detectou un número

❙❙ Organización da ensinanza

insuficiente de PAS (RH-2.1 – gráfico 5.1.14.1).

Nos diferentes informes menciónanse accións

❙❙ Recursos Materiais

relacionadas coa dirección e planificación do
programa formativo. Bótase en falta unicamente un

Detéctanse abundantes discrepancias nas valoracións

plan específico de seguimento sobre a calidade da

realizadas polos diferentes comités de avaliación que

docencia, segundo manifesta o CA e así o reflicte

quedan reflectidas no gráfico 5.1.14.1 (criterio RM) e se

como punto débil na valoración semicuantitativa

comentan a continuación:

(OE-1.2 – gráfico 5.1.14.1).
En canto ás aulas, o CA considera que son adecuadas
O programa formativo difúndese a través de diferentes

ao número de alumnos e ás actividades programadas,

canles e é valorado positivamente polo alumnado. Non

aínda que sinalan algunha debilidade, como a escasa

obstante, o alumnado maniféstase en desacordo cos

ergonomía ou necesidade de pantallas nalgunhas

horarios de titorías.

aulas. O CEE fai unha valoración máis negativa,
indicando a insatisfacción dos usuarios, debido, en

En canto aos resultados do programa formativo,

gran medida, ao traslado e situación incompleta

recoñécese nos informes que non se teñen en conta

dalgúns servizos no novo edificio.

os diferentes resultados para a súa revisión, aínda
que as taxas de éxito son boas e os alumnos valoran

Os espazos de traballo do alumnado non se consideran

positivamente a súa formación. O CA considérao un

adecuados, xa que son escasos en número e

punto débil e o CEE indica falta de evidencias (OE-2.3

equipamento. Os destinados ao persoal académico e

– gráfico 5.1.14.1).

PAS son adecuados, en opinión do CA, pero non así
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para o CEE, que detecta debilidades, como a ausencia

A biblioteca e os seus fondos eran puntos fortes no

de espazos para xuntanzas do PDI ou carencia e

antigo centro e unha reivindicación para o novo. Hai

descoñecemento do plan de urxencias.

unha biblioteca central no campus, situada a 100
metros da facultade.

En canto ás infraestruturas para as prácticas, non se
fala deste aspecto no CA e así o fai constar o CEE,

❙❙ Proceso Formativo

que considera que non ten evidencias para valoralo.
O CA indica a sinatura de convenios e a posibilidade

»» Acceso e formación integral

de que o alumnado faga prácticas de xeito individual

Segundo os datos dos diferentes informes, trátase

ou por parellas.

de titulacións ben demandadas, especialmente a
especialidade de Educación Infantil. En todas as

Os laboratorios e espazos experimentais constitúen

especialidades a oferta de prazas se ve superada

neste momento un punto débil, xa que está pendente

polos alumnos de novo ingreso en primeiro e noutros

a realización dalgúns deles.

cursos.

Táboa 5.1.14.2.: Diplomado en Maxisterio (UVI-PO). Oferta e Demanda.
ESPECIALIDADE

ALUMNOS NOVO INGRESO
EN PRIMEIRO CURSO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

Educación Física

33

191

49

5,68

Educación Infantil

114

329

78

5,88

Educación Musical

54

198

41

5,68

Educación Primaria

33

191

49

5,52

Detéctase a necesidade de programar accións de

titorial, só as realizadas polos profesores, algúns dos

información e publicidade nos centros relacionados

cales impulsan as titorías virtuais.

coa titulación, para a captación de alumnos. Estes
requiren máis información sobre saídas profesionais.

»» Desenvolvemento da ensinanza

Realízase unha presentación xeral da titulación na

A metodoloxía docente está ben valorada polo

apertura oficial do curso.

alumnado, segundo manifesta o CA. O CEE, non
obstante, detecta nas audiencias certas críticas

Non se desenvolven no centro programas de apoio

dos alumnos referidas a materias concretas e á

orientados á mellora da aprendizaxe dos alumnos nin

desproporción entre teoría e práctica. Os alumnos

programas de orientación profesional, segundo se

móstranse, en xeral, satisfeitos cos métodos de

indica no IA e así o corrobora o CEE (PcF- 1.3 – gráfico

avaliación.

5.1.14.1). Non hai tampouco programas de acción
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En canto ás prácticas profesionais, forman parte do

Realízase unha enquisa específica para recoller a

programa de formación nesta titulación e obsérvase

satisfacción dos egresados na que, en xeral, se mostran

nos diferentes informes que son mellorables. Os

satisfeitos. O CA afirma que na web está publicada a

alumnos elixen libremente o centro onde as realizan e

guía de saídas profesionais no que se define o perfil

o 50% considera que non existen suficientes opcións

do titulado. O CEE, pola contra, indica no seu informe

para a realización de prácticas en empresas.

que na web da facultade non se incorpora o perfil de
egreso (R-2.1 – gráfico 5.1.14.1).

O 59% dos alumnos está satisfeito co programa
de mobilidade, segundo datos do CA. Detéctase a

No IA indícase que o profesorado está satisfeito co

necesidade de aumentar os convenios para estancias

programa formativo, mentres que no IEE non se ofrece

no estranxeiro. O CEE considera que faltan evidencias

información sobre este aspecto (R-3.1 – gráfico 5.1.14.1).

para valorar este aspecto (PcF-2.4 – gráfico 5.1.14.1).

Non se ofrece información no IA sobre empregadores,
pero o CEE, na audiencia con este colectivo, detectou
a necesidade de realizar unha formación máis

❙❙ Resultados

práctica.
A duración media dos estudos varía en función das
especialidades. Nos casos de Educación Infantil

Non existen estudos sistemáticos sobre a inserción

e Física, a media sitúase no 3,63 e 3,45 anos

laboral dos egresados e, dos dous últimos estudos de

respectivamente. Non obstante, nas especialidades

inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario

de Educación Primaria e Musical, a media distánciase

de Galicia elaborados pola ACSUG, obtéñense os

ata os 4,5 no primeiro caso e 4,62 no segundo. O CEE

seguintes resultados:

manifesta que no CA non se ofrecen datos sobre as
causas deste atraso.

Táboa 5.1.14.3.: Diplomado en Maxisterio (UVI-PO). Resultados de Inserción laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

% 2001-2003 % 2003-2005

Titulados

431

385

Traballan

38,5%

61,0%

Mostra enquisada

41

182

Continúan estudos

14,4%

35,2%

Preparan oposicións

52,5%

67,6%

En xeral, elévanse as porcentaxes de titulados que

En canto á vinculación do programa formativo

traballan, ao igual que os que continúan estudos e

coa sociedade, o CA indica que a actividade máis

preparan oposicións.

vinculante é a realización do Prácticum. Tamén se
organizan congresos, cursos e outras actividades.

Respecto á satisfacción coa titulación, segundo o

O CEE considera que non hai evidencias suficientes

Estudo 2003-2005, un 75,6% dos titulados volvería

(R-4.2 – gráfico 5.1.14.1).

cursar a mesma titulación, o que representa unha
elevada porcentaxe.
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❙❙ Valoración do proceso de avaliación
O CA valora positivamente o proceso de avaliación

O CEE fai constar que o proceso se desenvolveu con

interna, a pesar do intenso traballo que lles supuxo.

total normalidade e o ambiente xerado nas audiencias

Valórase tamén moi positivamente a experiencia piloto

foi excelente. Deixa tamén constancia de dous

de incorporación dun estudante ao CEE.

condicionantes na avaliación: o cambio de edificio e
as eleccións ao Decanato.

Gráfica 5.1.14.1.: Diplomado en Maxisterio (UVI-PO). Valoración semicuantitativa do CA e CEE.
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❚ 5.1.15.	RESUMO
Preséntanse as principais propostas de mellora (táboa
5.1.15.2) das 20 titulacións avaliadas na rama das
Ciencias Sociais e Xurídicas, codificadas de acordo
coa seguinte táboa:

Táboa 5.1.15.1.: Códigos titulacións de Ciencias Sociais e Xurídicas.
Código

Titulación

Universidad

Campus

DTUR UDC CO

Diplomado en Turismo

A Coruña

A Coruña

LCP USC SC

Licenciado en Ciencias Políticas

Santiago

Santiago

DES UVI OU

Diplomado en Educación Social

Vigo

Ourense

DTS UVI OU

Diplomado en Traballo Social

Vigo

Ourense

DRL UVI VI

Diplomado en Relacións Laborais

Vigo

Vigo

LPS UVI OU

Licenciado en Psicopedagoxía

Vigo

Ourense

MEE UVI OU

Mestre, especialidade de Educación Especial

Vigo

Ourense

MEI UVI OU

Mestre, especialidade de Educación Infantil

Vigo

Ourense

MEP UVI OU

Mestre, especialidade de Educación Primaria

Vigo

Ourense

MLE UVI OU

Mestre, especialidade de Linguas Estranxeiras

Vigo

Ourense

DRL UDC CO

Diplomado en Relacións Laborais

A Coruña

A Coruña

DRL UDC FE

Diplomado en Relacións Laborais

A Coruña

Ferrol

LS UDC CO

Licenciado en Socioloxía

A Coruña

A Coruña

LD USC SC

Licenciado en Dereito

Santiago

Santiago

LCAFD UVI PO

Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Vigo

Pontevedra

DXAP UVI PO

Diplomado en Xestión e Administración Pública

Vigo

Pontevedra

MEF UVI PO

Mestre, especialidade en Educación Física

Vigo

Pontevedra

MEI UVI PO

Mestre, especialidade en Educación Infantil

Vigo

Pontevedra

MEM UVI PO

Mestre, especialidade en Educación Musical

Vigo

Pontevedra

MEP UVI PO

Mestre, especialidade en Educación Primaria

Vigo

Pontevedra

87
Inicio

Índice

Cerrar

Inicio

Índice

88

Cerrar

DTUR
UDC
CO

LCP
USC
SC

Proposta de mellora presentada

Plan de formación do
profesorado

Aumento da
información e
comunicación interna

Fomentar relacións
externas e información
hacia o exterior

Análise do mercado
laboral

Ofertar cursos e
actividades de
formación

Fomentar formación
práctica

Revisar os programas
das materias

Crear unha comisión
de coordinación da
titulación

Definición plan
estratéxico/obxectivos
da titulación

Implantar o
seguimento e control
dos egresados

Análise/Redefinición
do plan de estudos

Proposta de
mellora
DES
UVI
OU

DTS
UVI
OU

DRL
UVI
VI

LPS
UVI
OU

MEE
UVI
OU

MEI
UVI
OU

MEP
UVI
OU

MLE
UVI
OU

DRL
UDC
CO

TITULACIÓNS
DRL
UDC
FE

LS
UDC
CO

PROPOSTAS DE MELLORA CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS

LD
USC
SC

LCAFD DXAP MEF
UVI
UVI UVI
PO
PO
PO

MEI MEM MEP
UVI UVI UVI
PO
PO
PO
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Táboa 5.1.15.2.: Propostas de Mellora. Ciencias Sociais e Xurídicas.
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DTUR
UDC
CO

LCP
USC
SC

Proposta de mellora presentada

Fomentar a
mobilidade e/ou
investigación

Crear/Mellorar guía
académica

Crear programas
de acollida e
formación inicial
para os estudantes

Fomentar o uso das
titorías

Utilizar técnicas de
innovación docente

Mellorar
equipamento
audiovisual/
informático
Incremento
recursos
económicos
Verificar o
cumprimento
das obrigacións
docentes

Ampliar
instalacións

Emendar defectos
puntuais nas
instalacións

Incrementar PAS

Plan de formación
para o PAS

Proposta de
mellora
DES
UVI
OU

DTS
UVI
OU

DRL
UVI
VI

LPS
UVI
OU

MEE
UVI
OU

MEI
UVI
OU

MEP
UVI
OU

MLE
UVI
OU

DRL
UDC
CO

TITULACIÓNS
DRL
UDC
FE

LS
UDC
CO

LD
USC
SC

PROPOSTAS DE MELLORA CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS (Continuación)

LCAFD DXAP MEF
UVI
UVI UVI
PO
PO
PO

MEI MEM MEP
UVI UVI UVI
PO
PO
PO

(PEI-ACSUG)
2004-2007

Táboa 5.1.15.2. (continuación): Propostas de Mellora. Ciencias Sociais e Xurídicas.
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❚ 5.2.	Enxeñería e arquitectura
Nas tres convocatorias do PEI avaliáronse, na rama
de coñecemento da Enxeñería e Arquitectura, as
seguintes titulacións:

2003-2004

CONVOCAT.

Táboa 5.2.1.: Titulacións avaliadas: rama de coñecemento de Enxeñería e Arquitectura.

TITULACIÓN

UNIV.

TITULACIÓNS
EXISTENTES

AVALIADAS
NOUTRAS
CONVOCAT.

AVALIADAS
NESTA
CONVOCAT.

INDICADOR DE
COBERTURA

Arquitecto Técnico (CO)

UDC

1

0

1

100 %

Enxeñeiro Naval e Oceánico (FE)

UDC

1

0

1

100 %

Enxeñeiro Técnico en Deseño
Industrial (FE)
Enxeñeiro Técnico en Informática
de Xestión (CO)
Enxeñeiro Técnico en Informática
de Sistemas (CO)
Enxeñeiro Técnico en Informática
de Xestión (OU)
Enxeñeiro Técnico Industrial,
especialidade en Electrónica
Industrial (FE)
Enxeñeiro Técnico Naval,
especialidade en Estruturas
Mariñas (FE)
Enxeñeiro Técnico Naval,
especialidade en Propulsión e
Servizos do Buque (FE)
Licenciado en Máquinas Navais
(CO)
Licenciado en Náutica e Transporte
Marítimo (CO)

UDC

1

0

1

100 %

UDC

2

0

2

100 %

UVI

2

0

2

100 %

UDC

2

1

1

100 %

UDC

2

1

1

100 %

UDC

1

0

1

100 %

UDC

1

0

1

100 %

UDC

1

0

1

100 %

UDC

1

0

1

100 %

UVI

1

0

1

100 %

UVI

1

0

1

100 %

UVI

2

1

1

100 %

UVI

2

1

1

100 %

UVI

1

0

1

100 %

UVI

2

1

1

100 %

UDC

1

0

1

100%

2005-2006

2004-2005

Enxeñeiro de Minas (VI)
Enxeñeiro Técnico Forestal,
especialidade en Industrias
Forestais (PO)
Enxeñeiro Técnico Industrial,
especialidade en Electricidade (VI)
Enxeñeiro Técnico Industrial,
especialidade en Electrónica
Industrial (VI)
Enxeñeiro Técnico Industrial,
especialidade en Mecánica (VI)
Enxeñeiro Técnico Industrial,
especialidade en Química
Industrial (VI)
Enxeñeiro de Camiños, Canais e
Portos (CO)
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❚ 5.2.1.	ARQUITECTO TÉCNICO (UDC-CO)
Houbo varios intentos de reforma do plan de estudos,

❙❙ Programa Formativo

pero non se chegou a un acordo co Ministerio de
Educación. Na actualidade, a escola está pendente

»» Obxectivos e estrutura

da lexislación complementaria ao decreto marco de

O CA e o CEE están de acordo en que os obxectivos

converxencia europea e existe un compromiso de todos

do programa formativo non están explicitamente

os directores das escolas públicas de Arquitectura

definidos. Só existe unha información xenérica a través

Técnica de traballar conxuntamente na redacción

da páxina web da Escola e a información que se lles dá

dun plan común para todas as escolas (Táboa 5.2.1.1).

aos alumnos no momento de facer a matrícula.

Táboa 5.2.1.1.: Arquitecto Técnico (UDC-CO)
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1992

1

0

100%

O plan de estudos vixente data do ano 1976 e consta
de 3 cursos, cun total de

❙❙ Organización da ensinanza

303 créditos, dos cales 121

son de carácter práctico.

Os principios e políticas para a xestión do programa
formativo non están claramente definidos e non son

Os programas das materias están publicados, pero

accesibles para o público en xeral debido, en gran

non existe un documento unificado no que se indique

medida, á dispersión dos documentos que recollen

a metodoloxía que hai que seguir para definir os

estes principios (OE-1.1 – gráfico 5.2.1.1). Non existe

programas.

tampouco un programa xeral de mellora continua, e
as melloras ou actualizacións que se producen son por

É necesaria a modificación do actual plan de estudos,

iniciativa exclusiva dos profesores.

corroborada polos empregadores. Esta situación
provoca que a actualización de contidos sexa complexa

A comunicación interna e externa do programa

e depende da iniciativa dos profesores. Constátase,

formativo e a súa divulgación non é suficiente.

ademais, a imposibilidade de abordar a totalidade
dos contidos establecidos no dito plan de estudos no

Tanto o CA como o CEE coinciden en sinalar que

tempo previsto de tres anos.

a organización da ensinanza é mellorable, pero é
un tema pouco analizado e debatido. Ademais, a
distribución horaria resulta descompensada.
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Os resultados directos do programa formativo non

moi deteriorados. O CA valora as aulas como un punto

se teñen en conta, xa que non existen mecanismos

forte, mentres que para o CEE é un claro punto débil

de revisión da actividade formativa. Habería que

(RM-1.1- gráfico 5.2.1.1).

establecer canles de comunicación entre o centro e
o ámbito profesional.

Os espazos destinados ao traballo do persoal
académico e do PAS son adecuados e están pouco
saturados. Existe unha falta de dotación de material

❙❙ Recursos Humanos

nos laboratorios e algúns equipos están obsoletos.
O persoal académico é apropiado para impartir as
diferentes disciplinas do programa, pero a formación

A dotación espacial e o funcionamento da biblioteca

pedagóxica e a participación en actividades

é bo, aínda que o nivel de emprego dos recursos é

relacionadas é, en xeral, escasa.

baixo e está pouco incentivado. Como debilidade, cabe
destacar que as instalacións carecen de facilidades

A implicación do persoal académico en actividades

para o acceso de minusválidos.

de investigación con repercusión no contexto
universitario é escasa, polo que a repercusión deste

❙❙ Proceso Formativo

tipo de actividades no programa formativo é pouco

»» Acceso e formación integral

significativa.

Cóbrense todas as prazas ofertadas, do que se deduce
Os programas de formación para o PAS resultan

que hai una ampla demanda desta titulación (táboa

ineficaces, aínda qua a súa cualificación é adecuada.

5.2.1.2)..

❙❙ Recursos Materiais

Non existe un programa de acollida ao alumno,
programas de apoio á aprendizaxe nin procedementos

Tanto o IA como o IEE establecen que o edificio

para obter a opinión do alumnado. Tampouco

dispón de espazos amplos, aínda que, por exemplo,

programas de orientación profesional, aínda que existe

o mobiliario está moi anticuado e os servizos están

unha gran demanda de técnicos desta carreira.

Táboa 5.2.1.2.: Arquitecto Técnico (UDC-CO). Oferta e demanda.
ALUMNOS NOVO INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

214

1449

117

6,34
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»» Desenvolvemento da ensinanza

mellorable. Das enquisas feitas aos alumnos conclúese

Os métodos de ensinanza-aprendizaxe baséanse

a necesidade de actualizar o programa formativo.

maioritariamente na clase maxistral. Detéctase excesiva
carga académica para os alumnos e demasiados

Os egresados responden ao perfil previsto no programa

requisitos para poder presentarse aos exames.

formativo e están satisfeitos coas competencias que
desenvolven aínda que non tanto cos coñecementos

Existen convenios asinados con empresas para que os

adquiridos.

alumnos realicen prácticas, aínda que as ofertadas non
son suficientes para o número de alumnos nin se fai un

Realízanse periodicamente estudos de seguimento

seguimento da súa eficacia formativa. Tamén existen,

dos titulados a través da universidade e do colexio

aínda que de xeito limitado, programas de intercambio.

profesional. Tamén se desenvolven numerosas
actividades que vinculan a titulación coa sociedade

Non existe un programa de titoría que oriente o alumno,

como, por exemplo, conferencias profesionais, feiras

xa que o itinerario curricular é único.

etc.

❙❙ Resultados

Dos dous últimos estudos de inserción laboral
dos titulados no Sistema Universitario de Galicia

En opinión do CEE, a taxa de eficiencia (59,55%)

elaborados pola ACSUG, obtéñense os seguintes

e a duración media dos estudos (5,04 anos) é moi

resultados:

Táboa 5.2.13.: Arquitecto Técnico (UDC-CO). Resultados de Inserción laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

% 2001-2003 % 2003-2005

Titulados

423

280

Traballan

92,6%

97,3%

Mostra enquisada

41

74

Continúan estudos

34,7%

8,1%

Preparan oposicións

10,3%

4,0%

En xeral, elévanse as porcentaxes de titulados que

O CA non valora o subcriterio R-3.2 (gráfico 5.2.1.1)

traballan, aínda que en ambos os dous estudos se

por considerar que as enquisas de empregadores

observa que case están a traballar todos os titulados.

recibidas non constitúen evidencias suficientes. O CEE

Diminúen notablemente os que deciden continuar

considérao unha fortaleza, alegando que as opinións

estudos e preparar oposicións.

recollidas na audiencia cos empregadores poñen de
manifesto a satisfacción cos coñecementos adquiridos

Respecto á satisfacción coa titulación, temos que,

polos egresados.

segundo o Estudo 2003-2005, un 95,4% dos titulados
volvería cursar a mesma titulación.

93
Inicio

Índice

Cerrar

Informe final do Programa de Avaliación Institucional

❙❙ Valoración do proceso de avaliación
O CA non entra a valorar en profundidade o proceso

O CEE considera que o informe de autoavaliación é

e simplemente fai unha análise cronolóxica, indicando

escasamente valorativo e pouco concreto e isto pode

como se foron sucedendo as distintas etapas da

ser debido ao insuficiente coñecemento sobre os

avaliación.

obxectivos da avaliación que manifesta o CA, así como
a discrepancia coa estrutura da guía de avaliación. De
todos os xeitos, na valoración semicuantitativa do IA si
que parece haber unha reflexión máis profunda.

Gráfica 5.2.1.1.: Arquitecto Técnico (UDC-CO). Valoración semicuantitativa do CA e CEE.
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❚ 5.2.2.	Enxeñeiro Naval e Oceánico (UDC-FE)
A titulación de Enxeñeiro Naval e Oceánico (táboa

en Ferrol. Estes estudos regúlanse oficialmente no ano

5.2.2.1) comeza a impartirse no curso 1991-1992 na

1993. Posteriormente, modifícase o plan de estudos

Escola Politécnica Superior do campus de Ferrol-

para adaptalo á normativa vixente e comézase a

Esteiro, aínda que as súas orixes datan do ano 1772,

implantar no curso 2003-2004.

cando se creou a Academia de Enxeñeiros da Armada

Táboa 5.2.2.1.: Enxeñeiro Naval e Oceánico (UDC-FE)
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1991

1

0

100%

cun total de 433 créditos, dos que 174 son créditos

❙❙ Programa Formativo

prácticos.

»» Obxectivos e estrutura
O CA indica que os plans de estudos que conviven

Os programas das materias están publicados e

neste período (plan do 1993 e plan modificado que

considérase suficiente a información subministrada.

se comeza a implantar no curso 2003-2004) se fan

Polo que se considera que o plan de estudos é

públicos unicamente na guía do estudante, aspecto

coherente cos obxectivos do programa formativo,

que non parece suficiente para o CEE, que considera

aínda que estes non están claramente definidos.

que os ditos obxectivos non están claros, non son
suficientes os datos sobre o perfil de ingreso que

A estrutura do plan de estudos é, para o CEE, un

se detallan no programa formativo e só atoparon

aspecto mellorable xa que a actual estrutura dos

algunhas características xerais de acceso para

ciclos (2+3) non parece a máis recomendable e

calquera Enxeñería (PF-1.1 – gráfico 5.2.2.1).

isto modificarase co novo plan no que a estrutura
pasará a ser 3+2. O plan de estudos contempla dúas

As competencias e coñecementos que o alumno

especialidades que se converterán en tres, algo moi

debe adquirir están unicamente reflectidos nun

recomendable segundo o CEE.

documento oficial que recolle parte das competencias
dos enxeñeiros navais e oceánicos, pero que é moi

Tanto o CA como o CEE consideran que hai poucas

posterior (2000) á publicación do plan de estudos.

materias de libre configuración relacionadas con
temas xerais de construción naval. A actualización dos

Conviven dous plans de estudo, aínda que os datos

contidos do plan de estudos realízase por iniciativa

reflectidos neste informe son do plan do 1993, xa

dos profesores.

que o novo plan é de recente implantación (curso
2003-2004). A duración da ensinanza é de 5 anos,
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En xeral, a valoración do PAS é adecuada, aínda que o

❙❙ Organización da ensinanza

CA demanda colaboración dun maior número de PAS
O CA e o CEE coinciden en sinalar que a organización

no programa formativo.

da ensinanza en canto á estrutura do programa
formativo é adecuada e que os problemas que xorden

❙❙ Recursos Materiais

se teñen en conta para a toma de decisións.
O CA e o CEE valoran as aulas e o seu equipamento
Detéctase que, debido á posta en marcha do novo plan

como adecuado para o desenvolvemento do programa

de estudos, non existen evidencias de que se sigan

formativo.

aplicando criterios de mellora continua. De todos
os xeitos, os responsables do programa formativo

Os espazos destinados ao traballo do alumnado

teñen realizado esforzos para detectar deficiencias e

considéranse, globalmente, adecuados e os destinados

mellorar os resultados.

ao traballo do persoal académico e do PAS tamén se
consideran satisfactorios, aínda que o CA e o CEE

A comunicación interna, a través da Guía do estudante,

coinciden en sinalar a falta de espazos destinados ao

e a divulgación externa do programa formativo

PAS encargado dos laboratorios.

considérase suficiente.
Mentres o CEE manifesta que non parece que o alumno
A recente implantación do novo plan de estudos

dispoña do equipamento necesario nas prácticas

supón unha revisión dos obxectivos e da estrutura da

externas, o CA considera que as infraestruturas,

titulación, para o que se tivo en conta a diferentes

tanto propias como concertadas, son adecuadas e

colectivos externos como, por exemplo, empresas

o equipamento suficiente. Aínda así, o CEE destaca

do sector e o Colexio Oficial de Enxeñeiros Navais e

como unha fortaleza a variada oferta de prácticas

Oceánicos.

externas.

❙❙ Recursos Humanos

En xeral, o número de laboratorios, talleres e espazos
experimentais axústanse ás necesidades do programa

O CA considera, en xeral, adecuada, tanto a asignación

formativo, aínda que para o CEE hai algunhas

como o perfil do persoal académico destinado a

carencias nos laboratorios experimentais do 2.º

impartir a ensinanza, así como tamén a súa formación

ciclo, que quedan compensadas pola realización de

pedagóxica.

prácticas externas.

Existe unha intensa actividade investigadora, de

As infraestruturas da biblioteca e as salas de lectura

desenvolvemento e innovación, aínda que o CEE non

considéranse adecuadas, aínda que se detecta falta

atopa evidencias de que isto repercuta positivamente

de persoal nas épocas de exames, onde o horario é

no programa formativo (RH-1.3 – gráfico 5.2.2.1).

mais amplo. A biblioteca está ben dotada de fondos
documentais e funciona satisfactoriamente
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❙❙ Proceso Formativo

»» Acceso e formación integral
De 65 prazas ofertadas o curso 2002-03, tan só se
cubriron 32 (táboa 5.2.2.2).

Táboa 5.2.2.2.: Enxeñeiro Naval e Oceánico (UDC-FE). Oferta e demanda.
ALUMNOS NOVO INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

32

313

10

6,03

Ao existir máis oferta de prazas ca demanda non

Predomina a proba escrita nos métodos de avaliación.

existe proba de selección e tampouco un programa

Para a avaliación das prácticas externas, utilízase o

de acollida ao alumno. Existen programas de apoio á

informe do titor designado para tal efecto.

aprendizaxe, aínda que só para algunhas materias.
Os mecanismos para fomentar as prácticas en
Non existen boas canles de comunicación e o alumnado

empresas son excelentes, xa que o centro está situado

non responde as enquisas, alegando que non se fan

en plena área industrial naval e existen convenios e

públicos os resultados.

boas relacións coas empresas alí situadas.

A EPS non considera necesario facer programas de

O índice de mobilidade dos alumnos é nulo, xa que

orientación profesional, xa que a oferta laboral da

ata o curso 2002-2003 non se impartía esta titulación

industria local cobre a demanda de emprego dos

noutras universidades españolas. Tampouco funciona

recentemente egresados.

o intercambio internacional.

As actividades para a formación integral do alumno

Non existe na EPS un programa de titorías

son de tipo social, cultural e deportivo e a dotación

personalizadas que oriente os alumnos, só un servizo

orzamentaria é adecuada.

de orientación para aqueles alumnos que o soliciten.

»» Desenvolvemento da ensinanza

❙❙ Resultados

Os métodos de ensinanza-aprendizaxe son adecuados,
hai unha alta porcentaxe de clases prácticas con

A taxa de eficiencia é baixa (66,3 %) e moi elevada a

ordenador, resolución de problemas e prácticas de

duración media dos estudos (7,54 anos). Ademais hai

laboratorio.

unha elevada taxa de abandono.
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Con base nas enquisas, podemos dicir que

Non se realizan periodicamente estudos de seguimento

hai concordancia entre o perfil de egreso e as

dos egresados, o único seguimento externo faino o

competencias desenvolvidas por estes e que hai máis

Colexio Profesional a través da xestión da Bolsa de

aspectos valorados positiva ca negativamente, aínda

Traballo e do Foro de Emprego Naval, que é de ámbito

que o peor valorado é o excesivo tempo que tardan

nacional.

en obter o título.
Dos dous últimos estudos de inserción laboral
O programa formativo ten moitas actividades que o

dos titulados no Sistema Universitario de Galicia

vinculan coa sociedade, como conferencias, xornadas

elaborados pola ACSUG, obtéñense os seguintes

técnicas,seminarios etc. Das poucas enquisas de que

resultados:

se dispón, podemos concluír que os empregadores
están satisfeitos coa formación dos egresados.

Táboa 5.2.2.3.: Enxeñeiro Naval e Oceánico (UDC-FE). Resultados de Inserción Laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

Titulados

25

35

Traballan

81,3%

95,3%

Mostra enquisada

17

18

Continúan estudos

31,2%

14,0%

Preparan oposicións

6,3%

4,7%

En xeral, elévanse as porcentaxes de titulados que

% 2001-2003 % 2003-2005

❙❙ Valoración do proceso de avaliación

traballan e diminúen considerablemente os que
continúan estudos. Tamén se produce unha diminución

O CEE destaca o traballo realizado polo CA no escaso

de opositores, aínda que dunha maneira pouco

tempo con que contaron e o alto grao de colaboración

significativa.

que lles prestou tanto o CA como a dirección do centro,
así como a Unidade Técnica de Calidade da UDC e os

Respecto á satisfacción coa titulación, temos que,

distintos colectivos entrevistados.

segundo o Estudo 2003-2005, un 77,4% dos titulados
volvería cursar a mesma titulación, o que representa
unha elevada porcentaxe.
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Gráfica 5.2.2.1.: Enxeñeiro Naval e Oceánico (UDC-FE). Valoración semicuantitativa do CA e CEE.
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❚ 5.2.3. Enxeñeiro Técnico en Deseño Industrial (UDC-FE)
A Escola Universitaria de Deseño Industrial nace no

goberno autónomo, garantindo a súa independencia

ano 1998 e está situada no campus de Ferrol. É a

académica respecto das demais enxeñerías (táboa

única en España que ten edificio propio e un equipo de

5.2.3.1).

Táboa 5.2.3.1.: Enxeñeiro Técnico en Deseño Industrial (UDC-FE)
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1998

1

0

100%

O CA confirma que ao inicio de cada curso se realiza

❙❙ Programa Formativo

unha recompilación dos programas das materias,

»» Obxectivos e estrutura

aínda que non parece que haxa un método sistemático

O CA e o CEE indican que están claramente definidos

de regulación dos contidos. Si existe unha boa

os obxectivos xerais do plan de estudos e que esta

comunicación entre os profesores e, en consecuencia,

información é accesible a través da web da UDC.

entre materias.

Tamén consideran que nos programas das materias
están establecidos os seus obxectivos xerais.

❙❙ Organización da ensinanza

O plan de estudos establece o perfil de ingreso dos

As políticas para a xestión do programa formativo

alumnos e as funcións dos titulados.

están baseadas na comunicación directa de todos
os integrantes no proceso. O estudante tamén está

A duración da ensinanza é de 3 anos, cun total de 225

implicado nas distintas actividades do programa

créditos, dos que 87,8 son créditos prácticos.

formativo. Para o CEE, aínda que estas políticas
son efectivas, os principios non se encontran

Os programas das materias están publicados e

documentados de xeito explícito e non son

atópanse na secretaría do centro. As materias optativas

publicamente accesibles.

e de libre elección suplen as carencias derivadas de
materias específicas de deseño, motivado polo perfil

O CA indica que a mellora continua é prioritaria

xeneralista do plan de estudos. O CA considera que

e tida en conta polos responsables do programa

isto introduce anomalías na articulación vertical e

formativo. A través da Comisión Académica realízase

horizontal do plan de estudos.

un seguimento e propóñense melloras.
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A comunicación interna do programa formativo faise

realizan un excelente labor, aínda que esta situación

a través da guía do estudante. Os representantes dos

non é a adecuada. O CEE aconsella este sistema, xa

estudantes participan na comunicación interna ao ser

que resulta formativo para os propios estudantes.

unha fonte de información para o equipo directivo.

❙❙ Recursos Materiais
A estratexia da comunicación exterior realizada polo
equipo directivo está dirixida fundamentalmente

Segundo o CA, o número de aulas é adecuado, xa

ao sector produtivo. Por outro lado, os profesores

que hai partición en grupos das clases prácticas.

do centro interveñen con frecuencia nos medios de

Nalgunhas materias non existen laboratorios, aínda

comunicación e realizan outras actividades de difusión,

que se buscan solucións alternativas. Considérase

como asistencia a congresos, conferencias etc.

que os espazos destinados ao traballo e estudo dos
alumnos son mellorables.

A xestión da organización da ensinanza, así como a
O CEE considera insuficientes os espazos destinados

coordinación resulta áxil e efectiva.

ao persoal académico.

❙❙ Recursos Humanos
A biblioteca non está xestionada polo centro e está
O CA destaca o número de profesores que compaxinan

situada noutro lugar. O CEE aconsella que o centro

a docencia neste e noutros centros e, aínda que isto

dispoña dun departamento bibliográfico propio

enriquece o programa formativo, tamén nos fai ver

porque os fondos bibliográficos son escasos en deseño

a insuficiencia de profesorado específico de deseño

industrial.

industrial.

❙❙ Proceso Formativo
Unha boa porcentaxe de profesores participa en
programas de formación pedagóxica e na implantación

»» Acceso e formación integral

de novas tecnoloxías. Ademais, os resultados da

No curso 2002-2003 ofertáronse 70 prazas e

actividade investigadora son elevados.

matriculáronse 77 alumnos (táboa 5.2.3.2).

O CA considera que o número de PAS non é suficiente,
substitúese esta carencia incorporando bolseiros que

Táboa 5.2.3.2.: Enxeñeiro Técnico en Deseño Industrial (UDC-FE). Oferta e demanda.
ALUMNOS NOVO INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

77

257

7

6,84
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O CA indica que non se realiza ningún procedemento

O Centro fomenta as prácticas con mecanismos internos

diferente de selección do alumnado do establecido na

e externos. Os internos baséanse nas colaboracións

normativa vixente.

nos proxectos de deseño industrial e os externos, a
través dunha subdirección específica que se encarga

Hai na titulación unha ampla diversidade curricular

de orientar os alumnos. O CEE propón que as prácticas

que é acorde cun programa formativo de marcado

deberían estar incluídas no plan de estudos.

carácter interdisciplinar e xeneralista.
O CA e o CEE están de acordo en pór en marcha
O CA destaca como programas de apoio á aprendizaxe

mecanismos que fomenten as relacións externas,

a realización dos cursos Cero a través da Facultade

debido a que o índice de mobilidade dos alumnos é

Virtual da UDC. Para o CEE, estes programas de apoio

escaso.

non parecen obter resultados satisfactorios.

❙❙ Resultados
O Centro fomenta a participación do alumno en
numerosas actividades formativas, favorecendo así a

A duración media dos estudos é de 4,07 anos, pero

súa formación integral.

hai que ter en conta que a realización do proxecto fin
de carreira dura case un ano. A taxa de eficiencia é do

»» Desenvolvemento da ensinanza

73,82 % e a taxa de abandono practicamente nula. O

O CA considera que os métodos de ensinanza-

CEE, nas audiencias, constatou unha elevada taxa de

aprendizaxe son innovadores, coherentes e axeitados

satisfacción do alumnado.

ao programa formativo.
Non existen estudos sistemáticos sobre a inserción
A xuízo do CA, os métodos de avaliación das

laboral dos egresados e, dos dous últimos estudos de

aprendizaxes son coherentes co programa formativo,

inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario

xa que se empregan diferentes metodoloxías, opinión

de Galicia elaborados pola ACSUG, obtéñense os

que non é apoiada polo alumnado, como destaca o

seguintes resultados:

CEE nas audiencias.

Táboa 5.2.3.3.: Enxeñeiro Técnico en Deseño Industrial (UDC-FE). Resultados de Inserción laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

% 2001-2003 % 2003-2005

Titulados

10

40

Traballan

77.1

79.2

Mostra enquisada

10

24

Continúan estudos

31.4

33.3

Preparan oposicións

11.4

8.3

Non existen cambios significativos nos dous estudos.

Respecto á satisfacción coa titulación, temos que,

En xeral, as porcentaxes de titulados que traballan,

segundo o Estudo 2003-2005, un 88,0% dos titulados

continúan estudos ou preparan oposicións son moi

volvería cursar a mesma titulación, o que representa

semellantes.

unha elevada porcentaxe.
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O CA constata que desde a UDC se organizan

❙❙ Valoración do proceso de avaliación

actividades para poñer a titulación en contacto coa
sociedade e que se atopan recollidas na memoria

O CEE considera que o CA realizou un excelente

anual de actividades do centro.

traballo demostrando o seu compromiso coa mellora
da calidade universitaria no seu contorno.

O CA constata, a través das enquisas aos
empregadores, que a satisfacción destes cos titulados
é elevada, indicando unicamente un baixo nivel en
idiomas.

Gráfica 5.2.3.1.: Enxeñeiro Técnico en Deseño Industrial (UDC-FE).
Valoración semicuantitativa do CA e CEE.
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Hai que destacar que apenas se dan discrepancias
subliñables na valoración semicuantitativa dos comités
de avaliación.
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❚ 5.2.4.	ENXEÑEIRO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE XESTIÓN/ENXEÑEIRO TÉCNICO EN INFORMÁTICA

DE SISTEMAS (UDC-CO)
Analízanse as dúas titulacións conxuntamente,

transformación da Diplomatura en Informática que se

especificando as diferenzas que aparecen reflectidas

impartía na USC desde 1987 e na UDC desde 1990.

nos informes, xa que se avaliaron como unidade
ampliada.

O plan de estudos de ambas as titulacións segue
vixente desde a súa publicación en 1994 .

Ambas as dúas titulacións se imparten no campus de
Elviña desde o curso 1994/1995. As dúas xorden da

Táboa 5.2.4.1.: ETI Xestión / ETI Sistemas (UDC-CO)
TITULACIÓN

ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

ETI XESTIÓN

1994

2

1

100%

ETI SISTEMAS

1994

2

1

100 %

que o conxunto de coñecementos que os egresados

❙❙ Programa Formativo

deben ter non estean claros.

»» Obxectivos e estrutura
O CA indica que non existe un documento onde estean

A duración das titulacións é de 3 anos, cun total de

especificados os obxectivos do programa formativo. O

223 créditos, dos que 78,65 son créditos prácticos

CEE considera que, a través da web, se mostran uns

no caso de ETI de Xestión. ETI de Sistemas ten 221,5

obxectivos xenéricos e se dá información sobre o plan

créditos, dos que 73,57 son prácticos.

de estudos (PF-1.1 – gráfico 5.2.4.1).
O CA establece que na páxina web da facultade se
Non está definido o perfil de ingreso para as

atopan as descricións de cada materia e existe a

titulacións, manifestándoo o CA e o CEE como unha

denominada Facultade Virtual, onde os profesores

debilidade, non tanto da titulación como reflexo da

poñen o material docente. Para o CEE sería necesario

normativa vixente.

ter un documento máis amplo onde se inclúan todas as
informacións que lles poidan interesar aos alumnos.

A relación de coñecementos que os alumnos deben
ter están definidos de forma xenérica na web da UDC

O CA e o CEE están de acordo en que os plans de

e na web da facultade. O CA destaca que a ausencia

estudos se axustan ao perfil de egreso, pero a opinión

de colexios profesionais de titulados en informática fai

xeral é que deben actualizarse para ofrecer perfís
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máis especializados e corrixir algúns casos de mala

determinados momentos, sería conveniente aumentar

secuenciación derivados da ausencia de “materias

o número de PAS nalgúns servizos.

chave”. Os plans de estudo non contemplan distintos
itinerarios curriculares e hai unha escasa oferta de

❙❙ Recursos Materiais

optativas. Isto corrixirase coa revisión do plan.
En xeral, valóranse as instalacións como adecuadas,
aínda que un pequeno incremento no número de aulas

❙❙ Organización da ensinanza

redundaría nunha mellora da calidade. Considérase
Segundo a opinión do CEE non existe no centro un

necesario pór en marcha un plan de actualización dos

plan de mellora continuo e xeral, aínda que si un plan

sistemas informáticos dos laboratorios.

de mellora de laboratorios. A comunicación interna do
programa formativo é valorada positivamente polos

Os espazos destinados para o traballo do persoal

colectivos implicados.

académico son insuficientes, a xuízo do CA, e aqueles
destinados ao PAS están obsoletos. O CEE non se

O CA considera que a organización da ensinanza é

mostra tan crítico e indica que, polas evidencias

adecuada aos obxectivos do programa formativo,

atopadas na visita, non detecta deficiencias reais.

aínda que debería mellorar algúns aspectos, como a
obriga de matricularse de todas as materias de cursos

A valoración da biblioteca é adecuada, aínda que se

inferiores non aprobadas ou a xestión das prácticas

detecta a necesidade de aumentar o número de postos

en empresas.

de lectura e os fondos bibliográficos.

❙❙ Recursos Humanos

❙❙ Proceso Formativo

O CA e o CEE consideran adecuado, cualificado e

»» Acceso e formación integral

formado o persoal académico, sendo moi alta a

No curso 2002-2003 ofertáronse 120 prazas para

participación en tarefas de investigación.

cada titulación, e matriculáronse 130 e 131 alumnos,
respectivamente (táboa 5.2.4.2). Podemos deducir
que son titulacións moi demandadas.

En xeral, o PAS é considerado suficiente e a súa
actividade adecuada, aínda que para o CA, en

Táboa 5.2.4.2.: ETI Xestión / ETI Sistemas (UDC-CO). Oferta e demanda.
TITULACIÓN

ALUMNOS
NOVO INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

ETI XESTIÓN

130

768

39

6,8

ETI SISTEMAS

131

587

22

7,03
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O CA e CEE establecen que non existen programas

❙❙ Resultados

de acollida ao alumno nin programas de apoio á
aprendizaxe. Ambas as dúas titulacións non dispoñen

A taxa de eficiencia é do 68,29 % para ETI de Sistemas

de programas de orientación profesional para os

e do 64,50 % para ETI de Xestión. A duración media

alumnos, aínda que o servizo xeral da universidade

dos estudos é de 4,49 e 4,65 respectivamente.

funciona adecuadamente.
O CA e o CEE coinciden en sinalar que non se fai un

»» Desenvolvemento da ensinanza

seguimento planificado dos egresados e que o plan de

Esencialmente emprégase a metodoloxía clásica,

estudos está a condicionar os resultados do programa

considerándoa o CA como adecuada. O CEE está de

formativo.

acordo con isto.
O programa formativo ten escasas actividades que
Os métodos de avaliación son adecuados ao programa

o vinculan coa sociedade, unicamente as prácticas

formativo e a metodoloxía utilizada, pero están

en empresas. O CEE considera que se dan boas

condicionados polo número de alumnos.

condicións para a posta en marcha doutras actividades.
Constátase, a través das enquisas, que o alumno está

O único mecanismo para fomentar as prácticas é o

satisfeito co programa formativo.

recoñecemento como créditos de libre configuración. O
CA e o CEE consideran necesario articular un mecanismo

Despois das entrevistas cos egresados, o CEE coincide

de seguimento das prácticas nas empresas

co CA en que hai satisfacción cos coñecementos e
competencias adquiridas.

Sobre a mobilidade dos alumnos, o CA e o CEE
discrepan (PcF- 2.4 – gráfico 5.2.4.1), xa que o primeiro

Non existen estudos sistemáticos sobre a inserción

considera que a información dispoñible é escasa,

laboral dos egresados e, dos dous últimos estudos

que non se definen as validacións e que os alumnos

de inserción laboral dos titulados no Sistema

non participan, mentres que o CEE, baseándose nas

Universitario de Galicia elaborados pola ACSUG,

entrevistas, considera que a oferta e participación

obtéñense os seguintes resultados. Os ditos resultados

son amplas e que se poden mellorar a xestión das

correspóndense coa titulación de Enxeñeiro

validacións e a obtención de axudas.

Técnico Informática, non presentamos os datos por
especialidades para así poder levar a cabo unha

Non existen programas de titoría a pesar de que son

análise comparativa co anterior estudo de inserción

demandados polos alumnos, segundo manifesta o

laboral 2001-2003.

CEE.

Táboa 5.2.4.3.: ETI Xestión / ETI Sistemas (UDC-CO). Resultados de Inserción laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

Titulados

149

200

Traballan

62.0

71.1

Mostra enquisada

35

101

Continúan estudos

60.2

57.5

Preparan oposicións

5.7

6.8
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% 2001-2003 % 2003-2005

(PEI-ACSUG)
2004-2007

En xeral, elévanse as porcentaxes de titulados que

necesidade de avaliar a todos os membros das

traballan e mantéñense as porcentaxes de titulados

titulacións.

que continúan estudos e preparan oposicións.
Comenta tamén o CA que a avaliación externa se
Respecto á satisfacción coa titulación, temos que,

desenvolveu ben, pero bota en falta poder traballar

segundo o Estudo 2003-2005, un 82,6% dos titulados

con outro tipo de ferramentas (software libre, sistemas

volvería cursar a mesma titulación, o que representa

web...).

unha elevada porcentaxe.
O CEE considera adecuado o proceso coincidindo,
maioritariamente, coas valoracións feitas polo CA.

❙❙ Valoración do proceso de avaliación
No Informe final, o CA considera que a avaliación
sempre é beneficiosa xa que obriga a reflexionar para
a mellora, pero consideran que é difícil transmitir a

Gráfica 5.2.4.1.: ETI Xestión / ETI Sistemas (UDC-CO). Valoración semicuantitativa do CA e CEE.
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❚ 5.2.5.	Enxeñeiro Técnico en Informática de Xestión (UVI-OU)
Esta titulación impártese no campus de Ourense desde
1991, na Escola Superior de Enxeñería Informática. A
mediados do ano 2000 entra en vigor o novo plan de
estudos (táboa 5.2.5.1).

Táboa 5.2.5.1.: Enxeñeiro Técnico en Informática de Xestión (UVI-OU)
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1991

2

1

100%

de estudos é coherente cos obxectivos xenéricos do

❙❙ Programa Formativo

programa formativo.

»» Obxectivos e estrutura
Non existe un documento oficial onde veñan

Hai unha boa secuenciación das materias e unha

especificados os obxectivos do programa formativo.

adecuada distribución da carga lectiva. Os dous

Si existe documentación onde se engloban algúns

itinerarios que contempla o plan de estudos son

obxectivos xerais. Tamén na web pode atoparse

suficientes, a xuízo do CEE, así como a oferta de

información.

optatividade e de libre configuración.

O CEE considera que o perfil de ingreso se atopa en

Non existe unha normativa específica de actualización

documentos non oficiais de forma clara e concisa.

de contidos, realízase por parte dos profesores

Existe un documento accesible que especifica e detalla

responsables das materias. O CEE considera importante

o plan de estudos.

establecer un procedemento de actualización.

A duración da titulación é de 3 anos, cun total de 223,5

❙❙ Organización da ensinanza

créditos, dos que 70,50 son créditos prácticos.
Constátase nos informes que os responsables
Tanto o CA como o CEE coinciden en sinalar que a

do programa formativo teñen definidas políticas

información proporcionada sobre o plan de estudos,

adecuadas para a xestión da titulación e que se definen

as materias e os programas destas é completa,

accións a curto, medio e longo prazo para garantir a

adecuada e accesible a través da web da escola e da

calidade docente. O CEE detecta que algunhas políticas

guía docente. Ambos os comités consideran que o plan

non son efectivas e recomenda revisalas.
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Os aspectos mellorables téñense en conta para a

❙❙ Recursos Humanos

toma de decisións con base en criterios de mellora.
Todos os colectivos lles comunican aos responsables

O CA e o CEE consideran o persoal académico

do programa formativo as súas inquietudes. Existe,

adecuado, comprometido coa investigación e a

ademais, unha caixa de suxestións.

docencia establecendo como puntos mellorables o
incremento da oferta de cursos de mellora pedagóxica

En canto á comunicación interna e externa, no

e corrixir o exceso de profesorado con contratos a

IA indícanse as canles internas, como son o

tempo parcial.

correo electrónico, o taboleiro de noticias e a
caixa de suxestións. Para a comunicación externa

O PAS, en xeral, considérase adecuado, coa

organízanse charlas e utilízanse os medios de

excepción, segundo expón o CEE, do número de

comunicación locais. O CEE está basicamente

técnicos de laboratorio de informática que debería

de acordo coa boa valoración que fai o CA, pero

incrementarse.

considera que debería mellorarse a efectividade da
comunicación interna.

❙❙ Recursos Materiais

No IA indícase que a organización da ensinanza se

O CA e o CEE consideran as aulas, laboratorios e

realiza en consonancia coa estrutura e obxectivos

postos de lectura como suficientes e adecuados e o

do programa formativo, realizando as revisións e

seu mantemento bo. Os espazos de traballo de persoal

cambios oportunos. O CEE móstrase de acordo, pero

académico e PAS tamén se consideran adecuados.

considera necesario proceder á revisión dos procesos
clave e establecer procedemento para medir a súa

O centro non dispón dunha biblioteca propia, pero

efectividade.

os alumnos acceden á biblioteca do campus (situada
nun edificio anexo) que é valorada polo CA e CEE

Sobre os resultados do programa formativo, non

como adecuada en número de postos e horario de

existen neste momento datos obxectivos que

apertura, así como en cantidade e calidade de fondos

mostren o grao de satisfacción dos egresados, pero

bibliográficos.

o CA sinala que se está traballando na confección
de enquisas para analizar estes e outros datos. O

❙❙ Proceso Formativo

CEE propón a creación do Colexio Profesional de

»» Acceso e formación integral

Enxeñeiros Técnicos Informáticos Galego.

No curso 2002-2003 ofertáronse 170 prazas e
matriculáronse 182 alumnos, polo que podemos
afirmar que é unha titulación moi demandada (táboa
5.2.5.2).
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Táboa 5.2.5.2.: Enxeñeiro Técnico en Informática de Xestión (UVI-OU). Oferta e demanda.
ALUMNOS NOVO INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

182

890

136

6,76

Sobre a captación de alumnos para a titulación, hai

do 50% de créditos de docencia se imparte nos

discrepancia entre o IA e o IEE (PcF-1.1 – gráfico 5.2.5.1),

laboratorios.

xa que no primeiro se expón que non hai articulado un
programa de captación de alumnos e o CEE considera

O sistema de avaliación das aprendizaxes é

que se fan campañas de captación de alumnos que son

maioritariamente a proba escrita, debido, en gran

efectivas e que se difunden trípticos polos centros de

medida, ao tamaño dos grupos.

secundaria con información sobre a titulación.
En canto ás prácticas en empresas, só a partir do
Sobre os programas de acollida ao alumno, o centro

2003 hai datos de alumnos que as realizasen, xa que

realiza charlas de benvida aos novos alumnos que

antes non había posibilidade de validalas por créditos.

inclúen visitas ás instalacións. O CEE recomenda

De todos os xeitos, poucos alumnos realizan estas

implantar un programa de titorías personalizadas,

prácticas.

ademais dun programa de apoio á aprendizaxe,
moi necesario se temos en conta o tempo medio de

Os programas de mobilidade do alumnado non teñen

finalización dos estudos.

moito éxito e quedan prazas sen cubrir, xa que os
alumnos indican que as axudas económicas son

Existen na titulación procedementos polos que se

escasas.

recollen as suxestións e se avalía a satisfacción dos
alumnos e así se recolle nos informes de avaliación.

Tampouco existe ningún programa de titoría que
oriente e motive o alumnado, o que para o CEE sería

Por outro lado, non existen na titulación programas

algo moi prioritario.

continuados de orientación profesional, aínda que se
realizan charlas e a propia universidade dispón de

❙❙ Resultados

oficinas de orientación ao emprego. Hoxe en día, o
sector informático goza dun bo momento laboral e o

O tempo medio de finalización dos estudos é de 4,5

alumnado accede ao mercado laboral ao pouco tempo

anos para unha carreira de 3 e a taxa de eficiencia é do

de rematar os estudos.

66%. En xeral, o alumno está satisfeito co programa
formativo e considera que a optatividade é suficiente,

»» Desenvolvemento da ensinanza

tal e como manifesta o CEE.

En xeral, as técnicas e métodos para a ensinanza
considéranse adecuados e o CA destaca que preto
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O perfil do egresado adáptase ao perfil previsto

satisfacción dos egresados (gráfico 5.2.5.1). O mesmo

no programa formativo e isto é o que se expón

pasa co subcriterio R-3.2, que o CA non o valora por

nos informes e así o manifestaron os egresados na

falta de datos e o CEE o valora segundo as opinións

entrevista mantida co CEE. Tamén manifestaron

establecidas nas audiencias con empregadores, onde

que están satisfeitos cos coñecementos adquiridos,

determinan a súa satisfacción.

aínda que sería necesario dispoñer dunha mostra de
enquisas suficientes. O CA non valora o subcriterio

Non existen estudos sistemáticos sobre a inserción

R-2.2 por non dispoñer de datos sobre o grao de

laboral dos egresados e, dos dous últimos estudos de

Táboa 5.2.5.3.: Enxeñeiro Técnico en Informática de Xestión (UVI-OU). Resultados de Inserción laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

% 2001-2003 % 2003-2005

Titulados

201

200

Traballan

58.4

70.0

Mostra enquisada

37

67

Continúan estudos

54.3

40.3

Preparan oposicións

17.6

16.4

inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario

Non existen, por outro lado, procedementos para obter

de Galicia elaborados pola ACSUG, obtéñense os

a opinión dos empregadores, pero o CEE, na entrevista

seguintes resultados:

cos egresados, chegou á conclusión de que si existe
un nivel razoable de satisfacción.

En xeral, elévanse as porcentaxes de titulados que
traballan e diminúen as porcentaxes de titulados que

❙❙ Valoración do proceso de avaliación

continúan estudos e preparan oposicións.
O CA manifesta a escasa colaboración por parte dos
Respecto á satisfacción coa titulación, temos que,

distintos colectivos do centro e a dureza do proceso,

segundo o estudo 2003-2005, un 73,4% dos titulados

aínda que o considera proveitoso.

volvería cursar a mesma titulación, o que representa
Tanto o CA como os membros da comunidade

unha elevada porcentaxe.

universitaria e os egresados están satisfeitos co
O centro realiza actividades que o vinculan coa

proceso de avaliación externa.

sociedade, aínda que, segundo expón o CEE, os
alumnos consideran que son escasas e deberían
aumentarse.
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Gráfica 5.2.5.1.: Enxeñeiro Técnico en Informática de Xestión (UVI-OU).
Valoración semicuantitativa do CA e CEE.
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❚ 5.2.6.	Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade en Electrónica Industrial. (UDC-FE)
Esta titulación impártese na Escola Universitaria
Politécnica de Ferrol. O último cambio do plan de
estudos abrangueu, no curso 1998-1999, os tres cursos
da carreira.

Táboa 5.2.6.1.: Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade en Electrónica Industrial. (UDC-FE)
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1998

2

1

100%

❙❙ Programa Formativo

❙❙ Organización da ensinanza

»» Obxectivos e estrutura

O CA e o CEE determinan que non existen criterios

Non existe, no momento da avaliación, un documento

para a xestión do programa formativo, e que recaen

cos obxectivos do programa formativo, aínda que o CA

os ditos labores nas áreas de coñecemento. Tampouco

manifesta que está en fase de aprobación.

existen mecanismos de mellora do plan de estudos.

O CA considera que os coñecementos e competencias

O CA opina que a comunicación interna é mellorable

que deben ter os egresados están definidos pola lei

e o estado das comunicacións externas non parecen

que regula as atribucións profesionais dos arquitectos

adecuadas.

e enxeñeiros técnicos. O CEE considera que ademais
sería necesario especificalos nun documento propio

A organización da ensinanza tamén é mellorable, como

da titulación (PF-1.3 – gráfico 5.2.6.1).

pon de manifesto o CA. Sería desexable conseguir a
participación de toda a comunidade universitaria do

A duración da titulación é de 3 anos, cun total de 236

centro.

créditos, dos que 98,35 son créditos prácticos.
Os resultados do programa formativo son dificilmente
As materias que constitúen o plan de estudos están

cuantificables, pero a través da boa comunicación co

especificadas na Guía do Estudante. O CA considera

colexio profesional téñense en conta estes resultados

que o plan de estudos é coherente cos obxectivos

para a mellora.

do programa formativo e coas competencias
dos egresados. A oferta de libre configuración e

❙❙ Recursos Humanos

optatividade considérase ampla e adecuada. A
actualización de contidos realízase a criterio de cada

O CA considera adecuado o persoal académico

profesor e non está regulada.

segundo os requirimentos das disciplinas, valorando
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a súa formación pedagóxica. O CEE considera que

adquisición de material de oficina. Tamén se manifesta

sería aconsellable o fomento da mobilidade entre o

a falta de equipamento e conservación dos espazos de

persoal docente.

traballo do PAS.

Respecto do PAS, a súa formación é adecuada e as

O CA e o CEE coinciden en sinalar que o estado

súas funcións valoradas positivamente por profesores

dos laboratorios é deficiente pola falta de dotación,

e alumnos. Non obstante, o CA e o CEE coinciden en

deterioración de material e falta de mantemento.

valorar este aspecto como punto débil centrándose

Non se realizan prácticas externas dentro do plan de

nos programas de formación dirixidos ao PAS, que

estudos polo que o CA indica que non hai evidencias

non se celebran no campus de Ferrol.

e o CEE non aborda este aspecto (RM-1.4 – gráfico
5.2.6.1).

❙❙ Recursos Materiais
En xeral, hai unha valoración positiva da biblioteca,
O CA e o CEE coinciden en sinalar algunhas carencias

a pesar da falta de espazo e do acondicionamento

nas instalacións do centro, no que respecta ao número,

térmico. A calidade e cantidade dos fondos

tamaño e equipamento.

bibliográficos é adecuada.

O CA pon de manifesto o malestar do profesorado

❙❙ Proceso Formativo

ante a inexistencia de espazo e equipamento para
o desenvolvemento práctico dos proxectos de fin de

»» Acceso e formación integral

carreira. Recóllense no IA as queixas do profesorado

No curso 2002-2003 ofertáronse 110 prazas e

sobre os espazos de traballo, a falta de actualización

matriculáronse 115 alumnos (táboa 5.2.6.2).

do equipamento informático e a inadecuada xestión na

Táboa 5.2.6.2.: Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade en Electrónica Industrial. (UDC-FE).
Oferta e demanda.
ALUMNOS NOVO INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

115

624

34

6,16

O CA e o CEE valoran positivamente as actividades

Non existen programas propios de orientación

que realiza o centro para dar a coñecer a titulación e

profesional e recae o dito labor no titor do proxecto

captar o alumnado. Ademais do programa de acollida

de fin de carreira. Realízanse actividades para a

realizado pola UDC, cabe destacar a presentación da

formación integral do alumno promovidas tamén pola

titulación que realizan os responsables do programa

Fundación Universitaria de Ferrol.

formativo nos primeiros días de curso.
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»» Desenvolvemento da ensinanza

O nivel de satisfacción dos alumnos con respecto

O método de ensinanza-aprendizaxe utilizado

ao programa formativo é medio-alto, segundo se

maioritariamente é a clase maxistral, apoiada con

deduce das audiencias co CEE, mostrando unha

proxector de transparencias. O CEE considera que

clara insatisfacción no que respecta ás prácticas de

sería conveniente o emprego de novas tecnoloxías que

laboratorio e en empresas.

fomenten activamente a aprendizaxe.
No CA indícase que a formación xeneralista dos
O método de avaliación maioritario é a proba escrita,

titulados permite que se adapten a calquera tipo de

condicionado polo elevado número de alumnos. Este

responsabilidade e que o mercado laboral os acolle

método é ben valorado polos alumnos.

satisfactoriamente. O CEE constata, nas entrevistas
cos egresados e empregadores, o alto grao de

O CA e o CEE manifestan que non hai practicamente

satisfacción destes.

alumnado que realice prácticas en empresas e
tampouco hai unha mobilidade significativa deste no

Constátase nos respectivos informes a inexistencia

que as estadías noutros centros se refire.

de procedementos para obter a opinión dos alumnos
e para medir o grao de satisfacción. Por outro lado,

Non existe ningún programa de titoría que oriente o

non existen estudos de seguimento dos egresados, só

alumno, só o servizo de orientación de que dispón a

a información que se obtén do colexio profesional e

UDC.

doutros estudos externos.

❙❙ Resultados

Non existen estudos sistemáticos sobre a inserción
laboral dos egresados e, dos dous últimos estudos de

A taxa de eficiencia (57,51%) e a duración media

inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario

dos estudos (5,22 anos) é considerada como moi

de Galicia elaborados pola ACSUG, obtéñense os

mellorable por ambos os dous comités. O CA indica

resultados que se amosan na seguinte táboa. Os

que unha alta porcentaxe de alumnos traballa e estuda

ditos resultados correspóndense coa titulación de

ao mesmo tempo e que o tempo de realización do

Enxeñeiro Técnico Industrial, non presentamos os

proxecto de fin de carreira se prolonga demasiado.

datos por especialidades para así poder levar a cabo
unha análise comparativa co anterior estudo de
inserción laboral 2001-2003.

Táboa 5.2.6.3.: Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade en Electrónica Industrial. (UDC-FE).
Resultados de Inserción laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

% 2001-2003 % 2003-2005

Titulados

187

211

Traballan

67.6

86.2

Mostra enquisada

36

171

Continúan estudos

27.0

33.2

Preparan oposicións

8.2

5.5
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En xeral, elévanse as porcentaxes de titulados que

O subcriterio R-3.2 (gráfico 5.2.6.1) non é valorado

traballan, diminúen as porcentaxes de titulados que

polo CA, debido a que recibiron un baixo número

preparan oposicións e mantéñense as porcentaxes de

de enquisas enviadas aos empregadores, polo que

titulados que continúan estudos.

non consideran fiables as análises. O CEE valórao
como unha gran fortaleza, debido ás manifestacións

Respecto á satisfacción coa titulación, temos que,

de satisfacción dadas polos empregadores na

segundo o Estudo 2003-2005, un 87,8% dos titulados

audiencia.

volvería cursar a mesma titulación, o que representa
unha elevada porcentaxe.

❙❙ Valoración do proceso de avaliación

O CA resalta o forte vínculo entre os enxeñeiros

O proceso de avaliación desenvolveuse con

técnicos industriais e a sociedade, que vén da man do

normalidade, manifestando o CA a excesiva carga de

colexio profesional. Segundo o CEE, só existe relación

traballo que supuxo. O CEE considera que o CA fixo un

co colexio profesional e non existen vínculos con

traballo eficaz e ben coordinado.

organizacións sociais, por iso valoran este subcriterio
como unha debilidade (R-3.1 – gráfico 5.2.6.1).

Gráfica 5.2.6.1.: Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade en Electrónica Industrial. (UDC-FE).
Valoración semicuantitativa do CA e CEE.
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❚ 5.2.7.	ENXEÑEIRO TÉCNICO NAVAL, ESPECIALIDADE EN ESTRUTURAS MARIÑAS / ENXEÑEIRO

TÉCNICO NAVAL, ESPECIALIDADE EN PROPULSIÓN E SERVIZOS DO BUQUE (UDC-FE)
Analízanse as dúas titulacións conxuntamente, e

Ambas as dúas titulacións se imparten na Escola

especifícanse as diferenzas que se ven reflectidas nos

Universitaria Politécnica no campus de Ferrol desde

informes, xa que se avaliaron as dúas especialidades

1996 (táboa 5.2.7.1). A última modificación dos plans

como unidade ampliada.

de estudos realízase en 1997.

Táboa 5.2.7.1.: ETN, Estruturas Mariñas/ETN, Propulsión e Servizos do Buque (UDC-FE)
TITULACIÓN

ETN, ESTRUTURAS
MARIÑAS
ETN, PROPULSIÓN E
SERVIZOS DO BUQUE

ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

AVALIADAS ANTERIORES
CONVOCATORIAS

INDICADOR
COBERTURA

1996

1

0

100 %

1996

1

0

100 %

Os contidos das materias atópanse na Guía do

❙❙ Programa Formativo

estudante, que pode ser consultada a través da páxina

»» Obxectivos e estrutura

web. Tamén poden realizarse consultas a través da

O CA determina a existencia duns obxectivos non

Facultade Virtual.

escritos deseñados pola universidade e polo Colexio
Profesional. Non existe un perfil de ingreso e o

O CA considera que o plan de estudos é coherente

CEE recomenda a súa definición aproveitando esta

cos obxectivos do programa formativo. Detéctanse

avaliación, así como a definición do perfil de egreso

problemas de secuenciación nos contidos dalgunhas

onde se recollan as competencias que deben ter os

materias e a rixidez organizativa deixa pouca marxe

titulados. O CA afirma que están recollidas na lei

para a optatividade. A actualización de contidos

sobre regulación das atribucións profesionais dos

déixase a criterio dos profesores. O CEE non valora

arquitectos e enxeñeiros técnicos.

este subcriterio argumentando a inexistencia de
obxectivos e de perfil de egreso (PF-2.2 – gráfico

A duración das titulacións é de 3 anos, cun total de

5.2.7.1).

225 créditos, dos que 89,63 son créditos prácticos no
caso da especialidade en Estruturas Mariñas, e 87,73

O tempo de aprendizaxe do alumno non é o adecuado

no caso da especialidade en Propulsión e Servizos do

e precisan, ás veces, segundo o manifesta CEE, axuda

Buque.

exterior. Constátase un baixo nivel de asistencia ás
clases.
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En canto aos espazos para o persoal académico, o CA

❙❙ Organización da ensinanza

e o CEE discrepan na súa valoración, xa que, mentres
O CA e o CEE manifestan a inexistencia dunha

o primeiro considera que os despachos e seminarios

verdadeira política de xestión do programa formativo.

son escasos, o CEE, tras a visita, considera que os

Tamén se constata unha falta de planificación

espazos e o seu equipamento son, en xeral, adecuados

estratéxica, aínda que existen comisións coa función

e o único problema é o tamaño.

de velar pola mellora continua.Tanto a comunicación
interna como externa do programa formativo son

O PAS non está satisfeito cos seus espazos de traballo

bastante precarias.

nin coa súa conservación.

Ambos comités de avaliación coinciden ao indicar

Estas titulacións non contemplan a realización de

que a organización da ensinanza non é adecuada,

prácticas externas, polo que o CEE non o valora.

xa que se reduce á asignación das aulas, horarios e
demais asuntos de funcionamento ordinario. Por outro

En canto aos laboratorios, hai que ter en conta que,

lado, para a mellora do programa formativo non hai

ao ser un centro politécnico, estes espazos son

procedementos, tampouco de revisión e só se ten en

utilizados polas diferentes titulacións que se imparten

conta a relación cos colexios profesionais.

e considéranse claramente insuficientes, cun material
escaso e obsoleto. Ademais, hai falta de persoal de

❙❙ Recursos Humanos

mantemento.

O persoal académico considérase adecuado pola súa

O CA valora positivamente o servizo de biblioteca, así

formación pedagóxica e experiencia e así o manifestan

como os fondos documentais.

os alumnos nas enquisas. A maior parte do persoal
docente está involucrado nun programa de innovación

❙❙ Proceso Formativo

educativa, así como en actividades de investigación, e
existen, segundo o CEE, evidencia destes resultados.

»» Acceso e formación integral
No curso 2002-2003 ofertáronse 60 prazas para a

A valoración do PAS é adecuada, considerando o CEE

especialidade de Estruturas Mariñas e outras 60 para

necesario aumentar persoal nalgunhas áreas.

a especialidade en Propulsión e Servizos do Buque,
e matriculáronse 58 e 65 alumnos, respectivamente
(táboa 5.2.7.2). Podemos deducir que son titulacións

❙❙ Recursos Materiais

moi demandadas.
A valoración xeral das instalacións é adecuada, aínda
que o CA demanda unha mellora no equipamento

O proceso de captación e selección de alumnado

e mantemento dalgúns laboratorios. Os espazos

está en mans da CIUG, polo que a escola só realiza

destinados ao traballo dos alumnos non son

visitas informativas aos centro de secundaria e de FP,

suficientes.

ademais dunha xornada de portas abertas. Para os
novos alumnos, realízase unha xornada de apertura
ó inicio do curso.
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Táboa 5.2.7.2.: ETN, Estruturas Mariñas/ETN, Propulsión e Servizos do Buque (UDC-FE).
Oferta e demanda.
TITULACIÓN

ETN, ESTRUTURAS
MARIÑAS
ETN, PROPULSIÓN E
SERVIZOS DO BUQUE

ALUMNOS
NOVO INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

58

274

27

5,97

65

310

14

5,91

Non existen programas de apoio á aprendizaxe, só a

que fomenten as estancias desde a escola, e así se pon

denominada Facultade Virtual onde se poñen recursos

de manifesto no Informe final.

didácticos á disposición do alumnado.
Non existe un programa de titoría para orientar o
O CA e o CEE sinalan como punto débil a falta de

alumno, pero esta orientación faise de xeito individual

mecanismos adecuados para captar as suxestións dos

polo profesor titor do proxecto de fin de carreira.

alumnos. As vías empregadas son os rogos e preguntas
e as caixas de suxestións. A Escola tampouco conta

❙❙ Resultados

con programas de orientación profesional para os
titulados, centralizándose esta función, xeralmente,

Segundo se constata a través dos indicadores,

no titor do proxecto de fin de carreira.

os alumnos non rematan os estudos no tempo
previsto de 3 anos, senón que os da especialidade

»» Desenvolvemento da ensinanza

de Estruturas Mariñas tardan unha media de 4,7

Emprégase, maioritariamente, a clase maxistral, aínda

anos e os de Propulsión e Servizos do Buque unha

que hai interese pola aplicación das novas tecnoloxías,

media de 4,83 anos. O CA manifesta que, en contadas

aínda que na actualidade é inviable a súa aplicación

ocasións, os alumnos poden realizar o proxecto de fin

por falta de medios nas aulas. O proceso de avaliación

de carreira á vez que cursan o último ano e, ademais,

consiste, maioritariamente, na proba escrita.

moitos alumnos traballan e estudan ao mesmo tempo
(20%).

Os alumnos realizan as prácticas nos períodos de
vacacións de verán, e son validadas por créditos de

O alumno en xeral, segundo manifesta o CA, está

libre configuración.

satisfeito co programa formativo, aínda que demandan
unha maior oferta de prácticas externas.

Segundo o CA, na actualidade hai alumnos interesados
en rematar os estudos no estranxeiro, pero atópanse

No CA recóllese que o mercado laboral acolle

con dificultades para acceder a unha completa

satisfactoriamente os egresados, aínda que, para

información. Neste aspecto, o CA e o CEE discrepan,

avaliar o perfil destes, só se realizan enquisas. O CEE

xa que o último considera que non existen mecanismos

non valora este aspecto ao considerar que non existe
o perfil de egreso (R- 2.1 – gráfico 5.2.7.1).
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Non existen estudos sistemáticos sobre a inserción

Os ditos resultados correspóndense coa titulación

laboral dos egresados e, dos dous últimos estudos de

de Enxeñeiro Técnico Naval, non presentamos os

inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario

datos por especialidades para así poder levar a cabo

de Galicia elaborados pola ACSUG, obtéñense

unha análise comparativa co anterior estudo de

os resultados que se mostran na seguinte táboa.

2001-2003.

Táboa 5.2.7.3.: ETN, Estruturas Mariñas/ETN, Propulsión e Servizos do Buque (UDC-FE).
Resultados de Inserción laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

% 2001-2003 % 2003-2005

Titulados

120

118

Traballan

72.7

79.1

Mostra enquisada

33

74

Continúan estudos

33.4

42.6

Preparan oposicións

9.0

2.6

En xeral, elévanse as porcentaxes de titulados

unha deficiencia por non ter recibido, no momento

que traballan e continúan estudos e diminúe

de pechar o Informe de autoavaliación, ningunha

considerablemente a porcentaxe de titulados que

contestación ás enquisas remitidas aos empregadores

preparan oposicións.

(R-3.2 – gráfico 5.2.7.1).

Respecto á satisfacción coa titulación, temos que,

❙❙ Valoración do proceso de avaliación

segundo o Estudo 2003-2005, un 80,6% dos titulados
volvería cursar a mesma titulación, o que representa

O CA expón o compromiso que asume a escola por

unha elevada porcentaxe.

unha universidade pública de calidade. Así mesmo,
no IF ponse de manifesto a necesidade e o valor

Na entrevista cos empregadores, o CEE constata

académico que teñen estes procesos e a necesidade de

a satisfacción cos coñecementos e competencias

buscar vías de motivación para todos os compoñentes

dos egresados. O CA valora este aspecto como

da comunidade universitaria.
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Gráfica 5.2.7.1.: ETN, Estruturas Mariñas/ETN, Propulsión e Servizos do Buque (UDC-FE). Valoración
semicuantitativa do CA e CEE.
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❚ 5.2.8.	Licenciado en Máquinas Navais / Licenciado en Náutica e Transporte Marítimo

(UDC-CO)
Analízanse as dúas titulacións conxuntamente, xa

A Escola Oficial de Náutica e Máquinas da Coruña

que se estimou oportuno realizar un só IA, debido

créase en 1947 e os títulos oficiais de Licenciado en

a que a estrutura dos plans de estudo é idéntica, as

Máquinas Navais e Licenciado en Náutica e Transporte

instalacións comúns e parte do profesorado imparte

Marítimo (titulacións de 2.º ciclo) establécense en 1992

docencia en ambas as titulacións.

(táboa 5.2.8.1). Os correspondentes plans de estudos
son publicados en 1997.

Táboa 5.2.8.1.: Licenciado en Máquinas Navais / Licenciado en Náutica e
Transporte Marítimo (UDC-CO)
TITULACIÓN

LCDO. MÁQUINAS
NAVAIS
LCDO. NÁUTICA E
TRANSPORTE MARÍTIMO

ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

AVALIADAS ANTERIORES
CONVOCATORIAS

INDICADOR
COBERTURA

1992

1

0

100 %

1992

1

0

100 %

O CA afirma que a información sobre as materias que

❙❙ Programa Formativo

compoñen os plans de estudo está incluída na Guía do

»» Obxectivos e estrutura

estudante e os programas atópanse á disposición dos

Os obxectivos das titulacións están definidos e

alumnos na sala de reprografía.

recóllense na web da universidade, en trípticos
informativos e na Guía docente.

O CA considera que os plans de estudo son mellorables
e os estudantes e empregadores coinciden na

O CA afirma que o perfil de ingreso está especificado,

necesidade de orientar máis a carreira cara ao

xa que ao ser titulacións de 2.º ciclo, o acceso está

exercicio profesional no sector marítimo, segundo

restrinxido de acordo coa lexislación vixente e isto

manifesta o CEE.

é coñecido polo alumnado. Os coñecementos e
competencias que os alumnos deben ter ao rematar

A estrutura do plan de estudos é, a xuízo do

os estudos están recollidos na Guía do estudante.

CA, adecuada en canto á secuenciación e nivel
de optatividade, pero é mellorable en canto á

As dúas titulacións teñen unha duración de dous anos.

coordinación. O alumnado manifestan o exceso de

Licenciado en Máquinas Navais conta con 150 créditos,

materias, carga lectiva e tipo de exame excesivamente

dos cales 60,86 son prácticos, e Licenciado en Náutica

memorístico.

e Transporte Marítimo conta con 145,5 créditos, dos
que 63,9 son prácticos.
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Non existen mecanismos de actualización de contidos,

A valoración do PAS é positiva e considérase adecuada

senón que se realiza a xuízo de cada departamento.

a súa preparación, aínda que sería necesaria unha
maior dotación de técnicos de laboratorio e taller.

❙❙ Organización da ensinanza
❙❙ Recursos Materiais
A xestión do centro realízase desde a Dirección en
colaboración cos departamentos e os principios

O CA e o CEE consideran as aulas e outros espazos

e políticas están recollidos nos estatutos da UDC

de traballo dos alumnos adecuados, aínda que o seu

e no regulamento interno do centro. A Xunta de

equipamento non é o idóneo. Constátase a existencia

Centro, ao comezo do curso, intenta corrixir as

de barreiras arquitectónicas. Os espazos para o traballo

deficiencias detectadas no curso anterior e, en canto

do persoal académico e do PAS son adecuados.

á comunicación interna do programa formativo, faise
desde a Xunta de Escola, e a externa a través da web,

As prácticas realízanse fora da escola e as

da Universidade Virtual e de taboleiros de anuncios.

infraestruturas onde se desenvolven son adecuadas.
Os laboratorios e os obradoiros son considerados

O CA e o CEE consideran adecuada a organización

aceptables, pero mellorables según indican CA e

da ensinanza aos obxectivos do programa formativo,

CEE.

aínda que os alumnos manifestan a escaseza de
materias optativas e carencias de formación en lingua

De acordo coa opinión dos usuarios, a biblioteca é

inglesa.

adecuada e satisfai as súas necesidades. Os fondos
bibliográficos son suficientes.

O CA non valora o subcriterio OE-2.2 (resultados
do programa formativo) por falta de evidencias, e

❙❙ Proceso Formativo

determina que, ao ser a primeira vez que se efectúa
a avaliación destas titulacións, non existen, ata o

»» Acceso e formación integral

momento, mecanismos e instrumentos regulados para

No IA non aparecen reflectidos os alumnos de novo

a análise dos resultados do programa formativo. As

ingreso de Licenciado en Máquinas Navais, titulación

accións de mellora efectuábanse cando se detectaba

na que se ofertaron 15 prazas. Da titulación de

un fallo no proceso (gráfico 5.2.8.1). O CEE considérao

Licenciado en Náutica e Transporte Marítimo non

un punto débil.

aparecen os datos da oferta de prazas, e son 11 os
alumnos de novo ingreso (táboa 5.2.8.2).

❙❙ Recursos Humanos
O CA e o CEE manifestan que o proceso de captación
O persoal académico considérase adecuado ao

e selección de alumnos non é necesario ao ser

programa formativo, así como a súa formación

titulacións de 2.º ciclo. Non existe un programa de

pedagóxica e están implicados en actividades de

acollida.

investigación.

123
Inicio

Índice

Cerrar

Informe final do Programa de Avaliación Institucional

Táboa 5.2.8.2.: Licenciado en Máquinas Navais e Licenciado en Náutica
e Transporte Marítimo (UDC-CO). Oferta e demanda.
TITULACIÓN

LCDO. MÁQUINAS
NAVAIS
LCDO. NÁUTICA E
TRANSPORTE MARÍTIMO

ALUMNOS
NOVO INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

-

51

1

-

11

42

11

-

Os procedementos para obter a opinión do alumnado

❙❙ Resultados

non se utilizan; así o manifesta o CA como punto débil
e o CEE como falta de evidencias (PcF-1.4 – gráfico

O CA está satisfeito coa taxa de eficiencia (84,87%)

5.2.8.1).

e coa duración media dos estudos (2,36 anos). O grao
de satisfacción dos alumnos é aceptable, aínda que se

Dado que os alumnos que acceden ás titulacións

queixan de que as prácticas son escasas.

son diplomados, non existen programas de apoio á
aprendizaxe, coas titorías considérase suficiente.

O egresado responde ao perfil de egreso, aínda que

Tampouco existe un programa específico de orientación

este colectivo manifesta escasa formación aplicada

profesional, que, segundo a opinión do CEE, non parece

ao buque. Os coñecementos adquiridos considéranos

necesario debido á alta inserción laboral dos titulados.

suficientes, malia demandaren maior formación en

O CA valora como unha fortaleza este subcriterio e

idiomas.

considera que as prácticas en empresas favorecen
a orientación e a inserción laboral. A situación pode

O CEE conclúe, logo das audiencias, que os

considerarse de pleno emprego (PcF-1.5 – gráfico

empregadores se mostran moi satisfeitos coa

5.2.8.1).

formación dos titulados, aínda que demandan un
aumento das horas de navegación. O CA non valora

»» Desenvolvemento da ensinanza

este aspecto por falta de evidencias, xa que, aínda

A metodoloxía empregada, fundamentalmente, é a

que en varias ocasións se intentou medir o grao de

tradicional e utilízase como método de avaliación a

satisfacción dos empregadores mediante enquisas, o

proba escrita. En canto ás prácticas, existen acordos

número de respostas foi insignificante (R-3.2 – gráfico

con numerosas empresas, tanto públicas como

5.2.8.1).

privadas para a realización das prácticas obrigatorias.
Os alumnos botan en falta un período de embarque,

O CA considera que a situación de pleno emprego

pero isto depende dos armadores.

destes titulados non fai necesario un seguimento da
inserción laboral do alumnado.

O CA determina que a participación dos alumnos
en programas de estancias en centros nacionais e

Dos dous últimos estudos de inserción laboral

estranxeiros é reducida. Tampouco existe un programa

dos titulados no Sistema Universitario de Galicia

de titoría.

elaborados pola ACSUG, obtéñense os seguintes
resultados:
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Táboa 5.2.8.3.: Licenciado en Máquinas Navais e Licenciado en Náutica e
Transporte Marítimo (UDC-CO). Resultados de Inserción laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

Titulados

91

54

Traballan

58.2

79.7

Mostra enquisada

31

30

Continúan estudos

9.5

19.7

Preparan oposicións

12.8

8.0

En xeral, elévanse as porcentaxes de titulados

% 2001-2003 % 2003-2005

❙❙ Valoración do proceso de avaliación

que traballan e continúan estudos e diminúen as
No informe final consideran que o proceso de avaliación

porcentaxes de titulados que preparan oposicións.

se acolleu con certo escepticismo no que respecta á
Respecto á satisfacción coa titulación, temos que,

mellora da calidade das titulacións. A participación foi

segundo o Estudo 2003-2005, un 79,4% dos titulados

importante e realizouse nos prazos previstos.

volvería cursar a mesma titulación, o que representa
A visita do Comité Externo desenvolveuse con total

unha elevada porcentaxe.

normalidade e nun ambiente de entendemento.

Gráfica 5.2.8.1.: Licenciado en Máquinas Navais e Licenciado en Náutica e Transporte Marítimo
(UDC-CO). Valoración semicuantitativa do CA e CEE.
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❚ 5.2.9.	Enxeñeiro DE MINAS (UVI-VI)
Esta titulación créase no curso 1991-1992 como

a rochas industriais e ornamentais. Pódense elixir

resultado de varios factores, entre os cales destaca a

tres intensificacións: Enerxía, Materiais e Ambientais

florecente actividade mineira de Galicia no referente

e Mineira.

Táboa 5.2.9.1.: Enxeñeiro de Minas (UVI-VI)
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1991

1

0

100%

Os programas das materias pódense consultar en

❙❙ Programa Formativo

varios documentos, como a Guía do estudante, dípticos

»» Obxectivos e estrutura

etc.

O CA e o CEE coinciden na inexistencia de obxectivos
formativos para o programa, malia o CA manifestar a

Ao non ter definidos os obxectivos do programa

intención de definilos.

formativo e dos egresados, o CEE considera que non
existe coherencia co plan de estudos. O CA especifica

O perfil de ingreso dos alumnos aparece na Guía

no seu informe que tipo de profesionais tratan de

da titulación e en dípticos informativos. O CA

formar.

considera que o non establecer o ingreso en función
do expediente implica que haxa unha porcentaxe

A estrutura do plan de estudos, á vista dos informes,

elevada de alumnos non interesados, inicialmente, na

non está ben definida, xa que existe exceso de créditos,

carreira.

deficiente oferta de libre elección e baleiros. O CA
manifesta que existe actualización de contidos, aínda

Os coñecementos que os alumnos deben adquirir

que non de forma regulada e sistemática.

aparecen recollidos no plan de estudos e as
competencias, segundo o CA, aparecen reflectidas na

❙❙ Organización da ensinanza

web do Consello Superior de Enxeñeiros de Minas de
España. Para o CEE debería existir unha declaración de

O CEE considera, tras diferentes audiencias, que non

competencias no sentido de habilidades e destrezas.

existe unha verdadeira política de xestión do programa
formativo. O CA valora este aspecto como unha

O plan de estudos vixente data do ano 1992 e consta

fortaleza e indica que a organización do programa

de 5 cursos, cun total de 388,50 créditos, dos cales

formativo se leva a cabo desde a Dirección (OE-1.1 –

201,1 ofértanse como créditos prácticos.

gráfico 5.2.9.1).
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O CA indica que non existe unha cultura de mellora

Os espazos destinados ao traballo do persoal

continua explicitamente recoñecida, pero si se realizan

académico e PAS considéranse adecuados polo CA e

accións puntuais para introducir melloras.

polo CEE.

As canles de comunicación externa, tales como páxina

En canto ás infraestruturas para as prácticas, o CA

web, trípticos... existen, pero, á vista das audiencias do

non valora este aspecto por falta de evidencias.

CEE cos empregadores, son mellorables.

O CEE valórao como unha fortaleza e afirma que
existe satisfacción por parte do alumnado usuario

A xestión dos recursos para a organización da

das prácticas, entendendo isto como evidencia de

ensinanza é complexa e existen dificultades de

fortaleza (RM-1.4 – gráfico 5.2.9.1).

coordinación entre os responsables implicados na
titulación.

Tanto o CA como o CEE consideran que os laboratorios
son realmente deficientes e tamén o manifestan así

❙❙ Recursos Humanos

os alumnos.

O CA sinala que o persoal académico é adecuado aos

A valoración da biblioteca non é adecuada, o espazo

requirimentos das disciplinas, aínda que a maioría

é insuficiente e os alumnos tampouco se mostran

non pertence á titulación, senón que están formados

satisfeitos cos fondos bibliográficos, xa que nalgúns

en Enxeñería Industrial. Demándase maior oferta de

casos non hai libros suficientes e non están clasificados

cursos de formación pedagóxica. Non hai evidencias

por materias.

dos resultados da actividades de investigación nin da
súa repercusión no programa formativo.

❙❙ Proceso Formativo

Tanto o CA como o CEE constatan o baixo número de

»» Acceso e formación integral

PAS asignado a actividades implicadas co programa

Ofertáronse 75 prazas para o curso 2002/2003 e

formativo, aínda que consideran adecuadas as tarefas

cubríronse 47. Non se dispón dos datos relativos á

administrativas e de xestión.

nota media de ingreso (táboa 5.2.9.2).

❙❙ Recursos Materiais

Considérase necesario mellorar o sistema de captación
de alumnos, xa que o CA manifesta que a maioría dos

O CA constata que compartir edificio coa ETS de

matriculados non están interesados na titulación.

Enxeñeiros Industriais leva consigo ter problemas coas

Non existe tampouco un programa de acollida para

aulas, sobre todo en época de exames. As principais

o alumno nin programas de apoio á aprendizaxe

queixas veñen pola pouca luz natural, tamaño e

realizados desde a escola.

equipamento informático. Os alumnos non consideran
adecuados os espazos destinados ao seu traballo e
estudo, xa que non resultan suficientes.

127
Inicio

Índice

Cerrar

Informe final do Programa de Avaliación Institucional

Táboa 5.2.9.2.: Enxeñeiro de Minas (UVI-VI). Oferta e demanda.
ALUMNOS NOVO INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

47

727

31

-

Só se realizan enquisas de avaliación docente aos

participación dos alumnos en programas de estancias

alumnos, pero non existen outros procedementos para

nacionais e internacionais é baixa.

obter a súa opinión nin recoller suxestións.

❙❙ Resultados
Existen programas de orientación profesional no
ámbito da universidade, pero non da escola e están

O alumno inviste unha media de 8,92 anos en rematar

pouco orientados aos enxeñeiros de Minas. As

os estudos e a taxa de eficiencia sitúase no 50,06%. O

actividades para a formación integral do alumnos

CA atribúe este atraso á baixa motivación do alumnado

están centralizadas na universidade. Nestes aspectos

e á falta dun programa de apoio á aprendizaxe.

existen discrepancias na valoración do CA e CEE
Polas enquisas realizadas, constátase unha certa

(PcF-1.3 e 1.5 – gráfico 5.2.9.1).

insatisfacción e desencanto por parte dos alumnos.

»» Desenvolvemento da ensinanza
Non hai evidencias sobre o tipo de metodoloxía, sobre

Non está definido o perfil de egreso. Botanse en falta,

o proceso de avaliación nin sobre recursos didácticos,

segundo manifesta o CEE melloras no ámbito do

pero, das enquisas ao profesorado, o CA considera

dereito mineiro, idiomas e aplicacións informáticas.

que máis da metade utilizan novas tecnoloxías e se
implican na innovación dos seus programas. Non

Non existen estudos sistemáticos sobre a inserción

existe ningún programa de titoría que oriente e motive

laboral dos egresados e, dos dous últimos estudos de

os alumnos.

inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario
de Galicia elaborados pola ACSUG, obtéñense os

Tanto os alumnos como os empregadores valoran

seguintes resultados:

moi ben as prácticas profesionais en empresas. A

Táboa 5.2.9.3.: Enxeñeiro de Minas (UVI-VI). Resultados de Inserción laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

Titulados

56

106

Traballan

96.1

94.0

Mostra enquisada

26

52

Continúan estudos

24.6

17.3

Preparan oposicións

4.0

3.8
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Non hai cambios significativos en ambos os dous

valoración, o CEE indica que só asistiu unha persoa á

estudos, agás que diminúe a porcentaxe de titulados

entrevista con este colectivo.

que continúan estudos.

❙❙ Valoración do proceso de avaliación
Respecto á satisfacción coa titulación, temos que,
segundo o Estudo 2003-2005, un 74,6% dos titulados

O CA opina que o proceso de autoavaliación foi

volvería cursar a mesma titulación, o que representa

positivo, xa que obrigou á reflexión e á análise

unha elevada porcentaxe.

dos problemas máis importantes da titulación e a
plasmalos nun documento escrito. Como puntos

Sobre a vinculación do programa formativo coa

negativos, as dificultades iniciais para desenvolver o

sociedade, existen acordos con escolas de Minas

proceso e a falta de tempo para a súa realización.

doutros países e con outros organismos da
Comunidade Autónoma de Galicia. Tamén hai asinados

O proceso de avaliación externa foi o esperado, xa que

convenios con empresas.

este comité constatou as carencias reflectidas no IA.

Sobre a satisfacción dos empregadores cos titulados,
non se consideran suficientes os datos para facer unha

Gráfica 5.2.9.1.: Enxeñeiro de Minas (UVI-VI). Valoración semicuantitativa do CA e CEE.
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❚ 5.2.10.	ENxeñeiro Técnico Forestal, especialidade en Industrias Forestais (UVI-PO)

Esta titulación comeza a impartirse no curso 1991-1992

a única titulación de enxeñería que se imparte no

coa creación da Escola Universitaria de Enxeñería

campus de Pontevedra.

Técnica Forestal de Pontevedra (táboa 5.2.10.1). É

Táboa 5.2.10.1.: Enxeñeiro Técnico Forestal, especialidade en Industrias Forestais (UVI-PO)
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1991

1

0

100%

A descrición das materias incorpórase na guía da

❙❙ Programa Formativo

titulación, que é un documento accesible e público.

»» Obxectivos e estrutura

O plan de estudos foi renovado no ano 2000 e

O CA e o CEE constatan que non hai un programa

o CA considera que reflicte coherentemente os

formativo á marxe do plan de estudos e tampouco hai

coñecementos académicos necesarios que debe

definidos obxectivos da titulación mais alá da guía cos

obter un enxeñeiro forestal diversificando o perfil dos

programas das materias, bibliografía, profesorado etc.

titulados, xa que hai tres itinerarios curriculares de

De todos os xeitos, a titulación acomete actividades e

especialización.

iniciativas de formación.
A estrutura do plan de estudos está ben definida e
Tampouco está definido o perfil de ingreso no

evita duplicidades e baleiros, segundo considera o

referente aos requisitos nin aos coñecementos

CA. A actualización de contidos realízase, segundo

mínimos recomendables, pero isto tamén se debe a

expón o CEE, dun xeito asistemático e responde á

que está regulado pola Consellería de Educación.

consideración dos profesores. O CA, pola contra, indica
que o plan se renovou no ano 2000 (PF-2.5 – gráfico

Non existe un documento onde se recollan os

5.2.10.1).

coñecementos e competencias que deben ter os
alumnos ao rematar os estudos.

Os alumnos tardan unha media de 4,5 anos en rematar
os estudos, polo que supera o tempo estipulado de

Todas estas deficiencias son constatadas polo CA e

3 anos. O CEE considera que entra dentro da tónica

recollidas tamén polo CEE.

xeral das enxeñerías españolas.

O plan de estudos vixente data do ano 2000 e consta
de 3 cursos. Non figuran no CA os datos relativos á
distribución de créditos teóricos e prácticos.
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A repercusión no programa formativo da

❙❙ Organización da ensinanza

actividade investigadora do profesorado valórase
Non están definidas as políticas de xestión do programa

positivamente.

formativo, pero o equipo directivo xestiona a edición
da guía da titulación en colaboración co profesorado,

A dotación e dedicación do PAS tamén se valora moi

que constitúen o motor da mellora continua. A

positivamente, aínda que se detecta falta de persoal

organización da ensinanza é satisfactoria, debido ao

para o apoio técnico informático.

traballo realizado pola Dirección do centro.

❙❙ Recursos Materiais
No IA recóllense as canles de comunicación interna
e externa, aínda que o CEE considere que non hai

As aulas e laboratorios considéranse suficientes,

evidencias da efectividade.

modernos e ben equipados e así o manifestan o CA
e o CEE.

Non existen, como se recolle nos diferentes informes,
mecanismos de análise global dos resultados nin de

Os espazos para o traballo do alumno tamén se

seguimento dos egresados. Se se realiza unha enquisa

adecúan, polo xeral, ás necesidades do programa

de avaliación docente.

formativo. Os espazos para o traballo do persoal
académico e PAS son modernos, amplos e ben

❙❙ Recursos Humanos

dotados.

Os alumnos móstranse satisfeitos coa formación que

Non hai biblioteca no centro, só existe unha sala de

reciben do persoal académico. O número de profesores

estudo. A biblioteca está situada noutro edificio e é

é reducido, debido á existencia dunha única titulación.

compartida por 3 titulacións máis. Tanto alumnos

O persoal académico recoñece que é insuficiente o

como profesores demandan un maior número de

seu grao de formación pedagóxica, precisando maior

fondos bibliográficos.

formación no caso das áreas de coñecemento xerais.
Ademais, existe unha ausencia de programas de

❙❙ Proceso Formativo

innovación pedagóxica no campus de Pontevedra.

»» Acceso e formación integral
Ofertáronse 114 prazas para o curso 2002/2003 e
cubríronse 54, (táboa 5.2.10.2).

Táboa 5.2.10.2. : Enxeñeiro Técnico Forestal, especialidade en Industrias Forestais (UVI-PO).
Oferta e demanda.
ALUMNOS NOVO INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

54

449

66

6,2
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A titulación recoñece a inexistencia dun programa de

Non existen, como tal, prácticas externas no plan de

acollida para o alumnado e non existen programas de

estudos, pero realízanse saídas ao campo e visitas

apoio á aprendizaxe, aínda que os alumnos manifestan

ás fábricas e empresas. O alumnado demanda a

a boa disposición dos profesores para apoiar as súas

realización de prácticas dentro do plan de estudos.

actividades.

O CEE considera que se deberían realizar convenios
con empresas e que isto debería integrarse como

Non existen procedementos sistemáticos para obter

obrigatorio no plan de estudos.

e avaliar a opinión dos alumnos. De todos os xeitos,
a relación entre a Dirección e o alumnado é moi

O CEE considera que a taxa de mobilidade de alumnado

fluída e anualmente realízase unha enquisa sobre a

e persoal académico debería ser máis elevada.

docencia.

❙❙ Resultados
O CA recoñece a necesidade de establecer programas
de orientación profesional sistemáticos e de implantar

O alumno tarda 4,5 anos en rematar a carreira e a

actividades para a formación integral do alumno. O

taxa de abandono é practicamente nula. O alumnado

CEE considera necesario establecer un programa de

demanda a realización de prácticas dentro do plan

titoría para orientar o alumno.

de estudos.

Dende a titulación danse facilidades para a

Os egresados, aínda que non existe un perfil de egreso,

participación do alumnado en foros tecnolóxicos e en

consideran que adquiren os coñecementos necesarios

feiras do sector da madeira, sendo os propios alumnos

para o desenvolvemento da profesión e manifestan a

os que organizan as actividades culturais.

súa satisfacción coa formación práctica, aínda que non
existan prácticas contempladas no plan de estudos.

»» Desenvolvemento da ensinanza

Existe discrepancia na valoración destes aspectos polo

O CA considera que os métodos de ensinanza-

CA e CEE (R- 2.1 e 2.2 – gráfico 5.2.10.1).

aprendizaxe utilizados tratan de favorecer a
participación activa dos estudantes. O CEE determina

Na opinión do CA e do CEE, a escola mantén boas

que sería necesario establecer un sistema coordinado

relacións coas empresas do sector forestal e os

para transmitir os coñecementos e as competencias

empregadores consideran suficientes os coñecementos

específicas da titulación (PcF-2.3 – gráfico 5.2.10.1).

e contidos dos titulados, así como as súas habilidades
académicas.

En canto ao sistema de avaliación, o alumnado quéixase
da esixencia dos exames. Moitos profesores teñen en

Non existen estudos sistemáticos sobre a inserción

conta, para establecer a avaliación, as actividades

laboral dos egresados e, dos dous últimos estudos de

complementarias e o traballo dos alumnos.

inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario
de Galicia elaborados pola ACSUG, obtéñense os
seguintes resultados:
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Táboa 5.2.10.3.: Enxeñeiro Técnico Forestal, especialidade en Industrias Forestais (UVI-PO).
Resultados de Inserción laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

Titulados

119

174

Traballan

48.4

80.0

Mostra enquisada

33

64

Continúan estudos

60.8

30.0

Preparan oposicións

12.1

19.0

En xeral, elévanse as porcentaxes de titulados

% 2001-2003 % 2003-2005

❙❙ Valoración do proceso de avaliación

que traballan e preparan oposicións, e diminúe a
O CA pon de manifesto que realizaron este traballo,

porcentaxe de titulados que continúan estudos.

ademais das obrigas, co conseguinte esforzo adicional.
Respecto á satisfacción coa titulación, temos que,

De todos os xeitos, consideran que a avaliación no

segundo o Estudo 2003-2005, un 63,4% dos titulados

seu conxunto xerou un debate enriquecedor para a

volvería cursar a mesma titulación, o que representa

elaboración do plan de melloras do centro.

unha elevada porcentaxe.

Gráfica 5.2.10.1.: Enxeñeiro Técnico Forestal, especialidade en Industrias Forestais (UVI-PO).
Valoración semicuantitativa do CA e CEE.
A

B

C

D

PF-1.1
PF-1.2
PF-1.3
PF-2.1
PF-2.2
PF-2.3
PF-2.4
PF-2.5
PF-2.6

OE-1.1
OE-1.2
OE-1.3
OE-2.1
OE-2.2

RH-1.1
RH-1.2
RH-1.3
RH-2.1

RM-1.1
RM-1.2
RM-1.3
RM-1.4
RM-1.5
RM-1.6
RM-1.7

PcF-1.1
PcF-1.2
PcF-1.3
PcF-1.4
PcF-1.5
PcF-1.6
PcF-2.1
PcF-2.2
PcF-2.3
PcF-2.4
PcF-2.5

R-1.1
R-1.2
R-2.1
R-2.2
R-2.3
R-3.1
R-3.2

EI

Programa Formativo

Organización da
ensinanza

Recursos
Humanos

Recursos Materiais

Proceso Formativo

Resultados

Comité de Autoavaliación

Comité de Avaliación Externa

133
Inicio

Índice

Cerrar

Informe final do Programa de Avaliación Institucional

❚ 5.2.11.	ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL, ESPECIALIDADES DE ELECTRICIDADE, ELECTRÓNICA

INDUSTRIAL, MECÁNICA E QUÍMICA INDUSTRIAL (UVI-VI)
Na Escola Universitaria de Enxeñería Técnica

No ano 2000 comeza a implantación dos novos plans

Industrial impártense as catro especialidades, que se

de estudos das catro especialidades e comeza a

analizan conxuntamente, especificando as diferenzas

extinguirse o plan de estudos de 1971 (táboa 5.2.11.1).

que correspondan, aínda que os catro informes de
autoavaliación son, en grande medida, coincidentes.
O CEE redactou un informe especificando igualmente
as diferencias por especialidade.

Táboa 5.2.11.1.: Enxeñeiro Técnico Industrial (UVI-VI)
ESPECIALIDADE

ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

ELECTRICIDADE

1971

2

1

100 %

ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL

1971

2

1

100 %

MECÁNICA

1971

1

0

100 %

QUÍMICA INDUSTRIAL

1971

2

1

100 %

Indícase nos informes que, debido á curta duración

❙❙ Programa Formativo

da titulación, se producen algúns baleiros, xa que as

»» Obxectivos e estrutura

materias incorporan o fundamental. A coordinación

Tanto o CA como o CEE indican a inexistencia de

horizontal e vertical resulta, en xeral, adecuada e

obxectivos do programa formativo nun documento

tratan de evitarse as duplicidades. O CEE considera

conxunto. Non se especifica o perfil de ingreso e

que se debería elaborar algún procedemento para

o motivo, segundo se indica no IA, é que isto vén

revisar estes problemas sistematicamente.

determinado pola Consellería de Educación. De todos
os xeitos, o CEE considera que se deberían aclarar

Os programas das materias son accesibles e públicos,

algúns aspectos sobre o perfil de ingreso desexado.

aínda que nos autoinformes non se valoran os seus
contidos.

Os plans de estudos actuais datan do ano 2000
e constan de 230 créditos, dos cales son créditos

O CA e o CEE non analizan a coherencia do plan de

prácticos para cada especialidade os seguintes:

estudos cos obxectivos do programa formativo debido
a que estes non están definidos. De todos os xeitos,

- Electricidade: 81
- Electrónica Industrial: 88,50
- Mecánica: 81
- Química Industrial: 87

nos IA indícase que sería irresponsable deseñar un
plan de estudos onde non existise esta coherencia.
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O CA non detecta a necesidade de revisión do plan

establecer un procedemento que regule a utilización

de estudos, xa que é de recente implantación, pero

dos resultados.

os profesores revisan os plans. O CEE considera que
a revisión debería facerse ao rematar cada curso

❙❙ Recursos Humanos

académico.
O persoal académico considérase adecuado ao
Nos IA non se fai a valoración semicuantitativa do

programa formativo, xa que a maioría imparte

tempo de aprendizaxe do alumno, non obstante

docencia en materias relacionadas co seu ámbito

indican que é maior do previsto no plan de estudos

de investigación e o seu campo de especialización.

e manifestan a dificultade de coñecer as causas. O

A universidade mantén un programa permanente de

CEE considera necesario saber a carga de traballo do

formación do profesorado. Os docentes participan

alumnado.

cada vez máis en labores de investigación,
publicacións e congresos. Non se especifica, non
obstante, a repercusión da investigación no programa

❙❙ Organización da ensinanza

formativo.
Nos IA indícase que hai unha Xunta da Titulación (unha
para cada especialidade), cunha capacidade limitada

O PAS non exerce ningunha influencia no programa

de xestión e actuación, que se reúne anualmente para

formativo, polo que los CA non valoran este aspecto.

analizar a marcha da titulación.

❙❙ Recursos Materiais
Ao non existir un documento conxunto dos obxectivos
do programa formativo, non existe difusión deste. O

Tal e como se indica nos informes, o número de aulas

CA indica que, ao ser unha titulación de gran tradición,

é suficiente, a capacidade adecuada e o equipamento

é coñecida, en liñas xerais, pola sociedade, aínda que

bo. Alumnado e profesorado móstranse en xeral

recoñecen que deberían dar a coñecer a súa oferta

satisfeitos.

educativa.
Os alumnos consideran os espazos de traballo
O CA non valora o grao de adecuación entre a

inadecuados e insuficientes. A sala de lectura do centro

organización da ensinanza e os obxectivos do

tampouco é suficiente para a cantidade de alumnos.

programa formativo, falando só de aspectos relativos

Pola contra, os fondos dispoñibles na biblioteca son

á docencia e os procesos administrativos referentes

adecuados e están ben organizados e así o poñen de

á matriculación.

manifesto nas enquisas de satisfacción.

O CA manifesta que, ao ter un plan de estudos tan

Os espazos de traballo do persoal académico e do

recente e poucos egresados, xa que moitos continúan

PAS son adecuados para o desempeño das súas

estudos de 2.º ciclo, é difícil falar de resultados do

actividades.

programa formativo. O CEE considera necesario
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Electrónica Industrial, 125 para a de Mecánica e 80

❙❙ Proceso Formativo

para a de Química Industrial. Nas catro titulacións,

»» Acceso e formación integral

o número de matriculados é similar ou superior ao

No curso 2002-2003 ofertáronse 75 prazas para

número de prazas ofertadas, do que se deduce que

a especialidade de Electricidade, 120 para a de

son titulacións moi demandadas (táboa 5.2.11.2).

Táboa 5.2.11.2: Enxeñiero Técnico Industrial (UVI-VI). Oferta e demanda.

ESPECIALIDADE

ALUMNOS
NOVO INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

ELECTRICIDADE

77

305

10

5,99

ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL

117

631

16

6,31

MECÁNICA

127

615

12

5,99

QUÍMICA INDUSTRIAL

83

282

15

6,51

Os catro IA coinciden en destacar que existen procesos

Como actividades para a formación integral do

de captación e selección de alumnos mediante

alumnado, nos IA fálase das materias optativas, de

charlas en institutos etc., aínda que son iniciativa dos

libre configuración e cursos de posgrao que permiten

profesores.

ampliar a formación.

As accións de acollida, consisten en actos de benvida

»» Desenvolvemento da ensinanza

ao comezo do curso e cursos de introdución aos

Nos IA constátase que a metodoloxía empregada é

recursos da biblioteca. No curso 2004/2005 comézase

fundamentalmente a clase maxistral apoiada con

a impartir un curso Cero presencial.

medios audiovisuais e complementada coa resolución
de exercicios.

O CEE indica que non hai programas de apoio á
aprendizaxe, aínda que exista o curso Cero e un

Os métodos de avaliación consisten en probas escritas

gabinete psicopedagóxico. En canto aos programas

ao rematar cada cuadrimestre, tendo en conta a obriga

de orientación profesional, existen os que veñen

de superar as prácticas de laboratorio nas materias

xestionados pola universidade e a escola organiza

que as contemplen.

coloquios e conferencias con empresas. Destaca así
mesmo o CEE a inexistencia dun programa de acción

Segundo os IA, na actualidade, as prácticas externas

titorial formalizado e non hai sistemas de avaliación

non forman parte do programa formativo, pero existen

das necesidades.

convenios con empresas para a súa realización e o
grao de satisfacción dos alumnos e das empresas é
elevado.
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A escola participa en programas de mobilidade

Segundo as entrevistas realizadas polo CEE, a

internacional e nacional xestionados pola universidade,

satisfacción dos empregadores cos coñecementos e

aínda que a participación nestes programas é escasa.

competencias dos egresados é alta, suxerindo que

Nos IA non se fala de mecanismos que fomenten a

fagan máis prácticas en empresas no período de

mobilidade.

formación.

❙❙ Resultados

Non hai evidencias da vinculación do programa
formativo coa sociedade e así se recolle nos respectivos

Sobre a duración media dos estudos, os CA manifestan

informes, tampouco existen estudos sistemáticos

que non poden realizar unha análise disto debido á

sobre a inserción laboral dos egresados e, dos dous

recente implantación do novo plan de estudos. O CEE,

últimos estudos de inserción laboral dos titulados

tras as entrevistas, considera que o alumno tarda máis

no Sistema Universitario de Galicia elaborados pola

do previsto no plan de estudos.

ACSUG, obtéñense os seguintes resultados. Os ditos
resultados correspóndense coa titulación de Enxeñeiro

Os CA consideran que o alumno está relativamente

Técnico Industrial, non presentamos os datos por

satisfeito co programa formativo, aínda que determina

especialidades para así poder levar a cabo unha

que os resultados das enquisas non son fiables pola

análise comparativa co anterior Estudo de inserción

escasa participación. O CEE, segundo as enquisas,

laboral 2001-2003.

indica que, en xeral, os alumnos non se mostran
satisfeitos.

Táboa 5.2.11.3.: Enxeñeiro Técnico Industrial (UVI-VI). Resultados de Inserción laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

Titulados

461

902

Traballan

85.2

88.0

Mostra enquisada

41

180

Continúan estudos

24.7

24.0

Preparan oposicións

12.2

10.0

Non hai cambios significativos en ambos os dous

% 2001-2003 % 2003-2005

❙❙ Valoración do proceso de avaliación

estudos, elévanse lixeiramente as porcentaxes de
titulados que traballan e preparan oposicións e

En xeral, o proceso de avaliación desenvolveuse

mantéñense os que continúan estudos.

adecuadamente, seguindo os procedementos
establecidos.

Respecto á satisfacción coa titulación, temos que,
segundo o Estudo 2003-2005, un 80% dos titulados

O CEE resalta o esforzo realizado polo CA nun tempo

volvería cursar a mesma titulación, o que representa

limitado, indicando que os IA se axustan á metodoloxía

unha elevada porcentaxe.

proposta. O feito da recente implantación dos plans
de estudo fai que non se dispoña, nalgúns casos, de
datos concluíntes e significativos.
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Gráfica 5.2.11.1.: Enxeñeiro Técnico Industrial (UVI-VI). Valoración semicuantitativa do CA e CEE.
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Moitos dos subcriterios non son valorados polo CA
ou polo CEE, ou ben marcan dúas valoracións, polo
que no gráfico non se pode apreciar con claridade o
grao de concordancia ou discrepancia na valoración
semicuantitativa. Na análise da titulación por criterios
indícanse os aspectos que non son valorados polos
diferentes comités e a explicación que dan nos
respectivos informes.
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❚ 5.2.12.	Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos (UDC-CO)
Esta titulación foi avaliada anteriormente entre 1998

CEE manifestan que as melloras experimentadas non

e 2000 no marco do PNECU. Os cambios xurdidos no

gardan relación co anterior proceso de avaliación, isto

centro nos últimos anos inclinaron os responsables

reduciu considerablemente as expectativas do propio

a realizar unha nova avaliación para constatar as

centro no actual proceso de avaliación.

melloras e observar a evolución. Tanto o CA como o

Táboa 5.2.12.1.: Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos (UDC-CO)
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

AVALIADAS ANTERIORES
CONVOCATORIAS

INDICADOR
COBERTURA

1991

1

1

100%

Como cambios importantes, hai que destacar que en

como por alumnos, e constátase a coherencia cos

2003/2004 se autoriza a implantación no centro da

obxectivos do programa formativo. Demándase,

titulación de Enxeñeiro Técnico en Obras Públicas,

segundo se manifesta nos diversos informes, un

especialidade en Construcións Civís.

incremento de materias con maior demanda no
mundo laboral, como as dedicadas ás técnicas de

❙❙ Programa Formativo

construción.

»» Obxectivos e estrutura

Existe unha Guía docente onde se recollen e describen

Os obxectivos do programa formativo están claramente

as materias. Os diferentes colectivos recoñecen o gran

expostos na guía docente e nos folletos informativos

valor desta guía, aínda que tamén se recoñece a falta

da titulación, segundo manifestan o CA e o CEE. Non

de actualización dos seus contidos. Existe coherencia

se fai revisión da consecución dos obxectivos, pero

entre o plan de estudos e o perfil de egreso, non

constátase a boa formación dos titulados e a súa

obstante, non hai un sistema de actualización de

integración no ámbito profesional.

contidos, senón que se realiza de forma individual.
Isto é considerado un claro punto débil polo CA e polo

Non se especifica ningún perfil de ingreso para

CEE.

o alumnado. Constátanse, segundo se indica nos
informes, diferenzas en canto a coñecementos

En canto á duración media do plan de estudos, sitúase

técnicos das novas xeracións de alumnos.

en máis de 7 anos e apenas un 10% do alumnado
remata no tempo previsto. Esta situación é común

O plan de estudos divídese en dous ciclos de 2 e 3

nos diferentes centros onde se imparte esta titulación,

anos e consta de 420 créditos. En xeral, valórase

segundo manifesta o CEE, e débense analizar as

positivamente esta estrutura, tanto por profesores

posibles causas.
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implicación en actividades de investigación é alta e

❙❙ Organización da ensinanza

repercuten na docencia, segundo manifesta o CA.
O equipo directivo do centro é valorado positivamente
nas diferentes enquisas. O CA manifesta que non se

O CA e o CEE coinciden na necesidade de aumentar

conta cun documento que recolla a planificación das

o número de PAS de apoio á docencia. Ademais, non

melloras, pero é evidente a mellora constante dos

se constatan cursos de formación orientados a este

programas formativos.

colectivo.

O programa formativo comunícase e difúndese a

❙❙ Recursos Materiais

través de diversas canles de comunicación, entre as
que destaca novamente a Guía docente, aínda que se

As aulas actuais considéranse demasiado xustas para

insiste na necesidade de actualización de contidos.

as dúas titulacións que se imparten. Destaca o CEE

Valórase moi positivamente a información sobre

os medios audiovisuais. As aulas de estudo para o

horarios e datas de exames.

alumnado son insuficientes e o mobiliario require
dunha renovación. Tampouco os espazos destinados

En xeral, a organización da ensinanza adecúase

ao profesorado e PAS cumpren con todas as

aos obxectivos do programa formativo, segundo se

necesidades demandadas, segundo se desprende do

desprende dos informes de avaliación. A valoración

IA, aínda que, en xeral, o traballo pode desenvolverse

do cumprimento do programa é alta, recibindo

con normalidade.

críticas por parte dos alumnos os atrasos na entrega
Os laboratorios, talleres e espazos experimentais

de actas nalgunhas materias.

considéranse un punto forte da titulación, malia
Non hai un procedemento establecido para revisar

valorárense moito as instalacións, pero non o seu

o programa formativo. De calquera xeito, como se

uso, quizais, como se expón nos informes, por falta

recoñece nos informes, os temarios experimentaron

de persoal e orzamento. Detéctase a necesidade

cambios nos últimos anos. A información sobre os

de actualización dos equipos existentes nalgúns

resultados dos egresados é positiva, pero é necesario

laboratorios.

formalizar o tratamento dos datos, segundo indica
Os postos de lectura considéranse insuficientes

o CEE.

para as dúas titulacións que se imparten no centro.
Detéctanse problemas de ruído e iluminación. Os

❙❙ Recursos Humanos

fondos documentais considéranse adecuados en
O persoal académico considérase equilibrado en

cantidade e calidade, con excepción da hemeroteca,

funcións, pero reducido en número. O CA indica as

debido ás limitacións orzamentarias.

dificultades para contratar novo persoal académico,
xa que os titulados desenvolven a súa vida profesional
ligados á universidade excepcionalmente. A
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lixeiramente superior á oferta de prazas. A evolución

❙❙ Proceso Formativo

dos últimos anos reflicte que se trata dunha titulación

»» Acceso e formación integral

altamente demanda, xa que sempre se cobren todas

No curso 2004-2005 ofertáronse 120 prazas, polo

as prazas ofertadas (táboa 5.2.12.2).

que se observa que o número de matriculados é

Táboa 5.2.12.2.: Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos (UDC-CO). Oferta e demanda.
ALUMNOS NOVO INGRESO EN
PRIMERO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

130

905

76

7,52

Non existe un programa para a captación de alumnado

non só de coñecementos; esta ausencia atribúese á falta

nin un perfil de ingreso específico, aínda que o CA

de recursos.

manifesta a necesidade de establecer os coñecementos
e capacidades que deben ter os alumnos para cursar

As prácticas profesionais recoñécense no plan de

a titulación con maiores garantías (PcF-1.1 – gráfico

estudos e existe un regulamento específico na escola;

5.2.12.1).

están, en xeral, ben valoradas. A escola colabora
en programas de mobilidade de estudantes onde o

Realízase un acto de acollida aos alumnos o primeiro

problema fundamental é a baixa contía das bolsas.

día de clase que recibe unha alta valoración. O CA
considera que non é necesario establecer un programa

❙❙ Resultados

de orientación laboral no centro, xa que a titulación
Sobre a duración media dos estudos móstrase a

non ten problemas de inserción laboral.

preocupación polo atraso, xa que está entre os 7 e
Hai no centro unha ampla oferta de actividades

8 anos nos últimos cursos. No anterior proceso de

culturais, deportivas etc. O CA considera este aspecto

avaliación realizado en 1998, a taxa situábase no 8,1.

como un dos puntos fortes da escola.

O CA indica que este problema é xeneralizado na
titulación noutras universidades co que habería que

»» Desenvolvemento da ensinanza

analizar as circunstancias que o motivan.

Sinálase nos diferentes informes a diversidade de
métodos e técnicas para o desenvolvemento do

Tanto o CA como o CEE indican que, segundo os

programa formativo, así como diferentes sistemas

resultados das enquisas, tanto alumnos como

de avaliación. Bota en falta o CEE a realización dun

profesores están satisfeitos co programa formativo.

seguimento do proceso de aprendizaxe. O CA considera

O CEE indica que os profesores consideran excesivo o

necesario un sistema de avaliación de competencias e

número de alumnos que acceden á titulación.
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En canto aos resultados nos egresados, na escola non

Non existen estudos sistemáticos sobre a inserción

se fai un seguimento, aínda que si o fai o Observatorio

laboral dos egresados e, dos dous últimos estudos

Ocupacional da UDC. Hai unha satisfacción xeral nos

elaborados pola ACSUG, obtéñense os seguintes

egresados, provocado, en gran medida, polo pleno

resultados:

emprego, segundo manifesta o CEE (R-4.1 – gráfico
5.2.12.1). Existen tamén actividades que vinculan
a titulación coa sociedade no ámbito rexional e
nacional.

Táboa 5.2.12.3.: Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos (UDC-CO). Resultados de Inserción laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

Titulados

210

167

Traballan

94.5

92.0

Mostra enquisada

37

63

Continúan estudos

15.0

22.2

Preparan oposicións

2.5

4.7

En xeral, elévanse as porcentaxes de titulados que

% 2001-2003 % 2003-2005

❙❙ Valoración do proceso de avaliación

continúan estudos e preparan oposicións, diminuíndo
O CA valora moi positivamente o proceso de

a porcentaxe de titulados que traballan.

avaliación, tanto pola implicación de todos os sectores
Respecto á satisfacción coa titulación, temos que,

da titulación como pola posibilidade de contrastar

segundo o Estudo 2003-2005, un 98,4% dos titulados

datos da anterior avaliación, observar o grao de

volvería cursar a mesma titulación, o que representa

cumprimento das diferentes propostas e coñecer as

unha elevada porcentaxe.

carencias e potenciais melloras da escola.
O CEE valora o grao de compromiso dos diferentes
colectivos implicados na institución, que consideran
que levarán, sen dúbida, á proxección da titulación.
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Gráfica 5.2.12.1.: Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos (UDC-CO).
Valoración semicuantitativa do CA e CEE.
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❚ 5.2.13.	RESUMO
Preséntanse as principais propostas de mellora
(táboa 5.2.13.2.) das titulacións avaliadas na rama de
coñecemento de Enxeñería e Arquitectura, codificadas
de acordo coa táboa seguinte:

Táboa 5.2.13.1.: Códigos titulacións Enxeñería e Arquitectura.
Código

Titulación

Universidad

Campus

ARQTEC UDC CO

Arquitecto Técnico

A Coruña

A Coruña

ENXNAV UDC FE

Enxeñeiro Naval e Oceánico

A Coruña

Ferrol

ETDI UDC FE

Enxeñeiro Técnico en Deseño Industrial

A Coruña

Ferrol

ETIX UDC CO

Enxeñeiro Técnico en Informática de Xestión

A Coruña

A Coruña

ETIS UDC CO

Enxeñeiro Técnico en Informática de Sistemas

A Coruña

A Coruña

ETIEI UDC FE

A Coruña

Ferrol

A Coruña

Ferrol

ETNPRO UDC FE

Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade en Electrónica
Industrial
Enxeñeiro Técnico Naval, especialidade en Estruturas
Mariñas
Enxeñeiro Técnico Naval, especialidade en Propulsión e
Servizos do Buque

A Coruña

Ferrol

LMNAV UDC CO

Licenciado en Máquinas Navais

A Coruña

A Coruña

LNTM UDC CO

Licenciado en Náutica e Transporte Marítimo

A Coruña

A Coruña

ENXMI UVI VI

Enxeñeiro de Minas

Vigo

Vigo

ETIX UVI OU

Enxeñeiro Técnico en Informática de Xestión

Vigo

Ourense

ETFIF UVI PO

Enxeñeiro Técnico Forestal, especialidade en Industrias
Forestais

Vigo

Pontevedra

ETIE UVI VI

Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade en Electricidade

Vigo

Vigo

ETIEI UVI VI

Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade en Electrónica
Industrial

Vigo

Vigo

ETIM UVI VI

Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade en Mecánica

Vigo

Vigo

ETIQI UVI VI

Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade en Química
Industrial

Vigo

Vigo

ECCP UDC CO

Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos

A Coruña

A Coruña

ETNEM UDC FE
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ARQTEC ENXNAV ETNEM ETNPRO ETDI
UDC
UDC
UDC
UDC
UDC
CO
FE
FE
FE
FE

Proposta de mellora presentada

Plan de formación do
profesorado

Aumento da
información e
comunicación interna

Fomentar relacións
externas e información
cara ao exterior

Análise do mercado
laboral

Ofertar cursos e
actividades de
formación

Fomentar formación
práctica

Revisar os programas
das materias

Crear unha comisión
de coordinación da
titulación

Definición do plan
estratéxico/obxectivos
da titulación

Implantar o
seguimento e control
dos egresados

Análise/Redefinición
do plan de estudos

Proposta de
mellora
ETIX
UDC
CO

ETIS
UDC
CO

ETIEI LMNAV LNTM ENXMI ETIX
UDC
UDC
UDC
UVI
UVI
FE
CO
CO
VI
OU

TITULACIÓNS

PROPOSTAS DE MELLORA ENXEÑERÍA E ARQUITECTURA

ETFIF
UVI
PO

ETIE
UVI
VI

ETIEI
UVI
VI

ETIM
UVI
VI

ETIQI
UVI
VI

ECCP
UDC
CO

(PEI-ACSUG)
2004-2007

Táboa 5.2.13.2.: Propostas de mellora. Enxeñería e Arquitectura
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ARQTEC ENXNAV ETNEM ETNPRO ETDI
UDC
UDC
UDC
UDC
UDC
CO
FE
FE
FE
FE

Proposta de mellora presentada

Fomentar o uso das
titorías
Crear programas
de acollida e
formación inicial
para estudantes
Crear/Mellorar guía
académica
Fomentar a
mobilidade e/ou
investigación

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

Ampliar instalacións

Emendar defectos
puntuais nas
instalacións

Incrementar PAS

Plan de formación
para o PAS

Proposta de
mellora
ETIX
UDC
CO

ETIS
UDC
CO

ETIEI LMNAV LNTM ENXMI ETIX
UDC
UDC
UDC
UVI
UVI
FE
CO
CO
VI
OU

TITULACIÓNS

PROPOSTAS DE MELLORA ENXEÑERÍA E ARQUITECTURA

ETFIF
UVI
PO

ETIE
UVI
VI

ETIEI
UVI
VI

ETIM
UVI
VI

ETIQI
UVI
VI

ECCP
UDC
CO
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Táboa 5.2.13.2. (continuación):: Propostas de mellora. Enxeñería e Arquitectura

(PEI-ACSUG)
2004-2007

❚ 5.3.	Artes e humanidades
Na primeira anualidade (2003-2004) do PEI

de coñecemento de Artes e Humanidades (táboa

avaliáronse dúas titulacións correspondentes á rama

5.3.1).

Táboa 5.3.1.: Titulacións avaliadas. Artes e Humanidades..

TITULACIÓN

UNIVERSIDADE

TITULACIÓNS
EXISTENTES NO SUG

AVALIADAS
ANTERIORES
CONVOCATORIAS

AVALIADAS NESTA
CONVOCATORIA

INDICADOR DE
COBERTURA

CONVOCATORIA 2003-2004

Licenciado en
Filoloxía Galega
(UDC-CO)
Licenciado en
Filosofía (USC-SC)

A Coruña

3

2

1

100 %

Santiago

1

0

1

100 %

❚ 5.3.1.	Licenciado en Filoloxía Galega (UDC-CO)
Impártese na Facultade de Filoloxía, creada na UDC no
ano 1995 que ten ascritas ademais as titulacións de
Filoloxía Hispánica e Inglesas.

Táboa 5.3.1.1.: Licenciado en Filoloxía Galega (UDC-CO)
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1989

3

2

100 %

O plan de estudos vixente data do ano 1998 e consta

❙❙ Programa Formativo

de 4 cursos, cun total de

»» Obxectivos e estrutura

306 créditos, dos cales 116

son prácticos.

Os obxectivos da titulación están definidos de
maneira xenérica e clara, aínda que o CEE, segundo

O CA indica que non existe un documento que recolla

as entrevistas aos diferentes colectivos, indica a

as competencias esixibles aos alumnos e sinala como

existencia dunha demanda de que sexan difundidos.

proposta de mellora a ampliación, reorganización e
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diversificación da oferta das materias para permitir

en conta para a mellora do programa formativo. O

itinerarios diferenciados e coherentes.

primeiro indica falta de evidencias e o segundo
considérao como punto débil (OE-2.2 – gráfico

Ademais, recomenda a elaboración dunha normativa

5.3.1.1).

interna para a actualización dos contidos e adoptar
medidas para adecuar o tempo de aprendizaxe ao

❙❙ Recursos Humanos

plan de estudos. Este aspecto non o valora o CA por
considerar que non hai evidencias suficientes (PF-2.5

O CA considera que o persoal académico é adecuado

– gráfico 5.3.1.1).

en canto á estrutura, nivel, dedicación e resultados
de investigación e innovación, aínda que eles mesmos

O CEE considera necesario crear a figura dun

demandan maior formación pedagóxica.

coordinador da titulación.
A valoración realizada no IA polos profesores e
estudantes sobre o PAS é positiva, aínda que se

❙❙ Organización da ensinanza

considera necesaria a incorporación de máis persoal
No IA indícase que, os principios e políticas para a

de apoio ao proceso formativo

xestión do programa formativo están definidos e a
información é accesible e pública. A organización da

❙❙ Recursos Materiais

ensinanza é adecuada á estrutura e obxectivos do
A valoración realizada no IA é, en xeral, satisfactoria,

programa formativo.

e considérase que as instalacións do centro son
Tanto o CA como o CEE establecen a necesidade

adecuadas cualitativa e cuantitativamente.

de implantar accións que permitan incorporar a
mellora continua, ademais de arbitrar os medios para

❙❙ Proceso Formativo

unha maior difusión dos programas de mobilidade

»» Acceso e formación integral

destinados aos estudantes do centro.

A demanda da titulación baixou gradualmente nos
O CA e o CEE consideran que faltan evidencias

últimos anos. No curso 2002-2003 matriculáronse 7

documentais para valorar se os resultados se teñen

alumnos en primeiro (táboa 5.3.1.2)..

Táboa 5.3.1.2.: Licenciado en Filoloxía Galega (UDC-CO). Oferta e Demanda.
ALUMNOS NOVO INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

7

109

14

6,87
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O CA indica que non existen programas de captación

O CA e o CEE manifestan que os egresados están

nin de acollida de novos alumnos. Tampouco existen

satisfeitos co programa formativo, cos coñecementos

programas específicos de apoio á aprendizaxe.

adquiridos e as competencias desenvolvidas

»» Desenvolvemento da ensinanza

En canto aos empregadores, o CA indica falta de

O CA considera que os métodos, técnicas de ensinanza-

evidencias na valoración semicuantitativa (R-3.2

aprendizaxe e metodoloxía de avaliación son coherentes

– gráfico 5.3.1.1) e o CEE considera que é un punto

cos obxectivos do programa formativo. Esencialmente

forte, xa que os responsables da titulación coñecen a

emprégase a clase maxistral, e incorpóranse de forma

situación dos egresados.

moi puntual métodos e técnicas innovadoras.
Non existen estudos sistemáticos sobre a inserción
Nos diversos informes, establécense como debilidades

laboral dos egresados e, dos dous últimos estudos de

a inexistencia dun programa de orientación profesional

inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario

e de titorías para o alumnado.

de Galicia elaborados pola ACSUG, obtéñense os
seguintes resultados:

❙❙ Resultados
Segundo o CA, a taxa de eficiencia (82,72 %) e
a duración previsible dos estudos (4,84 anos) é
adecuada.

Táboa 5.3.1.3.: Licenciado en Filoloxía Galega (UDC-CO). Resultados de Inserción
laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

Titulados

29

43

Traballan

62.1

57.0

Mostra enquisada

19

26

Continúan estudos

54.3

45.6

Preparan oposicións

61.2

60.5

En xeral, diminúen as porcentaxes de titulados que

% 2001-2003 % 2003-2005

❙❙ Valoración do proceso de avaliación

traballan, continúan estudos e preparan oposicións,
aínda que os cambios non son moi significativos.

Dos distintos informes dedúcese que o proceso
de avaliación se desenvolveu adecuadamente,

Respecto á satisfacción coa titulación, temos que,

seguindo os procedementos establecidos e

segundo o Estudo 2003-2005, un 90,2% dos titulados

cubrindo convenientemente as táboas e valoracións

volvería cursar a mesma titulación, o que representa

solicitadas.

unha elevada porcentaxe.
Non existen mecanismos regulados para coñecer o
punto de vista dos empregadores.
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Gráfica 5.3.1.1.: Licenciado en Filoloxía Galega (UDC-CO). Valoración semicuantitativa do CA e CEE.
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❚ 5.3.2.	LICENCIADO EN FILOSOFÍA (USC-SC)
A titulación de Licenciado en Filosofía (táboa 5.3.2.) viu

O verdadeiro punto de arranque dos actuais estudos

a luz por primeira vez como unha sección da División

de filosofía foi no ano 1993, alcanzando a partir de

de Filosofía e Ciencias da Educación pertencente á

aí o rango de titulación de Filosofía. No curso 96-97

Facultade de Filosofía e Letras (1974). Os sucesivos

quedou definitivamente constituída a Facultade de

plans de estudo acadaron un punto notable de

Filosofía que alberga exclusivamente estes estudos.

inflexión no ano 1979, cando os das tres seccións da
facultade se estruturaron con carácter independente

.

sen interconexións entre eles.

Táboa 5.3.2.1.: Licenciado en Filosofía (USC-SC)
ANO CREACIÓN

TITULACIÓNS
EXISTENTES

TITULACIÓNS AVALIADAS
PREVIAMENTE

INDICADOR
COBERTURA

1974

1

0

100 %

Tanto o CA como o CEE consideran necesario implantar

❙❙ Programa Formativo

un proceso regulado e sistemático de actualización de

»» Obxectivos e estrutura

contidos do programa formativo.

O CA indica que os obxectivos do programa formativo
son excesivamente xerais, polo que se fai necesario a

O tempo de aprendizaxe do alumno é valorado

súa concreción.

positivamente polo CEE (6,2 anos), aínda que o CA
considera que o plan de estudos non contempla o

O plan de estudos vixente data de 1999 e consta de

tempo que o alumno debe dedicar á aprendizaxe,

300 créditos.

aspecto que se solucionará co EEES (PF-2.6 – gráfico
5.3.2.1).

É resaltable a discrepancia entre o CA, que afirma
que se especifica no programa formativo o perfil de

❙❙ Organización da ensinanza

ingreso e de egreso dos alumnos, e o CEE, que sinala
esto mesmo como unha debilidade (PF-1.2 e 2.2 –

En xeral, a organización da ensinanza, no seu

gráfico 5.3.2.1). Tamén existen discrepancias en canto

conxunto, é considerada como adecuada á estrutura

ás alternativas curriculares do plan de estudos, xa

do programa formativo.

que mentres o CA fala das materias optativas, o CEE
indica que non se contemplan alternativas curriculares

Existen claras discrepancias entre o CA e o CEE, xa que

(PF-2.4 – gráfico 5.3.2.1).

o primeiro considera como fortalezas a información
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sobre os principios e políticas para a xestión do

e a universidade e entre as necesidades académicas

programa formativo, a incorporación da mellora

e de soporte.

continua e a comunicación interna, mentres que o
CEE considera estes tres puntos como debilidades

❙❙ Recursos Materiais

(OE-1.1 – gráfico 5.3.2.1).
A valoración realizada polo CA sobre as aulas, espazos
de traballo e seminarios é adecuada en canto á

❙❙ Recursos Humanos

calidade, cantidade e accesibilidade se refire.
O CA determina que o persoal académico é adecuado
en canto a nivel, categoría, forma contractual e

A valoración da biblioteca e dos fondos documentais

implicación na investigación, considerando necesario

é moi positiva.

implantar un programa de formación continua e
desenvolver estratexias que melloren o nivel de

❙❙ Proceso Formativo

motivación dos profesores.

»» Acceso e formación integral
Tanto alumnos como profesores indican nas enquisas

Non hai límite de prazas nin nota media de ingreso

que o PAS é adecuado e suficiente, e consideran que

(táboa 5.3.2.2) e nos últimos anos obsérvase un

é necesario establecer mecanismos de coordinación a

descenso paulatino do número de alumnos de novo

un dobre nivel: entre os distintos servizos da facultade

ingreso.

Táboa 5.3.2.2.: Licenciado en Filosofía (USC-SC). Oferta e Demanda.
ALUMNOS NOVO INGRESO

ALUMNOS TOTAIS

EGRESADOS

NOTA MEDIA INGRESO

52

229

29

-

Aínda que o CA establece que a captación e selección

través do exame tradicional, considerando que os

dos alumnos é adecuada e existe un programa de

métodos e técnicas pedagóxicos non son coherentes

acollida, o CEE considera que isto é unha debilidade,

co programa formativo. É necesario establecer un

ademais de que non existe un programa de titoría

programa de mellora e modernización dos métodos

nin de orientación cara ao alumnado (PcF-1.1 – gráfico

e técnicas pedagóxicas. Tamén se resalta como

5.3.2.1).

proposta de mellora a necesidade de establecer un
programa de fomento para a realización de prácticas

»» Desenvolvemento da ensinanza

profesionais.

No IA especifícase que, esencialmente, se emprega
a clase maxistral, cun escaso uso das novas
tecnoloxías, e que se avalían os coñecementos a
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adquiridos e competencias desenvolvidas (R-2.2 –

❙❙ Resultados

gráfico 5.3.2.1).
No IA resáltase que, en xeral, o alumnado está
satisfeito co programa formativo, obtendo unha taxa

Non existen estudos sistemáticos sobre a inserción

de eficiencia do 79%. Segundo o CEE débese potenciar

laboral dos egresados e, dos dous últimos estudos de

a colaboración e participación dos empregadores no

inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario

programa formativo.

de Galicia elaborados pola ACSUG, obtéñense os
seguintes resultados:

O CEE indica que nas entrevistas mantidas cos
egresados se mostraron satisfeitos cos coñecementos

Táboa 5.3.2.3.: Licenciado en Filosofía (USC-SC). Resultados de Inserción laboral.
2001-2003

2003-2005

Porcentaxes

Titulados

58

36

Traballan

15.4

45.0

Mostra enquisada

26

11

Continúan estudos

38.5

18.3

Preparan oposicións

50.0

35.0

En xeral, elévanse as porcentaxes de titulados que

% 2001-2003 % 2003-2005

❙❙ Valoración do proceso de avaliación

traballan e diminúen as porcentaxes de titulados que
continúan estudos e preparan oposicións. Debemos

Dos diferentes informes dedúcese que o proceso

resaltar que, respecto aos resultados obtidos no

de avaliación se desenvolveu adecuadamente,

último estudo, non son moi significativos debido á

seguindo os procedementos establecidos e

escaseza da mostra.

cubrindo convenientemente as táboas e valoracións
solicitadas.

Respecto á satisfacción coa titulación, temos que,
segundo o Estudo 2003-2005, un 67,0% dos titulados
volvería cursar a mesma titulación.
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Gráfica 5.3.2.1.: Licenciado en Filosofía (USC-SC). Valoración semicuantitativa do CA e CEE.
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RM-1.3
RM-1.4
RM-1.5
RM-1.6
RM-1.7

PcF-1.1
PcF-1.2
PcF-1.3
PcF-1.4
PcF-1.5
PcF-1.6
PcF-2.1
PcF-2.2
PcF-2.3
PcF-2.4
PcF-2.5

R-1.1
R-1.2
R-2.1
R-2.2
R-2.3
R-3.1
R-3.2

EI

Programa Formativo

Organización da
ensinanza

Recursos
Humanos

Recursos Materiais

Proceso Formativo

Resultados

Comité de Autoavaliación

Comité de Avaliación Externa
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❚ 5.3.3.	RESUMO
Preséntanse a continuación as principais propostas de
mellora (táboa 5.3.3.1) das dúas titulacións avaliadas
na rama de coñecemento de Artes e Humanidades:

Táboa 5.3.3.1.: Propostas de mellora. Artes e Humanidades.
TITULACIÓNS
Proposta de mellora

Licenciado en Filoloxía Galega
UDC-CO

Licenciado en Filosofía
USC-SC

Análise/Redefinición do
plan de estudos
Implantar o seguimento e
control dos egresados
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
actividades de formación
Análise do mercado
laboral
Fomentar relacións
externas e información
cara ao exterior
Aumento da información
e comunicación interna
Plan de formación do
profesorado

Proposta de mellora presentada
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Táboa 5.3.3.1. (Continuación): Propostas de mellora. Artes e Humanidades.
TITULACIÓNS
Proposta de mellora

Licenciado en Filoloxía Galega
UDC-CO

Licenciado en Filosofía
USC-SC

Plan de formación para
o PAS
Incrementar PAS
Emendar defectos puntuais
nas instalacións
Ampliar instalacións
Mellorar equipamento
audiovisual/informático
Incremento recursos
económicos
Verificar o cumprimento
das obrigacións docentes
Utilizar técnicas de
innovación docente
Fomentar o uso das titorías
Redución de alumnos por
grupo
Crear/Mellorar guía
académica
Fomentar a mobilidade e/
ou investigación

Proposta de mellora presentada
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6. OS PLANS DE MELLORA

❚ 6.1. Principais puntos fortes, débiles e propostas de mellora

En termos xerais, todas as titulacións realizaron

-

inserción laboral dos egresados.

unha análise metódica das súas debilidades e
fortalezas, cubrindo os distintos aspectos da guía de

Non existen estudios sistemáticos sobre a

-

Descoordinación entre materias afíns,

autoavaliación. Na táboa 6.1.1 detállase o número de

esencialmente aquelas dependentes de distintos

puntos fortes, puntos débiles e propostas de mellora

departamentos.

presentadas por cada unha delas nos seus informes

-

Metodoloxía docente aínda baseada
fundamentalmente na clase maxistral e exames

finais.

escritos.
Ao final do resumo de cada rama de coñecemento

-

Dificultades de adaptación ao EEES.

deste informe inclúense unhas táboas resumo onde

-

Escasa utilización das titorías.

se indican as propostas de mellora en termos xerais
que se propuxeron nas titulacións dese ámbito.

PROPOSTAS DE MELLORA

Para complementar esa información, a continuación

-

Múltiples iniciativas orientadas á avaliación
continua e seguimento individualizado.

indícanse, despois de analizar os informes finais de
todas as titulacións avaliadas no PEI, os principais

-

Reforma do sistema de atención titorial.

puntos fortes, puntos débiles e propostas de mellora

-

Reforma do plan de estudos.

detectadas no desenvolvemento do programa.

-

Mellora da coordinación entre materias afíns.

-

Definición dun plan estratéxico.

PUNTOS FORTES

-

Deseño dun sistema de captación de alumnos.

-

Elevado grao de satisfacción coa formación

-

Impulsar as relacións externas.

proporcionada aos seus titulados.

-

Mellora da formación pedagóxica do persoal

-

Boa cualificación do profesorado.

docente.

-

Guía da titulación ben estruturada.

-

Fomentar a mobilidade dos estudantes.

-

Instalacións adecuadas, aínda que con

-

Adaptación ao sistema de créditos ECTS.

deficiencias puntuais nalgúns casos.
-

Progresiva incorporación de medios audiovisuais

En xeral, as propostas de mellora cubríronse

á docencia.

adecuadamente segundo o establecido nas guías de
referencia, aínda que se pode sinalar que os erros máis

PUNTOS DÉBILES

frecuentes que se observaron na súa presentación

-

Elevada taxa de abandono e atraso.

foron a falta de fundamentación e xustificación destas

-

Ausencia dunha definición clara de metas e

e a carencia de responsable directo.

obxectivos.
-

Ausencia de plan estratéxico e de calidade da
titulación.
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Táboa 6.1.1.: Número de puntos fortes, débiles e propostas de mellora.
UNIV.

UNIDADE

TITULACIÓN

PF

PD

PM

CONVOCATORIA 2003-2004
US 1

Arquitecto Técnico (CO)

17

31

20

US 2

Enxeñeiro Naval e Oceánico (FE)

42

31

33

US 3

Enxeñeiro Técnico, especialidade en Deseño Industrial (FE)

39

31

14

11

35

16

13

32

35

23

45

40

15

22

23

33

8

10

Enxeñeiro Técnico en Informática de Xestión (CO)

UA 1
UDC

US 4
UA 2

Enxeñeiro Técnico en Informática de Sistemas (CO)
Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade en Electrónica Industrial (FE)
Enxeñeiro Técnico Naval, especialidade en Estruturas Mariñas (FE)
Enxeñeiro Técnico Naval, especialidade en Propulsión e Servizos do Buque (FE)
Licenciado en Máquinas Navais (CO)

UA 3

USC

UVI

Licenciado en Náutica e Transporte Marítimo (CO)

US 5

Diplomado en Turismo (CO)

US 6

Licenciado en Filoloxía Galega (CO)

16

16

5

US 7

Licenciado en Filosofía (SC)

15

22

21
21

US 8

Licenciado en Ciencias Políticas (SC)

21

45

US 9

Enxeñeiro de Minas (VI)

2

5

12

US 10

Enxeñeiro Técnico en Informática de Xestión (OU)

4

14

23
18

US 11

Diplomado en Educación Social (OU)

37

33

US 12

Diplomado en Traballo Social (OU)

22

29

17

US 13

Enxeñeiro Técnico Forestal, especialidade en Industrias Forestais (PO)

29

22

17

12

49

35

CONVOCATORIA 2004-2005
Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade en Electricidade (VI)
UA 1

Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade en Electrónica Industrial (VI)
Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade en Mecánica (VI)
Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade en Química Industrial (VI)

US 1

UVI

Diplomado en Relacións Laborais (VI)

31

45

21

Licenciado en Psicopedagoxía (OU)

37

36

14

55

43

44

24

15

11
23

Mestre, especialidade de Educación Especial (OU)
UA 2

Mestre, especialidade de Educación Infantil (OU)
Mestre, especialidade de Educación Primaria (OU)
Mestre, especialidade de Lingua Estranxeira (OU)

CONVOCATORIA 2005-2006
Diplomado en Relacións Laborais (CO)

UA 1
UDC

USC

Diplomado en Relacións Laborais (FE)

23

22

US 1

Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos (CO)

11

71

8

US 2

Licenciado en Socioloxía (CO)

17

15

15

US 1

Licenciado en Dereito (SC)

18

27

19

US 1

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

26

43

15

US 2

Diplomado en Xestión e Administración Pública (PO)

16

48

11

18

33

45

Mestre, especialidade de Educación Física (PO)

UVI

Mestre, especialidade de Educación Infantil (PO)

UA 1

Mestre, especialidade de Educación Primaria (PO)
Mestre, especialidade de Educación Musical (PO)
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❚ 6.2. O seguimento dos Plans de Mellora
Preséntanse a continuación os datos do seguimento

Isto dificultou a súa análise e recompilación de datos

dos plans de mellora das titulacións avaliadas no PEI,

para presentalos neste informe.

que foron presentados ante a ACSUG (táboa 6.2.1).
Móstranse os puntos débiles que se manteñen desde o

Hai que destacar, de modo xeral, que os puntos débiles

proceso de avaliación e o número de novos puntos que

se reducen na maioría das titulacións, pero, ao realizar

se detectan ao realizar o seguimento. Faise o mesmo

o seguimento, aparecen outros novos. As titulacións

coas propostas de mellora.

nas que non aparecen datos son aquelas que aínda
non presentaron o seu plan de seguimento.

Débense ter en conta os diferentes formatos
de presentación de seguimento que fixo cada
universidade, xa que se utilizaron diferentes guías.
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Táboa 6.2.1.: Seguimento dos plans de mellora.
DATOS UNIDADE AVALIADA
UNIV

CONVOCAT.

UNIDAD

TITULACIÓN

US1

Arquitecto Técnico (CO)

2003/2004

27

31

7

3

33

18

4

31

9

11

14

8

6

35

14

25

16

12

16

32

32

25

35

20

9

45

25

25

40

22

0

22

14

1

23

5

1

Enxeñeiro Técnico en Informática de Xestión (CO)

US4

Enxeñeiro Técnico en Informática de Sistemas (CO)
Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade en Electrónica Industrial (FE)
Enxeñeiro Técnico Naval, especialidade en Estruturas Mariñas (FE)
Enxeñeiro Técnico Naval, especialidade en Propulsión e Servizos do Buque (FE)
Licenciado en Máquinas Navais (CO)
Licenciado en Náutica e Transporte Marítimo (CO)

US5

Diplomado en Turismo (CO)

8

6

1

10

6

0

US6

Licenciado en Filoloxía Galega (CO)

16

5

0

5

3

0

UA1

2005/2006

18

Enxeñeiro Naval e Oceánico (FE)

UA3

2003/2004

MANTÉÑENSE NOVOS

Enxeñeiro Técnico, especialidade en Deseño Industrial (FE)

UDC

USC

27

DATOS
IF
20

US2

UA2

2005/2006

NOVOS

Nº PROPOSTAS DE MELLORA

US3
UA1
2003/2004

Nº PUNTOS DÉBILES
DATOS
MANTÉÑENSE
IF
31
18

US1

Diplomado en Relacións Laborais (CO)

15

ND

ND

11

ND

ND

Diplomado en Relacións Laborais (FE)

22

ND

ND

23

ND

ND

Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos

71

ND

ND

8

ND

ND

US2

Licenciado en Socioloxía

15

ND

ND

15

ND

ND

US 7

Licenciado en Filosofía (SC)

22

ND

ND

21

ND

ND

US 8

Licenciado en Ciencias Políticas (SC)

45

ND

ND

21

ND

ND

US 1

Licenciado en Dereito

27

ND

ND

19

ND

ND

US 9

Enxeñeiro de Minas (VI)

5

1

0

12

1

0

US 10

Enxeñeiro Técnico en Informática de Xestión (OU)

14

8

6

23

10

8

US 11

Diplomado en Educación Social (OU)

33

4

6

18

4

7

US 12

Diplomado en Traballo Social (OU)

29

-

-

17

-

-

22

5

3

17

5

4

49

ND

ND

35

ND

ND

US 13 Enxeñeiro Técnico Forestal, especialidade en Industrias Forestais (PO)
Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade en Electricidade (VI)
UA1

Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade en Electrónica Industrial (VI)
Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade en Mecánica (VI)
Enxeñeiro Técnico Industrial, especialidade en Química Industrial (VI)

UVI

2004/2005

US1

Diplomado en Relacións Laborais (VI)

45

3

2

21

3

2

Licenciado en Psicopedagoxía (OU)

36

3

1

14

6

1

43

6

1

44

8

1

Mestre, especialidade de Educación Especial (OU)
UA2

Mestre, especialidade de Educación Infantil (OU)
Mestre, especialidade de Educación Primaria (OU)
Mestre, especialidade de Lingua Estranxeira (OU)

US1

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

43

4

0

15

3

4

US2

Diplomado en Xestión e Administración Pública (PO)

48

4

0

11

4

3

33

ND

ND

45

ND

ND

Mestre, especialidade de Educación Física (PO)

2005/2006

Mestre, especialidade de Educación Infantil (PO)

UA1

Mestre, especialidade de Educación Primaria (PO)
Mestre, especialidade de Educación Musical (PO)

ND: Datos non dispoñibles
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7.	EXPERIENCIA PILOTO DE INCORPORACIÓN DE ESTUDANTES AOS COMITÉS DE
AVALIACIÓN EXTERNA

❚ 7.1.	Resumo da experiencia
En setembro de 2003, na Conferencia de Ministros

dirección. Así, coñecemos un proxecto similar

Responsables de Educación Superior celebrada en

desenvolvido por AQU Catalunya, onde xa tiñan

Berlín, acórdase que, a partir de 2005, os sistemas

estudantes con formación e experiencia nestes

de garantía de calidade inclúan a participación de

procesos. Tamén nos diriximos á CREUP (Coordinadora

estudantes. Isto queda plasmado nun comunicado

de Representantes de Universidades Públicas),

e, posteriormente, no informe sobre Criterios e

así como ás vicerreitorías de estudantes das tres

directrices para a garantía de calidade no EEES,

universidades galegas, e solicitamos que se informase

elaborado por ENQA logo da citada conferencia.

os estudantes interesados en formar parte deste
proxecto. O perfil de estudante para incorporarse á

Na ACSUG decídese comezar co Proxecto piloto

base de datos da axencia debería axustarse, en certa

de incorporación de estudantes nos comités de

medida, ao seguinte:

avaliación externa das titulacións que se estaban a
avaliar na convocatoria 2005-2006. A nosa intención
é adaptármonos o antes posible ás recomendacións

- Estudantes que están rematando a carreira,
recentemente egresados ou de terceiro ciclo.
- Estudantes con experiencia de participación en

establecidas no citado informe de ENQA.

actividades estudantís.
Como primeiro paso, iníciase a creación dunha base

- Estudantes que formasen parte dos comités

de datos de estudantes para poder contar con eles

de autoavaliación de titulacións noutras

en posteriores actividades de avaliación, como, por

universidades ou que tivesen algún tipo de

exemplo, a súa inclusión nos comités de avaliadores

formación en temas de calidade universitaria.

externos. Unha vez creada a base de datos e en
función das necesidades establecidas nos diferentes

As titulacións nas que se incorporaron estudantes

programas de avaliación que desenvolve esta axencia,

nos comités de avaliadores externos foron Diplomado

realizaríanse xornadas de formación dirixidas

en Xestión e Administración Pública e Mestres

a estudantes, para que coñezan as ferramentas

(especialidade en Educación Infantil, Primaria,

específicas dos procesos de avaliación e adquiran as

Física e Musical) da Universidade de Vigo, situadas

competencias necesarias para realizar as avaliacións.

no campus de Pontevedra.

A día de hoxe, a ACSUG conta cunha base de datos
duns 100 estudantes e comparte estes datos, logo de

Todos os colectivos implicados no proceso de avaliación

obter autorización, con outras axencias de calidade

destas titulacións subliñaron a experiencia positiva

interesadas en incorporar estudantes nos seus

que supuxo a incorporación dos estudantes, xa que

procesos de avaliación.

favoreceu o pluralismo de perspectivas e a difusión
da cultura de avaliación entre toda a comunidade

Para comezar co proxecto dirixímonos a diversas

universitaria.

entidades que xa tiñan algúns pasos dados nesta

161
Inicio

Índice

Cerrar

Informe final do Programa de Avaliación Institucional

❚ 7.2.	A opinión dos estudantes
Os estudantes que participaron na experiencia piloto

ca as dos restantes membros, considerándose un

elaboraron, a petición da ACSUG, un informe sobre

profesional máis.

a súa participación como membros dun CEE. A

-

A participación dos estudantes é fundamental,

axencia pediulles que abordaran, como mínimo, estes

debido á súa proximidade coa realidade analizada

aspectos:

e cos problemas dos estudantes, o que realmente
enriquece os procesos de avaliación.

- Valoración do papel desempeñado como membro
do Comité Externo.

-

É necesario que os estudantes que participen nos
procesos de avaliación teñan formación en temas

- Valoración da actuación do Comité de

de avaliación e calidade e coñecementos en canto

Autoavaliación.

á estrutura e funcionamento da universidade.

- Punto de vista como estudante sobre a utilidade
dos procesos de avaliación.
- Necesidade de participación dos estudantes nos
comités de avaliación e perfil que deberían ter.
- Valoración xeral do proceso de avaliación externa.
As conclusións indicadas polos estudantes nos seus
informes poden resumirse en:

-

O papel do estudante resulta, en principio,
confuso, porque non sabe o que os restantes
membros do comité esperan del. Unha vez
iniciado o traballo, créase un bo clima e as
contribucións dos estudantes son valoradas igual
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ANEXO I.	RESUMO DATOS DE INSERCIÓN LABORAL
70
Os resultados
que presentamos a continuación
A CORUÑA
correspóndense
cos dous últimos estudos de inserción
SANTIAGO
60
VIGO
laboral levados a cabo pola ACSUG, correspondentes

coas ramas de coñecemento, xa que son máis altas as
63
porcentaxes de titulados que traballan en57Ensinanzas
Técnicas ca no resto.

48

Nº de Titulacións

50
aos períodos 2001-2003 e 2003-2005.
40
Nos seguintes gráficos realízase unha análise
30
26
comparativa por período do estudo
e por rama de
23

❙❙ Enxeñaría e Arquitectura

coñecemento
do ítem “porcentaxe
de titulados que
17
20
15
traballan.
7 6
10
6
5
4

e Arquitectura, 18
as porcentaxes de titulados que
15
traballan eleváronse11
no último estudo con respecto
8
5
ao
2 anterior, e destacan principalmente, dentro das
de ciclo curto, ETF, Industriais Forestais, Enx. Técnica
Ciencias
Enxeñería e
TOTAL
Informática (onde
case se duplicou a dita porcentaxe)
Arquitectura

Respecto aos resultados obtidos na rama de Enxeñería

0
As ramas
de coñecemento que presentamos son
Ciencias da Saúde Xurídico - Social
Artes e
Enxeñería e Arquitectura, Ciencias Sociais e Humanidades
Xurídicas

e Enx. Téc. Industrial e, das de ciclo longo, Lic.
e Artes e Humanidades, separando as titulacións
Ámbitos Científicos
Máquinas Navais, Náutica e Transporte Marítimo.
correspondentes en ciclos curtos e ciclos longos. Non
se aprecian grandes diferenzas nos resultados obtidos

Diminúe lixeiramente a porcentaxe de titulados que

para ciclos curtos e para ciclos longos en cada unha

traballan nas titulacións Enx. Minas e Enx. Camiños,

das ramas de coñecemento. Non ocorre o mesmo

Canais e Portos.

% titulados que traballan
100

97,3
92,6

95,3
86,2

80

77,1

79,2

80,0

79,1
71,0
62,0

60

70,0

85,2

96,1 94,0 94,5
92,0

88,0
81,3

79,7

72,7
67,6
58,2

58,4
48,4

40

20

Ciclo Curto

Ing. Caminos, Canales
y Puertos(Coruña)

Enx. Minas (Vigo)

Lic. Máquinas Navais,
Naútica e Transp.
Marítimo (Coruña)

Enx.. Naval e
Oceánico (Coruña)

Enx. Téc. Industrial
(Vigo)

ETF, Indust. Forestais
(Vigo)

Enx. Téc. Naval
(Coruña)

Enx. Téc. Industrial
(Coruña)

Enx. Téc. Informática
(Ourense)

Enx. Téc. Informática
(Coruña)

Enx. Téc. Deseño
Industrial (Coruña)

Arquitecto
Técnico(Coruña)

0

Ciclo Longo
2001-2003 2003-2005
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Ciclo Longo
2001-2003 2003-2005

❙❙ Ciencias Sociais e Xurídicas

Na rama de Ciencias Sociais e Xurídicas elévanse,

ciclo longo, Lic. Ciencias da Actividade Física e do

en xeral, as porcentaxes de titulados que traballan

Deporte e Lic. Socioloxía.

no período 2003-2005 con respecto ao período
anterior. Destacan principalmente, nas de ciclo curto,

Con respecto á Lic. en Dereito diminúe a porcentaxe

Dip. Maxisterio (Ourense) (case se triplica a dita

de titulados que traballan un 5%, e é a única titulación

porcentaxe) e Dip. Maxisterio (Pontevedra) e, nas de

na que a dita porcentaxe diminúe.

% titulados que traballan
100

80
67,6
64,9

65,0

62,0

60
51,6

71,6

69,0

77,0

74,0

69,7 69,6

68,2 67,5

61,0
54,3

52,1

51,3

49,4

41,2

39,0

38,5

40

63,9

60,8
56,5

35,3

31,7
26,0

24,1

20

Ciclo Curto
2003-2005

100
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Lic. Dereito
(Santiago)

Lic. Socioloxía
(Coruña)

Lic.
Psicopedagoxía
(Ourense)

Ciclo Longo
2001-2003

80

Lic. Ciencias da
Act. Física e do
Deporte

Lic. Ciencias
Políticas e da
Administración

Dip. Xestión e
Adm. Pública
(Pontevedra)

Dip. Relacións
Laborais (Vigo)

Dip. Relacións
Laborais
(Ferrol)

Dip. Relacións
Laborais
(Coruña)

Dip. Maxisterio
(Pontevedra)

Dip. Maxisterio
(Ourense)

Dip. Traballo
Social
(Ourense)

Dip. Educación
Social
(Ourense)

Dip. Turismo
(Coruña)

0

26,0

24,1

(PEI-ACSUG)
2004-2007

20

Lic. Dereito
(Santiago)

Lic. Socioloxía
(Coruña)

Lic.
Psicopedagoxía
(Ourense)

Lic. Ciencias da
Act. Física e do
Deporte

Lic. Ciencias
Políticas e da
Administración

Dip. Xestión e
Adm. Pública
(Pontevedra)

Dip. Relacións
Laborais (Vigo)

Dip. Relacións
Laborais
(Ferrol)

Dip. Relacións
Laborais
(Coruña)

Dip. Maxisterio
(Pontevedra)

❙❙ Artes e Humanidades

Dip. Maxisterio
(Ourense)

Dip. Traballo
Social
(Ourense)

Dip. Educación
Social
(Ourense)

Dip. Turismo
(Coruña)

0

As porcentaxes de titulados que traballan diminúen
lixeiramente en Filoloxía Galega e elévanse en

Na rama de Artes e Humanidades hai unha escasa

Filosofía. Respecto aos resultados obtidos na Lic. en

representatividade de titulacións, tendo só resultados

Filosofía, debemos destacar que a mostra era pouco

Ciclo Curto
Ciclonúmero
Longo de titulados
para dúas de ciclo longo: Lic. Filoloxía
Galega e Lic.
significativa debido ao escaso
2001-2003
2003-2005
Filosofía.
(13 titulados no período 2001-2003 e 11 no período

2003-2005).

% titulados que traballan
100

80

62,1
57,0

60

45,0
40

20

15,4

0
Lic. Filolox. Galega (A Coruña)

Lic. Filosofía (Santiago)
Ciclo Longo
2001-2003

2003-2005
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ANEXO II.	RESULTADOS DAS ENQUISAS DE SATISFACCIÓN SOBRE O
PROCESO DE AVALIACIÓN
Cada anualidade, a ACSUG, unha vez rematado o

• O seguimento que fixeron os comités das guias

proceso de avaliación, envíalles aos membros dos

de avaliación mellorou considerablemente fronte

comités de autoavaliación e comités de avaliación

aos plans de avaliación anteriores, malia ser

externa unha enquisa, co obxectivo de obter opinións

necesario que as unidades técnicas de Calidade

e conclusións sobre o proceso de avaliación e o seu

realicen un control máis estrito sobre os informes

desenvolvemento.

de autoavaliación, seguindo a lista de verificación
dos autoinformes.

A análise das ditas enquisas permite extraer as
• Tanto as titulacións como os avaliadores

seguintes conclusións:

externos manifestan as dificultades existentes
• En xeral, o grao de implicación e de satisfacción dos

para encontrar persoas dispostas a participar

distintos comités de autoavaliación é elevado, aínda

no proceso de avaliación, por canto require

que, en gran parte dos casos, non se conseguiu

unha gran dedicación e esforzo, que non están

trasladar esta implicación ao resto da comunidade

suficientemente recoñecidos, e é necesario

universitaria, e detectáronse frecuentes reservas

establecer unha compensación adecuada, tanto

con respecto ao proceso de avaliación.

no ámbito curricular como económico.

• O índice de satisfacción dos membros dos CEE

• En canto aos ítems relativos ao coñecemento

é elevado, e salientan a boa organización e

doutras actividades realizadas pola ACSUG, a súa

coordinación entre eles.

valoración está por debaixo da media. Para mellorar
este aspecto, véñense realizando varias accións

• As guías e ferramentas son consideradas de gran

encamiñadas a darlles a coñecer á comunidade

utilidade e, en xeral, todos os membros dos comités,

universitaria e á sociedade en xeral os servizos

as valoran positivamente.

e actividades desenvolvidas. Entre estas accións
inclúense a distribución de trípticos informativos,
informes sobre os traballos realizados pola axencia,
aumento da información na páxina web.
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RESUMO ENQUISA DE SATISFACCIÓN DO PROCESO DE AVALIACIÓN DE
TITULACIÓNS

Código:

RESUMO CA PEI-ACSUG
DATA DE REALIZACIÓN DA ENQUISA: 07/03/2007
ENQUISAS TOTAIS: 163				
ENQUISAS RECIBIDAS E ANALIZADAS: 40
VALORACIÓN DA RELACIÓN COA ACSUG

De 1 a 5

1.1. Considera satisfactoria a información do proceso/metodoloxía de
avaliación subministrada pola ACSUG

3,5

1.2. Capacidade técnica e formativa do persoal da ACSUG

3,4

1.3. Eficacia ante as demandas e reclamacións presentadas (se non se
produciu, deixar en branco)

3,12

1.4. Coñecemento doutras actividades desenvolvidas pola ACSUG

2,85

1.5. Nivel de satisfacción global na súa relación coa ACSUG

3,3

FORMACIÓN E FERRAMENTAS DE TRABALLO
2.1. Considera suficiente a formación recibida para participar no proceso
de avaliación

3,27

2.2. Considera satisfactoria a estrutura da Guía de autoavaliación

3,62

2.3. Considera axeitada e de utilidade a Guía de autoavaliación

3,62

2.4. Considera de utilidade o Informe de autoavaliación para mellorar a
titulación

3,67

VALORACIÓN DO COMITÉ DE AVALIACIÓN EXTERNA (CEE)
3.1. Considera axeitado o perfil dos membros do CEE

3,13

3.2. Considera satisfactorio o grao de coñecemento que, sobre o proceso,
teñen os membros do CEE

3,27

3.3. Considera satisfactoria a estrutura do Informe de avaliación externa

3,20

3.4. Considera axeitado e de utilidade a estrutura do Informe de avaliación
externa

3,26

3.5. Considera satisfactoria a interacción e comunicación co CEE

3,55

3.6. Valoración global da avaliación externa

3,2

VALORACIÓN DO COMITÉ DE AUTOAVALIACIÓN (CA) DO QUE FORMOU PARTE
4.1. Considera que se cumpriu o plan de traballo establecido

3,97

4.2. Considera que a repartición de tarefas foi adecuada

3,67

4.3. Considera que cada membro do CA realizou a tarefa que lle
correspondía

3,27

4.4. Considera que se realizou un traballo en equipo

3,55

5. MEDIA TOTAL: 3,39
Realizado: responsable de Calidade
Data: 02/07/2007
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Código:
RESUMO
SAT AVAL EXT 2005/2006

RESUMO ENQUISA AVALIADORES EXTERNOS AVALIACIÓN
INSTITUCIONAL 2005/2006

DATA DE REALIZACIÓN DA ENQUISA: 25/01/2007 y 15/03/2007
ENQUISAS TOTAIS: 25 				
ENQUISAS RECIBIDAS E ANALIZADAS: 22
De 1 a 5, onde 1 é a valoración mínima e 5 a valoración máxima
VALORACIÓN DA RELACIÓN COA ACSUG

De 1 a 5

1.1. Considera satisfactoria a información do proceso/metodoloxía de
avaliación subministrada pola ACSUG
1.2. Nivel de satisfacción en canto ao cumprimento do prazo de envío
do Informe de autoavaliación
1.3. Considera satisfactorio o prazo de comunicación da composición do
Comité de Avaliación Externa

4,45

1.4. Considera satisfactoria a organización da viaxe

4,86

4,27

4,45

1.5. Capacidade do persoal da ACSUG para solucionar imprevistos (se
non se produciron, deixar en branco)
1.6. Eficacia ante as demandas e reclamacións presentadas (se no se
produciron, deixar en branco)

4,83
5,00

1.7. Coñecemento doutras actividades desenvolvidas pola ACSUG

2,75

1.8. Nivel de satisfacción global na súa relación coa ACSUG

4,68

FORMACIÓN E FERRAMENTAS DE TRABALLO
2.1. Considera suficiente a formación para ser avaliador externo

3,90

2.2. Considera satisfactoria a estrutura da Guía de avaliación externa

4,18

2.3. Considera adecuada e de utilidade a Guía de avaliación externa

4,27

VALORACIÓN DO COMITÉ DE AUTOAVALIACIÓN (CA)
3.1. Considera satisfactorio o grao de coñecemento que, sobre o proceso,
teñen os membros do CA
3.2. Considera satisfactoria a estrutura do Informe de autoavaliación

3,91

3.3. Considera adecuado e de utilidade a estrutura do Informe de
autoavaliación

3,91

3.4. Considera satisfactoria a interacción e comunicación co CA
3.5. Valoración global do Informe de autoevaluación

3,77

VALORACIÓN DO COMITÉ DE AVALIACIÓN EXTERNA (CEE) DO QUE FORMOU PARTE
4.1. Considera adecuado o perfil dos membros do CEE

4,45

4.2. Considera que se cumpriu o plan de traballo

4,73

4.3. Considera que a repartición de tarefas foi axeitada

4,50

4.4. Considera que cada membro do CEE realizou a tarefa que lle
correspondía

4,45

4.5. Considera que se realizou un traballo en equipo

4,50

4.6. Grao de coñecemento do Informe de autoevaluación por parte do
CEE

4,55

4.7. Valoración da actitude construtiva dos membros do CEE

4,55

4.8. Recomendaría manter a composición do CEE para realizar outra
avaliación

4,45

MEDIA TOTAL DAS VALORACIÓNS: 4,27
Realizado: responsable de Calidade
Data: 03/04/2007
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ANEXO III.	COMPOSICIÓN DOS COMITÉS DE AVALIACIÓN

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
TITULACIÓN

CAMPUS

UNIVERSIDADE

MEMBROS CA

MEMBROS CEE

CONVOCATORIA 2003-2004

Diplomado en
Turismo

A Coruña

UDC

Licenciado en
Ciencias Políticas e
da Administración

Santiago

USC

Diplomado en
Educación Social

Ourense

UVI

Diplomado en
Traballo Social

Ourense

UVI

Presidenta:
Mercedes Carreño de Vicente
PDI:
Carlos Rodríguez Carro
Sarah Moss
Secretario Técnico:
Oscar Ramos Montes
PAS:
Carlos Forja Ramos
Alumnos/as:
María Piedrahita Cuesta
Vanessa Rodríguez Rodríguez
Presidente:
Ramón Bouzas Lorenzo
PDI:
Xosé Luis Barreiro Rivas
Mª Antonia Arias Fernández
Irene Rodríguez Manzano
Francisco Sanjiao Otero
PAS:
Cesar Darío Figueras Lamas
Alumna:
Ruth Vilaró Beloso
Presidente:
Xosé Manuel Cid Fernández
PDI:
María Dapía Conde
Águeda Gómez Suárez
Margarita Pino Juste
Manuel González Lorenzo
PAS:
Ana Chaves Hervás
Amalia Pérez Caníbal
Emilia Pérez Seoane
Alumna:
Mª Esther Pérez Enríquez
Presidente:
Xosé Manuel Cid Fernández
PDI:
Antonio González González
Ana Belán Méndez Fernández
Alberto Saco Álvarez
Carmen Verde Diego
PAS:
Oscar Veloso
Emilia Pérez Seoane
Alumnas:
Nuria Carballo Tubío
Elena Gil Rodríguez
Egresada:
María Martínez Rodríguez

P/C: Fernando Vera Rebollo (UA)
VA: Manuel Figuerola Palomo (U.A.NEBRIJA)
VT: Beatriz Martín Marín (UNEX)
P: Mónica Morcillo Fuciños (CADENA MELIÁ)

P/C: Juan Luis Paniagua Soto (UCM)
VA: Irene Delgado Sotillos (UNED)
VT: Juan Carlos Zubieta Irún (UC)
P: María Velasco González (CES FELIPE II)

P/C: José Miguel Fernández Dolls (UAM)
VA: Fuensanta Hernández Pina (UM)
P: Genma Álvarez Comesaña (CESG)

P/C: Mª Cruz Oliver Sola (UPN)
VT: Evelia Muñoz Sanchez-Reyes (UCA)
P: Pablo Sánchez Ferreira (TrabaLLador Social)
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ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
TITULACIÓN

CAMPUS

UNIVERSIDADE

MEMBROS CA

MEMBROS CEE

CONVOCATORIA 2004-2005

Licenciado en
Psicopedagoxía

Ourense

UVI

Mestre,
especialidade
de Educación
Especial

Ourense

UVI

Mestre,
especialidade de
Educación Infantil

Ourense

UVI

Mestre,
especialidade
de Educación
Primaria

Ourense

UVI

Mestre,
especialidade de
Lingua Estranxeira

Ourense

UVI

Diplomado
en Relacións
Laborais

Vigo

UVI

PDI:
Xosé Manuel Cid Fernández
Mercedes Suárez Pazos
Antonio González Fernández
María Lameiras Rodríguez
Adolfo Pérez Abellás
Margarita Valcarce Fernández
PAS: Carmen Dacosta Barros
Alumnos/as:
Dolores Vila Fabello
Rafael Meixús Filgueira
Alumna: Dª. Esther Péres Enríquez
P/C: Luis Miguel Villar Angulo (US)
VT: Beatriz Martín Marín (UNEX)
P: José Lage Rogríguez (Centro de
Formación e Recursos de Ourense)

PDI:
Xosé Manuel Cid Fernández
José Lois Vázquez
José Luis Fernández Méndez
Francisco Javier García Núñez
Pedro Membiela Iglesia
Mª Carmen Ricoy Lorenzo
Mª Carmen Sarceda Gorgoso
Fernando Tellado González
Omar Delgado Iglesias
Daniela Díaz Parra
Alumnos/as:
Héctor Casa Rodríguez
Karina Diéguez Aparicio
Mª Esther Pérez Enríquez
Rafael Meixús Filgueira
PDI:
Fernando José Lorenzo Merino
Pablo Grande Seara
Almudena Bergareche Gros
Fátima García Rodríguez
Carmen Domínguez Rubira
José Carlos Orge Míguez
Ángel Mariño de Andrés
Carmen Ruiz Hidalgo
Patricia Valcárcel Fernández
Francisca Fernández Prol
PAS:
Paz Canduela
Mª Nieves López Prieto
Antonio José Vázquez Escudero
Alumnos/as:
Carlos Carrera Moraña
Tania Bastón Vilas

P/C:Evelia Muñoz Sánchez Reyes (UCA)
VT: Monserrat Cabello Muñoz (CEU)
P: Eliseo Adolfo Sobrino Ríos (Colexio
Graduados Sociais de Galicia)
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ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
TITULACIÓN

CAMPUS

UNIVERSIDADE

MEMBROS CA

MEMBROS CEE

CONVOCATORIA 2005-2006

Diplomado en
Relacions Laborais

A Coruña

UDC

Diplomado en
Relacions Laborais

Ferrol

UDC

Licenciado en
Socioloxía

A Coruña

UDC

Licenciado en
Dereito

Santiago

USC

Presidenta:
Cristina Faraldo Cabana
Secretaria:
Mercedes Amor Sánchez
PDI:
Francisco Rodríguez Añón
Carlos Martul Álvarez de Neyra
Manuel Roca Cendán
PAS:
Javier Seijas Gómez
Alumnas:
Elena Fernández Vázquez
Silvia Canoura Lamelas
Presidente:
Moisés Alberto García Núñez
PDI:
José Luís López Fernández
José María Rolón Varela
Pilar Millor Arias
PAS:
Beatriz Saavedra Carro
Alumnos:
Noelia Pena Fernández
Javier Acosta Vigo
Presidente:
José Luís Veira Veira
Secretario:
José López Rey
PDI:
Gerardo Hernández Rodríguez
Carmen Lamela Viera
Alberto Cotillo Pereira
Alumnos:
Antón Fernández de Rota e Irimia
Brais Seoane López
PAS:
Luisa Rivera Dorado
Mª Rosa Torres López
Presidente do CA:
Julio Jorge Urbina
PDI funcionario:
Ángel Gómez-Iglesias Casal
Manuel Segura Ortega
José Julio Fernández Rodríguez
PDI non funcionario:
Belén Trigo García
Alumnos de 1º e 2º ciclo:
Eduardo José Farré Vidal
Ana Hermida Iglesias
PAS:
Eduarda González Ferreiro
Servizo Xestión Calidade e Control
Interno:
Mar Peláez Rodríguez

P/C: Francisco Javier Prados de Reyes
(UGR)
VT: Francesc Abad i Esteve (UPF)
P: Germán Prieto-Puga Somoza (Colexio
Oficial de Graduados Sociais)

P/C:Modesto Escobar Mercado (USAL)
VA: José Mª Uribe Oyarbide (UPN)
VT: Alicia Arias Coello (UCM)

P/C: Mª Cruz Oliver Sola (UNAV)
VA: Jaume Vernet Llobet (URV)
VA: Evelia Muñoz Sánchez-Reyes (UCA)
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ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
TITULACIÓN

CAMPUS

UNIVERSIDADE

MEMBROS CA

MEMBROS CEE

CONVOCATORIA 2005-2006 (CONTINUACIÓN)
Mestre,
especialidade de
Educación Física
Mestre,
especialidade de
Educación Infantil
Mestre,
especialidade de
Educación Musical

Pontevedra

UVI

Presidentes:
Mª Luisa Escontrela
José Mª Cancela Carral
(desde decembro 2006)
Coordinadora do CA:
Antonia Blanco
PDI:
Myriam Alvariñas Villaverde
Santiago Guevara Junquera
Ángel Cifuentes García
Alumnos:
Sara Álvarez Miranda
PAS:
José Manuel Lueiro Troiteiro

P/C: Luís Miguel Villar Angulo (US)
VA: Asunción Rodríguez Mombrú
(UNEX)
VT: Fuensanta Hernández Pina (UM)
VEST.: Anna Ginesta Fontsere (UB)

UVI

Presidente:
José María Cancela Carral
PDI:
Alfonso Gutiérrez Santiago
Luz Casáis Martínez
Cristina López Villar
Alumnos:
Amando Lorenzo Solla
Silvia Varela Martínez
PAS:
Ramón Barreiro García

P/C: Onofre Contreras
Jordán(UCLM)
VA: Sergio Ibañez Godoy (UNEX)
P: Fernando Huelín Trillo (Centro
Galego Tecnificación Deportiva)

UVI

Presidente:
Jaime Fandiño
PDI:
Carmen Ruiz
José Ayude
Enrique Varela Álvarez
Paco Corrales
José Vicente Novegil
Alumnos:
Pedro Puig
PAS:
Carlos Mollinedo

P/C: Fernando Casas Mínguez(UCLM)
VT: Juan Francisco Zambrana (UMA)
P: Manuel Blanco Eire (Dirección
Xeral de Administración Local-Xunta
de Galicia)
VEST: Javier Acosta Vigo (UDC)

Mestre,
especialidade de
Educación Primaria

Licenciado en
Ciencias da
Actividade Física e
do Deporte

Diplomado
en Xestión e
Administración
Pública

Pontevedra

Pontevedra
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ÁREA DE ENXEÑERÍA E ARQUITECTURA
TITULACIÓN

CAMPUS

UNIVERSIDADE

MEMBROS CA

MEMBROS CEE

CONVOCATORIA 2003-2004

Arquitecto
Técnico

Enxeñeiro Naval
e Oceánico

Enxeñeiro
Técnico en
Deseño Industrial

A Coruña

Ferrol

Ferrol

A Coruña

PDI:
Jaime Nuñez Sal
Aurelio Outón Soto
José Luis Rodilla López
José Antonio Álvarez Díaz
Rafael Pérez Roel
Manuel González Sarceda
Germán Martínez Suárez
Alumnos:
Pablo Álvarez Pichel
Juan Ramón Soliño Álvarez

P/C: Jaime Cervera Bravo (UPM)
VA: Rafael Sánchez Grandía (UPV)
VT: Rosa Sanchidrian Pardo (UEM)
P: Evaristo Nuñez García (CONCELLO DE
FENE)

A Coruña

PDI:
Fernando Junco
Ramón Yánez
Alberto Ramil
Luis Carral
Enrique Casanova
Francisco Gómez
PAS:
María Alicia Martínez
Alumnos/as:
Enrique Molinelli
Vicente Díaz
María Pérez Ameneiro

P/C: José Fernando Nuñez Basañez (UPM)
VA: Emilio Eguía López (UC)
VT: Ana Muñoz Gonzalo (UPV)
P: Ángel Recamán Rivas (IZAR-FENE)

A Coruña

PDI:
José Ramón Méndez Salgueiro
Álvaro Deibe Díaz
Pedro Nogueira López
Antonio Sanjuan Pérez
PAS:
Mª Jesús Caínzos López
Alumnos/as:
María Viaño Martínez
Marco Antonio Doval Iglesias

P/C: Emilio Bautista Paz (UCM)
VA: Marina Puyuelo Cazorla (UJI)
VT: Juan José Cubero Marín (UNIZAR)
P: Eugenia Juncal Álvarez (SOLUZIONA)

A Coruña

PDI:
José Mª Barja Pérez
Alberto Valderruten Vidal
Iñigo Arregui Álvarez
Julián Dorado de la Calle
Joaquín Míguez Arenas
PAS:
María Carreras-Presas Vián
Alumnos:
Juan José Diz Cao
José López Villar

P/C: Amparo Vila Miranda (UGR)
VA: Antonio Garrido del Solo (UCLM)
VT: Teresa Cáceres Sanasaloni (US)
P: Manuel Otero Raña (SIEGA-XUNTA)

PDI:
Juan Francisco Gálvez Gálvez
Florentino Fernández Riverola
Amo Fornella
Mª Victoria Luzón García
Reyes Pavón Rial
Leandro Rodríguez liñares
PAS:
Arturo Rodríguez Sampayo
Alumno:
David Valije Guiadanes

P/C: Antonio Garrido del Solo (UCLM)
VA: Amparo Vila Miranda (UGR)
VT: Teresa Cáceres Sansaloni (US)

Enxeñeiro Técnico
en Informática de
Xestión
A Coruña
Enxeñeiro Técnico
en Informática de
Sistemas

Enxeñeiro Técnico
en Informática de
Xestión

Ourense

Vigo
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ÁREA DE ENXEÑERÍA E ARQUITECTURA
TITULACIÓN

CAMPUS

UNIVERSIDADE

MEMBROS CA

MEMBROS CEE

CONVOCATORIA 2003-2004 (CONTINUACIÓN)

Enxeñeiro
Técnico Industrial,
especialidade
en Electrónica
Industrial

Ferrol

A Coruña

Enxeñeiro Técnico
Naval, especialidade
en Estruturas
Mariñas

Ferrol

A Coruña

Enxeñeiro Técnico
Naval, especialidade
en Propulsión e
Servizos do Buque

Ferrol

A Coruña

Licenciado en
Máquinas Navais

A Coruña

A Coruña

Licenciado
en Náutica e
Transporte
Marítimo

Enxeñeiro de
Minas

Enxeñeiro
Técnico Forestal,
especialidade en
Industrias Forestais

A Coruña

Vigo

Pontevedra

A Coruña

Vigo

Vigo

PDI:
Jesús Manuel Castro Romero
Antonio E. Masdías y Bonome
Mª Carmen Meizoso López
Alberto J. Leira Rejas
PAS:
Carlos A. Díaz Pérez
Alumnos:
David Domenech Labandeira
Simón Luaces Redondo
PDI:
Manuel Castro Romero
Enrique García-Bustelo García
Jesús R. Victoria Meizoso
Primitivo González López
Carlos Otero Rivera
PAS:
Carlos A. Díaz Pérez
Alumnos/as:
Jorge Juan Fernández Fontao
Noa
PDI:
Francisco Blanco Filgueira
Ramón Gómez Rodríguez
Victor A. Fernández Tudela
Miguel Blas Orbán
Angel Rodríguez Fernández
José Carbia Carril
PAS:
Teresa Fernández Lee
Alumnos:
Francisco Javier García Jiménez
Manuel Vázquez Neira
PDI:
Rafael Barrionuevo Giménez
Marta María Cabeza Simó
Carlos Casares Penelas
José María Lanaja del Busto
Celestino Ordóñez Galán
PAS:
Mª Carmen Romo Pérez
Alumno:
Carlos Rodríguez García
PDI:
Enrique Valero
Henrique Lorenzo
Juan Picos
José Manuel Casas
Luis Torres
Alumnos/as:
Mª Jesús Lago
Borja Pérez

Índice

P/C: Alfredo Caso Gómez (UCA)
VA: Ricardo Miguel de la Villa (UCA)
VT: Ricardo Díaz Cano (UPV)
P: Enrique Sedes Casal (IZAR-FENE)

P/C: Juan José Achuátegui Roca (UC)
VA: Antonio Monteserín Torres (UNIOVI)
VT: Santiago Roca Martín (UPC)
P: Jorge Cao Ruíz (CAPITANÍA MARÍTIMA
DE FERROL)

P/C: Joaquín Ordieres Mere (UNIRIOJA)
VA: Javier Toraño Alvarez (UNIOVI)
VT: Ricardo Díaz Cano (UPV)
P: José Luis Fernández Piñeiro (ÁRIDOS
DOMENDO)

P/C: Antonio Michelena (UDL)
VA: Witerio Solís Sánchez (UPM)
VT: Montserrat Cabello Muñoz (CEU)
P: Joaquín Lima Riveiro (Xunta de
Galicia)
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ÁREA DE ENXEÑERÍA E ARQUITECTURA
TITULACIÓN

CAMPUS

UNIVERSIDADE

MEMBROS CA

MEMBROS CEE

CONVOCATORIA 2004-2005
Enxeñeiro
Técnico Industrial,
especialidade en
Electricidade

Vigo

Profesor:
Juan Manuel Suárez Creo

Vigo

Enxeñeiro
Técnico Industrial,
especialidade
en Electrónica
Industrial

Vigo

Vigo

Enxeñeiro
Técnico Industrial,
especialidade en
Mecánica

Vigo

Vigo

Enxeñeiro
Técnico Industrial,
especialidade en
Química Industrial

Vigo

PDI:
Carlos Vivas Martínez
Javier Sánchez Real
Jorge Cerqueiro Pequeño
Cecilio Fonseca Bon
Fernando Ribas Pérez
PAS:
Manolita Mediero Lago
Alumnos/as:
Silvia García Iglesias
Jorge Soto García
Egresada:
Maite Domínguez Soto

Profesora:
María Fernández Silva

P/C: Emilio Bautista Paz
(UPM)
Profesor:
VA: Francisco Rodríguez Rubio
Carlos Caamaño Martínez (USAL)
VT: Juan José Cubero Marín
(UNIZAR)
P: Javier Gómez Novoa
(CITROËN)
Profesora:
Ernestina Pérez García

Vigo

CONVOCATORIA 2005-2006

Enxeñeiro de
Camiños, Canais e
Portos

A Coruña

UDC

Presidente:
Francisco Alberto Varela García
PDI:
Fermín Luís Navarrina Martínez
Enrique Pena González
Félix Nieto Mouronte
PAS:
Julia Seijo García
Alumnos:
Paula Ojea Fernández
Daniel José Valcárcel Rodríguez

P/C: José Chacón Montero
(UGR)
VA: José Manuel Bayod Bayod
(UC)
P: Juan Ignacio Niño Taboada
(Ente Público Obras e Servizos
Hidráulicos-Xunta de Galicia)
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ÁREA DE ARTES E HUMANIDADES
TITULACIÓN

Licenciado
en Filoloxía
Galega

Licenciado
en Filosofía

CAMPUS

A Coruña

Santiago

UNIVERSIDADE

MEMBROS CA

MEMBROS CEE

A Coruña

PDI:
Mª José Martínez López
Luís González García
Carlos Paulo Martínez Pereiro
Manuel Ferreiro Fernández
Francisco Salinas Portugal
Xosé Manuel Sánchez Rei
PAS:
María Jesús Salvado Carballo
Alumnas:
Iria Varela Fernández
Gladis Bello Fernández

P/C: Angel Marcos de Dios (USAL)
VA: Helena González Fernández (UB)
P: Paulino Novo Folgueira (CRTVG)
P: Belén López Vázquez (BAÍA
EDICIÓNS)

Santiago

PDI:
José Luis González López
Alejandro Sobrino Cerdeiriña
Mª Luz pintos Peñaranda
Ángel Álvarez Gómez
Juan Vázquez Sánchez
Luis García Soto
PAS:
Mª Lourdes Díaz Sánchez
Alumna:
Mª Rocío Pazo Feijoo

P/C: Liborio Hernández Guerra (UVA)
VA: José Manuel Roldán Hervás (UCM)
VT: Mª Jesús Mairata Creus (UIB)
P: Santiago Fernández Lanza (Lcdo.
Filosofía)

176
Inicio

Índice

Cerrar

(PEI-ACSUG)
2004-2007

ANEXO IV.	CRITERIOS E SUBCRITERIOS DAS GUÍAS DE AVALIACIÓN

❚ CRITERIOS E SUBCRITERIOS DA GUÍA DE AUTOAVALIACIÓN 2003-2004
PROGRAMA FORMATIVO

Obxectivos do
programa formativo

Plan de estudos e a
súa estrutura

PF-1.1

O programa formativo ten definidos os seus obxectivos. Esta información é
accesible e pública

PF-1.2

O programa formativo especifica o perfil de ingreso do alumnado. Esta
información é accesible, pública e acorde cos obxectivos do programa
formativo

PF-1.3

O programa formativo ten establecidos os coñecementos e as competencias
que os alumnos deben ter ao rematar os seus estudos. Esta información é
accesible, pública e congruente cos obxectivos do programa formativo

PF-2.1

As materias ou equivalentes que constitúen o plan de estudos contan cun
documento accesible e público que contén os elementos básicos

PF-2.2

O plan de estudos é coherente cos obxectivos do programa formativo e co
perfil do egreso

PF-2.3

A estrutura do plan de estudos está ben definida, en canto á secuenciación
das materias ou equivalentes, á súa articulación horizontal e vertical, e evita
baleiros e duplicidades

PF-2.4

O plan de estudos contempla distintas alternativas de contido curricular que
amplían e complementan a formación

PF-2.5

A actualización de contidos realízase de maneira regulada, sistemática e
periódica

PF-2.6

O tempo de aprendizaxe do alumno previsto no plan de estudos permite
cumprir os obxectivos do programa formativo
ORGANIZACIÓN DA ENSINANZA

Dirección e
planificación

Organización e
revisión

OE-1.1

Os responsables teñen definidos os principios e políticas para a xestión do
programa formativo. Esta información é accesible e pública

OE-1.2

A planificación do programa formativo incorpora a mellora continua

OE-1.3

A comunicación interna e externa do programa formativo é efectiva

OE-2.1

A organización da ensinanza é axeitada á estrutura e obxectivos do programa
formativo

OE-2.2

Os resultados directos do programa formativo, os resultados nos egresados
e os resultados na sociedade téñense en conta para a mellora e revisión do
programa formativo
RECURSOS HUMANOS

Personal académico

Organización e
revisión

RH-1.1

O persoal académico é axeitado aos obxectivos do programa formativo e aos
requirimentos das disciplinas deste

RH-1.2

O persoal académico ten formación pedagóxica axeitada ao programa
formativo

RH-1.3

O persoal académico está implicado en actividades de investigación,
desenvolvemento, innovación, e estas repercuten no programa formativo

RH-2.1

O persoal de administración e servizos implicado no proceso formativo é
axeitado aos requirimentos deste
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RECURSOS MATERIAIS

Instalacións e
infraestruturas
para o programa
formativo

RM-1.1

As aulas destinadas ao proceso formativo e o equipamento destas axéitanse,
en cantidade e calidade, ao número de alumnos e ás actividades programadas
no desenvolvemento do programa formativo

RM-1.2

Os espazos destinados ao traballo e ao estudo do alumnado, así como o
equipamento necesario para o desenvolvemento destas tarefas, axéitanse, en
cantidade e calidade, ao número de alumnos e ás actividades programadas
no desenvolvemento do programa formativo

RM-1.3

Existen os espazos e o equipamento axeitados para o desenvolvemento e
a coordinación das funcións do persoal académico, de administración e de
servizos

RM-1.4

As infraestruturas propias e/ou concertadas destinadas ás prácticas externas
axéitanse, en cantidade e calidade, ao número de alumnos e ás actividades
programadas no desenvolvemento do programa formativo

RM-1.5

Os laboratorios, talleres e espazos experimentais, así como o equipamento
necesario para o traballo nestes, axéitanse, en cantidade e calidade, ao
número de alumnos e as actividades programadas no desenvolvemento do
programa formativo

RM-1.6

As infraestruturas da biblioteca e salas de lectura están debidamente
acondicionadas e contan con suficiente amplitude espacial e horaria para
satisfacer as necesidades do programa formativa

RM-1.7

A cantidade, calidade e accesibilidade da información contida na biblioteca e
fondos documentais axéitanse ás necesidades do programa formativo
PROCESO FORMATIVO

Acceso e formación
integral

Proceso ensinanzaaprendizaxe

PcF-1.1

A captación e selección do alumnado é acorde co perfil de ingreso

PcF-1.2

Existe un programa de acollida ao alumno que o orienta no funcionamento
e organización en todo o relacionado co programa formativo

PcF-1.3

Existen e desenvólvense programas de apoio á aprendizaxe orientados ao
alumno

PcF-1.4

Existen procedementos para obter a opinión, avaliar a satisfacción e recoller
suxestións dos alumnos

PcF-1.5

Existen programas de orientación profesional para o alumno

PcF-1.6

Establécense actividades para a formación integral do alumno e promóvese
a súa participación

PcF-2.1

Os métodos e as técnicas empregados no proceso de ensinanza-aprendizaxe
son coherentes cos obxectivos do programa formativo

PcF-2.2

O proceso de avaliación das aprendizaxes é coherente cos obxectivos do
programa formativo e coa metodoloxía de ensinanza-aprendizaxe

PcF-2.3

Existen mecanismos que fomentan as prácticas profesionais nas empresas
ou institucións. Estas prácticas son congruentes cos obxectivos do programa
formativo

PcF-2.4

Existen mecanismos que fomentan as estadías dos alumnos nas organizacións
nacionais e internacionais. Estas estadías son congruentes cos obxectivos do
programa formativo, e recoñecidas para efectos curriculares

PcF-2.5

Existe un programa de titoría que orienta e motiva o alumnado no relativo ao
programa formativo e á organización do seu itinerario curricular
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RESULTADOS
Resultados do
programa formativo

Resultados nos
egresados

Resultados na
sociedade

R-1.1

O alumno remata os estudos no tempo previsto polo programa formativo

R-1.2

O alumno está satisfeito co programa formativo

R-2.1

O egresado responde ao perfil de egreso previsto polo programa formativo

R-2.2

O egresado está satisfeito cos coñecementos adquiridos e as competencias
desenvolvidas

R-2.3

Existen estudos de seguimento periódicos e sistemáticos dos egresados que
analizan a súa inserción no mercado laboral

R-3.1

O programa formativo ten actividades que o vinculan coa sociedade

R-3.2

Os empregadores e os demais grupos de interese están satisfeitos cos
coñecementos e as competencias dos egresados
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❚ CRITERIOS E SUBCRITERIOS DA GUÍA DE AUTOAVALIACIÓN 2004-2005
PROGRAMA FORMATIVO

Obxectivos
do programa
formativo

Plan de estudos e
a súa estrutura

PF-1.1

O programa formativo ten definidos os seus obxectivos, entre os que se
encontran os coñecementos e as capacidades que o alumnado debe ter ao
concluír os seus estudos

PF-1.2

O programa formativo especifica o perfil de ingreso que debería ter o
alumnado e ten mecanismos que permiten coñecer o perfil de ingreso co que
acceden os alumnos

PF-2.1

A estrutura do plan de estudos está ben definida, en canto á distribución
das materias e á súa articulación horizontal e vertical, e evita baleiros ou
duplicidades

PF-2.2

O programa das materias que constitúen o plan de estudos contén os
elementos básicos necesarios e é accesible e público

PF-2.3

O plan de estudos é coherente cos obxectivos do programa formativo e cos
perfís de egreso

PF-2.4

A revisión e actualización, se procede, de contidos realízase de maneira
regulada e sistemática

PF-2.5

O tempo de aprendizaxe do alumno previsto no plan de estudos permite
cumprir os obxectivos do programa formativo
ORGANIZACIÓN DA ENSINANZA

Dirección e
planificación

Xestión e
organización

OE-1.1

Os responsables teñen definida a planificación do programa formativo que
inclúe os instrumentos e as actuacións para a xestión e accións de mellora
continua

OE-2.1

O programa formativo comunícase e difúndese

OE-2.2

A organización da ensinanza adecúase á estrutura e obxectivos do programa
formativo

OE-2.3

Os resultados do programa formativo, os resultados nos egresados e os
resultados na sociedade téñense en conta para a mellora e revisión do
programa formativo
RECURSOS HUMANOS

Personal
académico
Persoal de
administración e
servizos

RH-1.1

O persoal académico é axeitado aos obxectivos do programa formativo e aos
requirimentos das disciplinas deste

RH-1.2

O persoal académico está implicado nas actividades de investigación,
desenvolvemento, innovación, e estas repercuten no programa formativo

RH-2.1

O persoal de administración e servizos implicado no programa formativo é
axeitado aos requirimentos deste
RECURSOS MATERIAIS

Aulas

Espazos de
traballo

RM-1.1

As aulas destinadas ao proceso formativo e o equipamento destas adecúanse
ao número de alumnos e ás actividades programadas no desenvolvemento
do programa formativo

RM-2.1

Os espazos destinados ao traballo e ao estudo do alumnado, así como o
equipamento necesario para o desenvolvemento destas tarefas, adecúanse
ao número de alumnos e ás actividades programadas no desenvolvemento
do programa formativo

RM-2.2

Os espazos e o equipamento son axeitados para o desenvolvemento e a
coordinación das funcións do persoal académico e do persoal de administración
e de servizos

RM-2.3

As infraestruturas propias e/ou concertadas destinadas ás prácticas
externas adecúanse ao número de alumnos e ás actividades programadas no
desenvolvemento do programa formativo.
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Laboratorios,
talleres e espazos
experimentais

Biblioteca e fondos
documentais

RM-3.1

Os laboratorios, talleres e espazos experimentais, así como o equipamento
necesario para o traballo nestes, adecúanse ao número de alumnos e ás
actividades programadas no desenvolvemento do programa formativo

RM-4.1

As infraestruturas da biblioteca e as salas de lectura están debidamente
acondicionadas e contan con suficiente amplitude espacial e horaria para
satisfacer as necesidades do programa formativo

RM-4.2

A cantidade, calidade e accesibilidade da información contida na biblioteca e
fondos documentais adecúanse ás necesidades do programa formativo
PROCESO FORMATIVO

Acceso e
formación integral

Proceso
ensinanzaaprendizaxe

PcF-1.1

A captación do alumnado é acorde co perfil de ingreso

PcF-1.2

A captación do alumnado é acorde co perfil de ingreso

PcF-1.3

As accións de acollida ao alumno oriéntano no funcionamento e organización
en todo o relacionado co programa formativo

PcF-1.4

Desenvólvense programas de apoio orientados á mellora da aprendizaxe do
alumno

PcF-1.5

Os programas de orientación profesional para o alumno facilitan a inserción
laboral dos egresados

PcF-1.6

O programa de acción titorial orienta e motiva o alumnado no relativo ao
programa formativo e á organización do seu itinerario curricular

PcF-2.1

Os métodos e as técnicas empregadas no proceso de ensinanza-aprendizaxe
permiten a consecución dos obxectivos do programa formativo

PcF-2.2

O proceso de avaliación dos aprendizaxes é coherente cos obxectivos do
programa formativo e coa metodoloxía da ensinanza-aprendizaxe

PcF-2.3

As prácticas profesionais regradas nas empresas ou institucións son
congruentes cos obxectivos do programa formativo

PcF-2.4

As estancias dos alumnos en institucións nacionais e internacionais son
congruentes cos obxectivos do programa formativo, e recoñecidas para
efectos curriculares
RESULTADOS

Resultados
do programa
formativo
Resultados nos
egresados
Resultados na
sociedade

R-1.1

O alumno finaliza os estudos no tempo previsto polo programa formativo

R-1.2

O alumno está satisfeito co programa formativo

R-2.1

O perfil do egresado responde aos perfiles de egreso previstos polo programa
formativo

R-3.1

Os empregadores e demais grupos de interese están satisfeitos cos
coñecementos e as capacidades dos egresados

R-3.2

As actividades que vinculan o programa formativo coa sociedade no ámbito
nacional e internacional producen resultados
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❚ CRITERIOS E SUBCRITERIOS DA GUÍA DE AUTOAVALIACIÓN 2005-2006
Os criterios e subcriterios da Guía de autoavaliación

criterio de resultados, onde aparece o subcriterio

correspondentes ao curso académico 2005-2006

correspondente aos resultados no persoal académico,

son os mesmos ca os do curso 2004-2005, agás no

polo que quedarían do seguinte modo:

RESULTADOS
R-1.1

O alumno finaliza os estudos no tempo previsto polo programa formativo

R-1.2

O alumno está satisfeito co programa formativo

Resultados nos
egresados

R-2.1

O perfil do egresado responde aos perfís de egreso previstos polo programa
formativo

Resultados no
persoal académico

R-3.1

O persoal académico está satisfeito co programa formativo

R-4.1

Os empregadores e demais grupos de interese están satisfeitos cos
coñecementos e as capacidades dos egresados

R-4.2

As actividades que vinculan o programa formativo coa sociedade no ámbito
nacional e internacional producen resultados

Resultados
do programa
formativo

Resultados na
sociedade
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ANEXO V. GLOSARIO DE TERMOS E SIGLAS UTILIZADAS

❚ GLOSARIO DE TERMOS

w

AUTOAVALIACIÓN: proceso de reflexión e

elaborada para tal fin. Está composto por persoas

avaliación levado a cabo por un comité formado

que voluntariamente participan nos procesos de

por membros da unidade avaliada, que ten como

formación da ANECA e/ou ACSUG.

resultado o informe de autoavaliación, no que se
describe e valora a situación respecto aos criterios

w

CRITERIO: principio ou base axiomática definida a
priori sobre a cal se pode emitir unha valoración.

establecidos no PEI e se propoñen plans de mellora
que deben poñerse en marcha.
w
w

INDICADOR DE COBERTURA: porcentaxe de

AVALIACIÓN EXTERNA: diagnóstico metódico

titulacións avaliadas con respecto ao total de

e independente, realizado polo Comité de

titulacións existentes no SUG.

Avaliadores Externos, que se fai para determinar se
as actividades e os resultados relativos á calidade

w

w

INFORME DE AUTOAVALIACIÓN: documento

da unidade que solicita ser avaliada cumpren

elaborado polo Comité de Autoavaliación. É o

as disposicións previamente establecidas, e se

documento resultante do proceso de avaliación

estas están implantadas de forma efectiva e son

interna realizado pola unidade seguindo o

adecuadas para obter os obxectivos fixados.

protocolo da Guía de autoavaliación.

AVALIACIÓN INSTITUCIONAL: proceso mediante

w

INFORME DE AVALIACIÓN EXTERNA: documento

o que se realiza un diagnóstico nas titulacións

que expresa o contraste que os avaliadores

co fin de obter a descrición razoada das súas

externos fan do proceso de autoavaliación unha

fortalezas e debilidades, así como unha proposta

vez revisado o informe e realizada a visita en busca

de plans de mellora, todo isto orientado á toma de

das evidencias. Contén a información recollida, os

decisións.

resultados, as propostas e as recomendacións
de mellora suxeridas polo Comité de Avaliadores

w

COMITÉ DE AUTOAVALIACIÓN: órgano formado

Externos á unidade avaliada.

por membros da unidade avaliada responsable
do desenvolvemento da autoavaliación e da
elaboración do informe de autoavaliación.

w

INFORME FINAL: documento elaborado polo
Comité de Autoavaliación baseándose no Informe
de autoavaliación e no Informe de avaliación

w

COMITÉ DE AVALIADORES EXTERNOS: grupo

externa, incluíndo un plan de melloras orientadas

de expertos alleos á institución e unidade avaliada

a mellorar a calidade.

que realizan a avaliación externa, seguindo a guía
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w

MELLORA CONTINUA: implica un esforzo

w

UNIDADE TÉCNICA DE CALIDADE: órgano

continuado da organización para avanzar na

da universidade encargado de lle dar soporte e

calidade do programa formativo.

asesoramento técnico á unidade nos procesos de
avaliación desenvolvidos na institución.

w

PLAN DE MELLORAS: conxunto de accións
planificadas, priorizadas, temporizadas e dirixidas

w

w

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: avaliación

para mellorar a unidade e o proceso de avaliación.

dos criterios da Guía de autoavaliación e avaliación

Son consecuencia dos xuízos de valor e constitúen

externa realizada polo CA e CEE de acordo coa

unha parte substancial e imprescindible de todos

seguinte escala: A (excelente), B (bo), C (regular),

os informes.

D (deficiente), EI (evidencias insuficientes).

PROFESIONAL: expertos de institucións alleas á
universidade.
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w

ACSUG: Axencia para a Calidade do Sistema

w

Universitario de Galicia.

PNECU: Plan nacional de avaliación da calidade
das universidades.

ANECA: Axencia Nacional de Avaliación da

w

PO: Pontevedra.

Calidade e Acreditación (Agencia Nacional de

w

POD: Plan de organización docente.

Evaluación de la Calidad y Acreditación).

w

RR: Reavaliación.

w

CA: Comité de Autoavaliación.

w

SAPE: Servizo de Asesoramento e Promoción do

w

CCU: Consello de Coordinación Universitaria.

w

CEE: Comité de Expertos Externos (Comité de

w

SC: Santiago de Compostela.

Avaliación Externa).

w

SERGAS: Servizo Galego de Saúde.

w

EEES: Espazo Europeo de Educación Superior.

w

SIOPE: Servizo de Información, Orientación e

w

EPS: Escola Politécnica Superior.

w

ETS: Escola Técnica Superior.

w

SUG: Sistema Universitario de Galicia.

w

IA: Informe de autoavaliación.

w

UA: Unidade Ampliada.

w

IAE: Informe de avaliación externa.

w

UDC: Universidade da Coruña.

w

IF: Informe final.

w

UDC-CO: campus da Coruña.

w

LADE: Licenciado en Administración e Dirección

w

UDC-FE: campus de Ferrol.

de Empresas.

w

US: Unidade Simple.

w

LOU: Lei orgánica de universidades.

w

USC: Universidade de Santiago de Compostela.

w

OU: Ourense.

w

USC-SC: campus de Santiago.

w

P: vogal profesional.

w

UTC: Unidade Técnica de Calidade.

w

PAS: persoal de administración e servizos.

w

UVI: Universidade de Vigo.

w

P/C: presidente/coordinador.

w

UVI-OU: campus de Ourense.

w

PCU: II Plan da calidade das universidades.

w

UVI-PO: campus de Pontevedra.

w

PD: puntos débiles.

w

UVI-VI: campus de Vigo.

w

PDI: persoal docente investigador.

w

VA: vogal académico.

w

PEI: Programa de avaliación institucional.

w

Vest: vogal estudante,

w

PEI-ACSUG: Programa de avaliación institucional

w

VI: Vigo.

desenvolvido pola ACSUG.

w

VT: vogal técnico.

w

w

PF: puntos fortes.

w

PM: proposta de mellora.

Estudante.

Promoción do Estudante.
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