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O Primeiro Plan Nacional de Avaliación da Calidade das Universidades
supuxo un feito importante no fomento da filosofía da mellora continuada
no ámbito universitario, por canto as universidades non só deben servir
eficientemente á sociedade, senón tamén rendir contas, contribuíndo á
transparencia do sistema e ó incremento da confianza depositada nas
mesmas.
Se ben a Axencia non participou directamente no I PNECU, como
consecuencia da súa creación ó final do mesmo, dende os seus inicios
involucrouse activamente nos procesos de avaliación, aportando tódolos
medios e recursos ó seu alcance para promocionar un maior grao de
coñecemento e concienciación da comunidade universitaria con respecto
á avaliación da calidade das universidades.
Neste senso, unha das actuacións destacables da Axencia foi a
colaboración na posta en marcha das propostas de mellora presentadas
polas titulacións avaliadas durante o I PNECU, aportando fondos para a súa
financiación.
Agardamos que a publicación do presente informe contribúa non só a un
mellor coñecemento do noso sistema universitario por parte da sociedade,
senón tamén á mellora da calidade dos servicios ofertados.
Manuel Cecilio Díaz Díaz.
Presidente da ACSUG.
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Durante os últimos anos, o noso Sistema Universitario sufriu unha
profunda transformación, cun importante crecemento tanto no número de
alumnos como das titulacións ofertadas, crecemento impulsado en gran
medida pola creación das Universidades da Coruña e Vigo no ano 1989,
mediante segregación da Universidade de Santiago de Compostela.
Tras unha primeira etapa de crecemento e consolidación, chegou o
momento de que as nosas universidades afronten o futuro dunha forma
competitiva, para o cal é básico que ofrezan un servicio de calidade,
acorde coas expectativas da sociedade á que serven.
Co obxectivo de aglutinar baixo unha estructura única tódalas actividades
e iniciativas de promoción e difusión da calidade nas nosas universidades,
no ano 2001 creouse a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario
de Galicia, a través da cal se estableceron diversos convenios de
colaboración co “Ministerio de Educación y Cultura” e o “Consejo de
Coordenación Universitaria” para a xestión dos distintos Plans de Calidade
das Universidades no ámbito da nosa Comunidade.
A análise e coñecemento en profundidade da realidade universitaria,
tanto en base ás opinións e experiencias dos propios centros avaliados,
resumidas esencialmente nos Informes de Autoavaliación, así como o
contraste das mesmas en función do criterio dos Comités de Avaliación
Externa, constituídos por profesionais alleos á titulación pero con gran
experiencia na materia, permite detecta-las principais fortalezas e
debilidades das titulacións, aspectos básicos para o establecemento
dun plan estratéxico de mellora eficaz que permita optimiza-los recursos
aportados pola Admministración.
Confiamos en que publicacións coma esta, na que se resumen os
resultados máis relevantes dos procesos de avaliación desenvolvidos
na nosa Comunidade durante o Primeiro Plan Nacional de Avaliación da
Calidade das Universidades, contribúan decisivamente á transparencia
e mellora da eficacia do noso sistema universitario, ó tempo que se
satisfai un dos obxectivos básicos do I PNECU e por extensión de calquera
proceso de avaliación, de difusión dos resultados.
Eugenio Muñoz Camacho
Director da ACSUG
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1. Introducción
O presente informe resume os aspectos máis salientables das actividades
realizadas e os resultados acadados durante o Primeiro Plan Nacional
de Avaliación da Calidade das Universidades no ámbito do Sistema
Universitario de Galicia.
Entre os principais obxectivos previstos por parte do Consello de
Universidades para o Primeiro Plan Nacional de Avaliación da Calidade das
Universidades (RD 1947/1995), podemos destaca-los seguintes:
-

Promove-la avaliación institucional da calidade das Universidades
españolas, tanto no ámbito do ensino como da investigación e
demais servicios que as Universidades prestan á sociedade.

-

Facilitar ás Universidades e ás Administracións Educativas unha
metodoloxía homoxénea e uns criterios básicos comúns para
a avaliación da calidade compatibles coa práctica vixente no
contexto europeo.

-

Proporcionar á sociedade, especialmente ós estudiantes
universitarios, actuais ou potenciais, información relevante
e obxectiva sobre a calidade das Universidades españolas,
os seus diferentes programas de estudio, as súas áreas de
especialización científica e o nivel de prestacións e servicios que
ofrecen.

-

Proporcionar ás Administracións Educativas e ó Consello de
Universidades unha información obxectiva sobre o nivel de
calidade acadado polas Universidades que poida servir de
base para a adopción de decisións no ámbito das respectivas
competencias.

O Primeiro Plan Nacional de Avaliación desenvolveuse en catro
convocatorias, correspondentes ós anos 1996, 1998, 1999 e 2000, cun
alto grao de participación por parte das universidades españolas, de tal
xeito que das 66 universidades existentes no ano 2000, 55 participaron
en maior ou menor medida no mesmo, incluíndo as tres universidades
galegas, avaliándose entre as catro anualidades citadas un total de 939
titulacións, das cales 35 pertencen ó Sistema Universitario de Galicia.

ACSUG
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TITULACIÓNS AVALIADAS NO I PNECU
ÁMBITO

ANUALIDADE
1998
1999
2
24
100
115
24
53
29
28
75
73
230
293

1996
5
30
11
28
56
130

Ciencias da Saúde
Xurídico - Social
Humanidades
Ciencias Experimentais
Ensinanzas Técnicas
TOTAL

TOTAL

2000
31
130
40
23
62
286

62
375
128
108
266
939

Titulacións avaliadas I pNeCU
350
1996
1998
1999
2000

300

293

Nº de Titulacións

250

286

230

200
150

130

130

115
100

100

75 73

50
24
5

0

56

53
31

40

30

24
11

2

Ciencias da Saúde

Xurídico - Social

Humanidades

62

28 29 28 23

Ciencias Experimentais Ensinanzas Técnicas

Total Anualidade

áreas Temáticas

Se ben o Primeiro Plan Nacional de Avaliación contribuíu significativamente
á sensibilización da comunidade universitaria cara á cultura da calidade,
creándose na maioría das universidades Unidades Técnicas de Avaliación,
co obxectivo de orientar e apoia-los procesos de avaliación das distintas
titulacións, detéctanse aínda diversas dificultades e reservas cara ó
proceso de avaliación nunha parte da comunidade universitaria.
Esta mesma preocupación pola mellora da calidade do sistema
universitario tamén se espallou ás comunidades autónomas, de tal xeito
que durante os últimos anos se crearon diversas axencias autonómicas,
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entre as que se atopa a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario
de Galicia, da que dentro das súas actividades se enmarca a elaboración
do presente informe.
As análises e valoracións recollidas neste documento proveñen
directamente dos distintos Informes de Autoavaliación, Avaliación Externa
e Informes Finais das 35 titulacións avaliadas no Sistema Universitario
de Galicia, prestando especial atención ós aspectos comúns a varias
titulacións, fronte ás singularidades propias de cada unha delas, sen emitir
ningún xuízo de valor nin opinión particular por parte do grupo de traballo
que elaborou este documento.

ACSUG
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2. O primeIRO plan NACIONAL de
AVALIACIÓN en galicia
Durante o Primeiro Plan Nacional de Avaliación avaliáronse 35 titulacións
dentro do Sistema Universitario de Galicia, 12 de ciclo curto e 23 de ciclo
longo, das que 17 pertencen á Universidade de Santiago de Compostela,
9 á Universidade da Coruña e 9 á Universidade de Vigo. A distribución por
universidades e áreas temáticas preséntase na seguinte táboa resumo:
TITULACIÓNS AVALIADAS NO I PNECU (GALICIA)
UNIVERSIDADES
A CORUÑA
SANTIAGO
3
2
0
3
0
5
0
5
6
2
9
17

ÁMBITO
Ciencias da Saúde
Xurídico - Social
Humanidades
Ciencias Experimentais
Ensinanzas Técnicas
TOTAL

TOTAL

VIGO
1
2
4
1
1
9

6
5
9
6
9
35

Titulacións avaliadas I pNeCU (galicia)
18

17

A CORUÑA
SANTIAGO
VIGO

16

Nº de Titulacións

14
12
10

9

9

8
6

6
4
2
0

5

5
4

3

3
2

2

2

1

1
0

Ciencias da Saúde

Xurídico - Social

0

Humanidades

1

0

Ciencias Experimentais Ensinanzas Técnicas

Total Anualidade

áreas Temáticas
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Como consecuencia das dificultades intrínsecas ó proceso de avaliación, o
Consello de Universidades desaconsellou a participación das universidades
de recente creación na primeira anualidade do plan, factor que explica en
gran medida a asimetría entre o número de titulacións avaliadas pola
Universidade de Santiago de Compostela, fronte á Universidade da Coruña
e a Universidade de Vigo respectivamente.
A seguinte táboa presenta unha relación completa das titulacións avaliadas
en Galicia durante o Primeiro Plan Nacional de Avaliación:
TITULACIÓNS AVALIADAS NO I PNECU (GALICIA)
ANO
1996

1998

1999

2000

12

TITULACIÓN

UNIVERSIDADE

Licenciado en Farmacia
Licenciado en Física
Enxeñeiro Agrónomo
Enxeñeiro Técnico Agrícola. Especialidade Industrias Agrarias e Agroalimentarias
Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos
Licenciado en Administración e Dirección de Empresas
Licenciado en Economía
Diplomado en Óptica
Licenciado en Bioloxía
Licenciado en Química
Enxeñeiro Industrial
Enxeñeiro Técnico Industrial. Especialidade Electricidade
Licenciado en Filoloxía Galega
Licenciado en Filoloxía Hispánica
Licenciado en Filoloxía Inglesa
Licenciado en Traducción e Interpretación
Diplomado en Enfermería
Licenciado en Psicoloxía
Licenciado en Filoloxía Clásica
Licenciado en Xeografía
Diplomado en Enfermería
Diplomado en Fisioterapia
Diplomado en Terapia Ocupacional
Diplomado en Máquinas Navais
Diplomado en Navegación Marítima
Enxeñeiro Informático
Diplomado en Fisioterapia
Licenciado en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
Enxeñeiro Técnico Agrícola. Especialidade Industrias Agrarias e Agroalimentarias
Licenciado en Matemáticas
Diplomado en Relacións Laborais
Licenciado en Xornalismo
Licenciado en Filoloxía Italiana
Licenciado en Filoloxía Portuguesa
Licenciado en Filoloxía Románica

Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
A Coruña
Vigo
Vigo
Santiago
Santiago
Santiago
A Coruña
A Coruña
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
Vigo
Vigo
Vigo
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
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1998 Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos
E. T. Industrial: Electricidade
1999
Enxeñeiro Industrial
Diplomado en Máquinas Navais
A 
Diplomado en Enfermería
Coruña
Diplomado en Fisioterapia
2000
Diplomado en Navegación Marítima
Diplomado en Terapia Ocupacional
Enxeñeiro en Informática
Enxeñeiro Agrónomo
Licenciado en Física
1996 Licenciado en Farmacia
E. T. Agrícola: Explotacións Agropecuarias
E.T. Agrícola. Esp. Industrias Agrarias e Alimentarias
Diplomado en Óptica e Optometría
1998 Licenciado en Bioloxía
Licenciado en Química
Diplomado en Enfermería
Santiago
Licenciado en Filoloxía Clásica
1999
Licenciado en Xeografía
Licenciado en Psicoloxía
Diplomado en Relacións Laborais
Licenciado en Filoloxía Italiana
Licenciado en Filoloxía Portuguesa
2000
Licenciado en Filoloxía Románica
Licenciado en Matemáticas
Licenciado en Xornalismo
Licenciado en Administración e Dirección de Empresas
1998
Licenciado en Economía
Licenciado en Filoloxía Galega
Licenciado en Filoloxía Hispánica
1999
Licenciado en Filoloxía Inglesa
Vigo
Licenciado en Traducción e Interpretación
Diplomado en Fisioterapia
E. T. Agrícola: Industrias Agrarias e Alimentarias
2000
Enxeñeiro de Telecomunicación
Licenciado en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Revisión

Avaliación

IFU

IF

IEE

TITULACIÓNS

IA

Univers. Conv.

Proxct.

1996 - 2000

06
06
06
06
05
05
06
05
06
05
04
03
Non se avaliou aínda (avalía 2005)
05
04
03
03
03
05
06
05
04
05
05
05
05
04
02
02
03
03
03
03
04
04
04
04

ACSUG

13

Informe final do primeiro plan nacional de avaliación da calidade das universidades no sistema universitario de Galicia
O Primeiro Plan Nacional de Avaliación en Galicia
1996 - 2000

2.1. Breve Análise do Proceso de
Avaliación
Con carácter xeral, a maioría das titulacións avaliadas amósanse satisfeitas
co desenvolvemento do proceso de avaliación e os resultados obtidos,
destacando a mellora do coñecemento da titulación, tanto a nivel interno,
como por parte dos responsables da propia Universidade, o que contribuíu
eficazmente á análise e discusión das metas e obxectivos estratéxicos da
mesma, definindo claramente as súas fortalezas e debilidades.
É resaltable o elevado nivel de implicación da maioría dos Comités
de Avaliación, implicación que sen embargo nalgúns casos non se
conseguiu trasladar completamente ó resto da comunidade universitaria,
detectándose frecuentemente reservas en canto á utilidade e conveniencia
da avaliación.
O seguimento da Guía de Avaliación elaborada polo Consello de
Universidades por parte das distintas titulacións foi bastante dispar,
mentres algunhas titulacións se esforzaron por seguir na medida
do posible a estructura proposta, aportando as valoracións e datos
solicitados, outras limítanse a unha mera exposición de datos estatísticos
sen presentar ningún tipo de análise ou valoración.
Tódalas titulacións coinciden en sinala-lo enorme esforzo que supón
o proceso de avaliación e as dificultades existentes para obte-lo gran
número de datos estatísticos necesarios para comproba-las valoracións
realizadas, atranco que previsiblemente se reducirá nos vindeiros anos a
medida que se consoliden e gañen experiencia as Unidades Técnicas de
Avaliación das Universidades.
De tódolos xeitos, a pesar das dificultades sinaladas, con carácter xeral
a maioría das titulacións avaliadas valoran positivamente o proceso,
propoñendo nos seus Informes Finais a creación dalgún tipo de Comité de
Calidade, que proporcione continuidade ó esforzo desenvolvido.
En canto ós Informes de Avaliación Externa, o seguimento da Guía de
Avaliación é elevado, destacando a maioría dos Comités de Avaliación
Externa a adecuación e utilidade das Guías propostas polo Consello de
Universidades.
En referencia ós Informes Finais tanto das distintas Titulacións, así coma
das propias Universidades, apréciase unha gran heteroxeneidade nos
mesmos, favorecida en certa medida pola ausencia dunha definición clara
da súa estructura e contidos na Guía de Avaliación.

14
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3. Contexto. O sistema
universitario de galicia
Durante os últimos anos o sistema universitario galego amosou unha
profunda transformación, cun importante crecemento tanto do número
de alumnos, como das titulacións impartidas, crecemento impulsado
nunha grande medida pola creación das Universidades da Coruña e Vigo
no ano 1989, mediante segregación da Universidade de Santiago de
Compostela.
A oferta do sistema universitario autonómico é extremadamente ampla
e complexa, impartíndose na actualidade 158 titulacións, divididas en 7
campus, situados en cada unha das grandes cidades da Comunidade,
o que levou a que unha parte importante das titulacións existentes se
impartan en varios campus dependentes de distintas universidades.
Así, as titulacións impartidas pola Universidade da Coruña están repartidas
entre os campus da Coruña e Ferrol, as correspondentes á Universidade de
Santiago de Compostela entre os de Santiago e Lugo e as da Universidade
de Vigo entre os campus de Vigo, Pontevedra e Ourense.
Co obxectivo de defini-lo contexto do Sistema Universitario de Galicia,
a continuación preséntanse unha serie de táboas e gráficos acerca da
evolución de diversos parámetros estatísticos durante o período de
vixencia do Primeiro Plan Nacional de Avaliación, correspondente ós
cursos 1995/1996 a 1999/2000.
A seguinte táboa presenta unha distribución das titulacións impartidas por
áreas temáticas e universidade:

TITULACIÓNS EXISTENTES EN GALICIA
ÁMBITO
Ciencias da Saúde
Xurídico - Social
Humanidades
Ciencias Experimentais
Ensinanzas Técnicas
TOTAL

A CORUÑA
6
15
5
2
17
45

UNIVERSIDADES
SANTIAGO
8
20
16
7
11
62

VIGO
6
23
6
5
11
51

ACSUG

TOTAL
20
58
27
14
39
158
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Titulacións existentes no sistema Universitario de galicia
70
A CORUÑA
SANTIAGO
VIGO

60

62

51

Nº de Titulacións

50
45

40
30
23
20

20
10

17

16

15

11
6

8

6

5

7

6

11

5

2

0

Ciencias da Saúde

Xurídico - Social

Humanidades

Ciencias Experimentais Ensinanzas Técnicas

Total Anualidade

áreas Temáticas

A evolución do número total de estudiantes nas titulacións propias das
tres universidades galegas preséntase na seguinte gráfica:

Nº estudiantes en Titulacións propias
50000
A CORUÑA
SANTIAGO
VIGO

45000

Nº alumnos

40000

41864

43057

43039

42660

41493

35000
30000

29806

28727

25000
20000
15000

30366

26979

26148

22200

21458

22563

20211

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

Curso

18

30961
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A seguinte gráfica presenta a evolución do número de estudiantes de
terceiro ciclo durante o mesmo período:

Nº estudiantes en Terceiro Ciclo
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Esta evolución crecente do número de alumnos tamén foi acompañada
dun importante crecemento dos ingresos dispoñibles:
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Nunha proporción similar viuse incrementado o cadro de persoal docente
e investigador, tanto permanente como contratado:

persoal Docente e Investigador permanente
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4. RESULTADOS POR ÁREAS
TEMÁTICAS
A partir da información proporcionada polos Informes de Autoavaliación
elaborados polos propios centros, os Informes de Avaliación Externa e
os Informes Finais das Titulacións, extráense a continuación unha serie
de conclusións sobre o estado actual do Sistema Universitario de Galicia,
prestando especial atención ás características comúns ós distintos
centros, fronte ás singularidades propias de cada titulación.
Co obxectivo de facilita-la análise, estúdiase por separado cada unha
das cinco Áreas Temáticas nas que tradicionalmente se clasificaron os
estudios superiores en España, tratando de destaca-las particularidades e
a problemática específica de cada ámbito, referidos á oferta e demanda das
titulacións, ós seus plans de estudios, ós recursos e instalacións dispoñibles
e ó desenvolvemento e ós resultados do ensino, entre outros.

4.1. Ciencias da Saúde
Durante o Primeiro Plan Nacional de Avaliación en Galicia avaliáronse seis
titulacións pertencentes ó ámbito das Ciencias da Saúde:
TITULACIÓNS AVALIADAS – CIENCIAS DA SAÚDE
TITULACIÓN

UNIVERSIDADE

Licenciado en Farmacia
Diplomado en Enfermería
Diplomado en Enfermería
Diplomado en Fisioterapia
Diplomado en Fisioterapia
Diplomado en Terapia
Ocupacional

Santiago
Santiago
A Coruña
Vigo
A Coruña
A Coruña

ANO
TITULACIÓNS 
ANO
INDICADOR
CREACIÓN EXISTENTES AVALIACIÓN COBERTURA
1857
1
1996
100%
1994
1999
3
66%
1997
2000
1995
2000
2
100%
1997
2000
1998

1

2000

100%

Como podemos observar na táboa a maioría son titulacións novas e
por iso teñen problemas comúns, tales como unha investigación menos
consolidada. Ó mesmo tempo presentan problemas singulares: algunha,
como Fisioterapia en Pontevedra conta con edificio novo, mentres
que outras deben compartilo, como é o caso de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da Coruña.
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4.1.1. Oferta e Demanda da Titulación
A demanda das titulacións de Ciencias da Saúde é alta, tal como
deducimos dos datos que achegamos na correspondente táboa, relativos
ó novo ingreso en Terapia ocupacional (n=41), Fisioterapia da Coruña
(n=53), Enfermería de Santiago (n=165) e Farmacia (n=246).
Así mesmo, o número de titulados por ano en Farmacia é de 170 e 106
en Enfermería de Santiago, mentres que as demais non aportan datos dos
egresados.
As notas de corte tenden a ser elevadas en Fisioterapia, Terapia
Ocupacional e Enfermerías e media en Farmacia. En xeral, a pesar da
caída da natalidade e a competencia entre titulacións, a demanda de
Ciencias da Saúde continúa sendo relativamente alta.

CIENCIAS DA SAÚDE – OFERTA E DEMANDA
TITULACIÓN
Licenciado en Farmacia
Diplomado en Enfermería
Diplomado en Enfermería
Diplomado en Fisioterapia
Diplomado en Fisioterapia
Diplomado en Terapia Ocupacional

ANO
AVALIACIÓN
1996
1999
2000
2000
2000
2000

ALUMNOS
NOVO
INGRESO
246
165
66
57
60
41

ALUMNOS  TITULADOS 
TOTAIS
Ó  ANO
1.876
580
214
192
178
134

4.1.2. Plan de Estudios
Definición de Obxectivos
Nun tanto por cento moi elevado dos informes de avaliación das titulacións,
aparecen frases indicando que os obxectivos “non están concretados”,
“están moi pouco definidos”, recóllese unha “simple referencia a eles”,
ou ben “non constan”. Aínda que aparece o perfil profesional da titulación
recollido directamente das directrices xerais do Plan de Estudios, en xeral
non se especifica en que consiste a profesión nin os diversos ámbitos que
a compoñen e carécese de estudios sobre o mercado de traballo.
Estructura
A estructura dos plans consiste, en xeral, nunha combinación de materias
semestrais e anuais. Mentres que nas primeiras titulacións avaliadas
citábase como puntos débiles o excesivo número de créditos e materias e
tamén de prácticas en titulacións como Farmacia, propoñendo unha nova
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organización do plan de estudios (que nalgunhas titulacións xa tivo lugar),
nas titulacións avaliadas hai pouco tempo, como mínimo nalgúns casos,
esas deficiencias xa foron corrixidas, como por exemplo en Enfermería de
Santiago.
Así mesmo, a solicitude de máis recursos para prácticas e laboratorios,
así como a necesidade de máis convenios para realizar prácticas foi
unha debilidade dos plans que, polo menos nalgunhas titulacións, foron
corrixidas, incluso nalgunha de nova creación, como Fisioterapia da
Coruña, mediante convenios con diversas institucións.
De tódolos xeitos, a través das avaliacións séguense detectando atrancos
en moitos plans de estudios. A pesar das dúas reformas realizadas,
sinálase aínda unha dispersión dos contidos e a súa repetición en diversas
materias, así como tamén unha secuenciación inadecuada entre algunhas
das materias, solicitando, por exemplo, a Diplomatura de Fisioterapia a
súa conversión en licenciatura.
Nas avaliacións é bastante habitual informar do excesivo número de
créditos e dun horario moi concentrado, especialmente nas diplomaturas
que non renovaron o plan de estudios, tal como a Diplomatura de
Enfermería da Coruña.
En xeral resáltase a importancia que para a calidade dunha titulación
teñen as prácticas, se ben a valoración é bastante desigual; mentres
que nalgunhas titulacións están relativamente ben planificadas a través
de convenios, noutras obsérvase unha descoordinación entre teoría e
práctica, como por exemplo na titulación de Farmacia. Do mesmo xeito,
en Enfermería de Santiago reivindícase un Coordinador de Prácticas
Clínicas. A pesar destas deficiencias, o feito de realizarse en hospitais e
centros sanitarios recibe unha aceptable avaliación tanto na Coruña coma
en Santiago.

CIENCIAS DA SAÚDE – PLAN DE ESTUDIOS
TITULACIÓN
Licenciado en Farmacia
Diplomado en Enfermería
Diplomado en Enfermería
Diplomado en Fisioterapia
Diplomado en Fisioterapia
Diplomado en Terapia Ocupacional

PLAN
ESTUDIOS
1994
1994
1997
2000
1997
1998

Nº DE CURSOS
5
3
3
3
3
3

ACSUG

CRÉDITOS 
TOTAIS
332
225
236
207
207
188,5
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4.1.3. Recursos Humanos
Do mesmo xeito, as referencias ó profesorado son desiguais. Hai
titulacións onde o ratio de profesores e tamén o número de bolseiros se
indican como un punto forte, como é o caso de Enfermería na Coruña,
mentres que noutras ocorre o contrario.
As prácticas de moitas titulacións esixen un maior número de persoal,
tamén algúns piden técnicos informáticos e de medios audiovisuais.
Este optimismo en canto ás inquietudes tecnolóxicas, tradúcese de
forma coherente nas expectativas dun maior número de profesores para
implementalas.
En xeral é alto o número de titulacións que valora positivamente a calidade
dos profesores, se ben a información que se aporta con respecto ó seu
perfil de formación e motivación é pouco explícita. Tamén son escasas ou
nulas as referencias á procedencia, aínda que en xeral se intúe que un
gran número dos profesores numerarios en titulacións como Fisioterapia
son médicos. Indícase a desmoralización nalgúns casos cara á docencia,
debido á excesiva valoración da actividade investigadora feita por algúns
profesores (Farmacia).
En relación coa organización docente, ás veces preséntanse atrancos e
restriccións polo feito de que os profesores traballen en varios centros á
hora de axustar horarios, titorías, etc., en casos como os de Fisioterapia
e Enfermerías.
En canto ó Persoal de Administración e Servicios, na Universidade de
Santiago moitos dos servicios están centralizados; ás veces compártese
persoal de administración e servicios entre varios departamentos, por
iso en varias titulacións infórmase da necesidade dun maior número de
persoal.

4.1.4. Instalacións
Sobre as instalacións, podemos dicir que a valoración é dispar; hai
centros que contan con moi boas instalacións (Fisioterapia en Pontevedra,
Enfermerías), aínda que ás veces con desigual equipamento tecnolóxico,
moi bo unhas, escaso ou deficiente outras. Hai titulacións que ocupan
centros compartidos (Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Coruña).
En referencia ós recursos docentes, existe unha porcentaxe elevada de
titulacións nas que se indica que é necesaria unha maior inversión en
medios informáticos e audiovisuais, destacando que nalgunhas titulacións,
non teñen biblioteca como por exemplo en Fisioterapia de Vigo.
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4.1.5. Desenvovemento do Ensino
Na metodoloxía docente apréciase o emprego da clase maxistral, con
escaso traballo en equipo e participación do alumnado, porén coexisten
nalgúns centros co emprego de medios máis novidosos, incorporando
cada día máis as técnicas informáticas e os medios audiovisuais.
A asistencia a clase non se comenta, se ben destácase que un dos
principais atrancos é o elevado número de horas lectivas (Enfermerías).
Do mesmo xeito, apenas se analiza a realización de actividades extra.
Da organización xeral podemos subliña-la falla de coordinación entre
profesores, ademais de diversos problemas de funcionamento en centros
de nova creación, como consecuencia da falla de edificio propio nalgúns
casos e noutras ocasións porque se carece dalgún servicio importante
como biblioteca, cafetería, etc.
Con respecto á avaliación, unha reclamación habitual é a ausencia de
exames parciais, así coma unha definición deficiente dos contidos
dalgunhas materias, debendo concretarse adecuadamente as directrices
dos descritores, definindo os obxectivos, a planificación e a elección de
temas, etc. Nalgún caso tamén se indica que esta información debería
estar na rede.
Verbo da atención titorial, é un denominador común indicar que os alumnos
fan moi pouco emprego dela, a non ser xusto antes dos exames, só en
contadas ocasións se observa certa dificultade para a súa atención.
A información recíbena os estudiantes esencialmente a través da Guía
do Estudiante. Con carácter xeral, considérase que se proporciona un bo
nivel de información a profesores, alumnos, administrativos e conserxes,
chegando incluso nalgunha titulación como Fisioterapia de Vigo a facilitar
información sobre saídas profesionais.

4.1.6. Resultados do Ensino
Dos resultados do ensino, hai que dicir que as taxas de abandono
reflíctense deficientemente; aparecendo nas avaliacións con distintos
cualificativos, denomínase baixa en Xornalismo e escasa en Fisioterapia
de Vigo. Nas Enfermerías a taxa oscila entre un 6% e un 20,4%, e
atribúese ós estudiantes que non elixen Enfermería en primeira opción. O
dato non aparece recollido en Terapia Ocupacional.
Nas Fisioterapias indícase que é baixa e que a dirección prepara e orienta
de cara á inserción laboral ós titulados.
En xeral tódalas titulacións, sinalan bos resultados, variando a taxa
de éxito entre unhas titulacións e outras, arredor do 95% en Terapia
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Ocupacional. Se ben o tempo de graduación non consta explicitamente en
varias titulacións, habitualmente é superior ó establecido na Titulación.

4.1.7. Relacións Externas
As relacións externas están moi coidadas nalgunhas titulacións. En xeral
apréciase un sensible avance no establecemento de convenios nos
últimos anos nas Fisioterapias e Enfermerías.

4.1.8.Investigación
Polo que respecta á investigación, esta é considerada en si mesma como
un punto forte para unha parte das titulacións, xa que contan con grupos
de investigación fortemente consolidados e competitivos, como Farmacia,
con liñas de investigación estables, cunha producción satisfactoria en
termos de rendemento e calidade, gran cantidade de publicacións e
moitas posibilidades de financiamento privado.
Nas Diplomaturas, titulacións novas e de recente creación, valoran como
necesaria algunha mellora no que se refire basicamente a unha maior
dotación de recursos financeiros para a investigación.
En casos particulares, como Fisioterapia ou Terapia Ocupacional,
a dependencia da rama de Medicina, fai que se realicen escasas
investigacións propias, restrinxíndose na maioría dos casos ós
departamentos de Medicina. En Fisioterapia de Vigo, aínda sendo unha
titulación de recente creación, informan que na actualidade se están a
desenvolver proxectos de investigación.
No caso de Enfermería en Santiago, resáltase a imposibilidade de acceso
dos alumnos diplomados ó Terceiro Ciclo, o que supón unha barreira
para a promoción da investigación. As titulacións da Universidade da
Coruña avaliadas, de recente creación, consideran que a súa actividade
investigadora aínda non acada o nivel óptimo desexable.

4.2. Humanidades
Neste apartado recollemo-los principais resultados da avaliación das nove
titulacións de Humanidades que foron sometidas a avaliación durante o
Primeiro Plan Nacional de Avaliación da Calidade das Universidades en
Galicia.
Oito das titulacións avaliadas correspóndense a Licenciaturas en Filoloxía
e a restante é a Licenciatura en Xeografía. A maior parte destas titulacións
implantáronse na década dos noventa, a excepción de Filoloxía Románica
en Santiago e Filoloxía Hispánica en Vigo, que teñen maior antigüidade.
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TITULACIÓNS AVALIADAS – HUMANIDADES
TITULACIÓN
Licenciado en Xeografía
Licenciado en Filoloxía
Clásica
Licenciado en Filoloxía
Románica
Licenciado en Filoloxía
Portuguesa
Licenciado en Filoloxía
Italiana
Licenciado en Filoloxía
Galega
Licenciado en Filoloxía
Inglesa
Licenciado en Traducción e
Interpretación
Licenciado en Filoloxía
Hispánica

UNIVERSIDADE
Santiago

ANO
TITULACIÓNS 
ANO
INDICADOR
CREACIÓN EXISTENTES AVALIACIÓN COBERTURA
1993
1
1999
100%

Santiago

1994

1

1999

100%

Santiago

1963

1

2000

100%

Santiago

1994

1

2000

100%

Santiago

1989

1

2000

100%

Vigo

1997

3

1999

33%

Vigo

1993

3

1999

33%

Vigo

1992

1

1999

100%

Vigo

1975

3

1999

33%

4.2.1. Oferta e Demanda da Titulación
A maior parte das titulacións en Filoloxía caracterízanse por experimentar
unha progresiva caída na súa demanda. En particular, é preocupante
o reducido número de alumnos que se matriculan por primeira vez
no primeiro curso das Licenciaturas de Filoloxía Románica, Italiana,
Portuguesa e Clásica en Santiago e Filoloxía Galega en Vigo.
Evidentemente esa reducción de alumnos ten contrapartidas positivas
e neste sentido sinálanse como trazos favorables a maior atención
personalizada e a maior compoñente vocacional na elección destes
estudios. Para combate-la escasa captación de estudiantes propoñen
intensifica-lo labor informativo (emisión de folletos, mesas redondas,
conferencias, xornadas de portas abertas, etc.).
Nunha situación máis optimista respecto á entrada de alumnos atópase
a Licenciatura de Traducción e Interpretación, sobre todo na súa variante
Español-Inglés, onde o número de solicitudes case duplica ás prazas
ofertadas.
Por outra parte a titulación de Xeografía trata de mante-lo número de
novos ingresos nunha cifra razoable. Ó longo dese período foi mellorando
pouco a pouco a entrada de novos estudiantes en primeiro curso, pasando
de 27 no curso 96/97 a 126 no curso 98/99.
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HUMANIDADES – OFERTA E DEMANDA
TITULACIÓN

ANO
AVALIACIÓN

Licenciado en Xeografía
Licenciado en Filoloxía Clásica
Licenciado en Filoloxía Románica
Licenciado en Filoloxía Portuguesa
Licenciado en Filoloxía Italiana
Licenciado en Filoloxía Galega
Licenciado en Filoloxía Inglesa
Licenciado en Traducción e Interpretación
Licenciado en Filoloxía Hispánica

1999
1999
2000
2000
2000
1999
1999
1999
1999

ALUMNOS
ALUMNOS  TITULADOS 
NOVO
TOTAIS
Ó ANO
INGRESO
126
262
9
20
93
4
2
77
10
63
6
51
59
126
130
579
62
86
478
45
85
373
40

HUMANIDADES – EVOLUCIÓN DEMANDA 1º CURSO
TITULACIÓN
Licenciado
Licenciado
Licenciado
Licenciado

en
en
en
en

Filoloxía Clásica
Filoloxía Románica
Filoloxía Portuguesa
Filoloxía Italiana

1994/
1995
9
–
–
–

1995/
1996
10
2
10
4

1996/
1997
16
1
4
9

1997/
1998
12
5
5
3

A caída demográfica, as malas perspectivas de emprego dos seus titulados
e a diversificación da oferta de titulacións son factores que se teñen en
conta á hora de valora-la escasa demanda que en xeral caracteriza a estas
titulacións. Ademais, no desaxuste entre oferta e demanda é necesario ter
en conta o feito de que se incrementou a competencia entre institucións,
ofertando nalgúns casos as tres universidades a mesma titulación (caso
de Filoloxía Hispánica ou Galega).
A nota de corte baixou en case tódalas titulacións, a excepción da
titulación de Traducción e Interpretación na súa variante español-inglés,
onde a nota de corte estaba en 6,82 no curso 98/99.
Ó fío desta situación, en case tódalas titulacións destácase a escasa
formación previa dos alumnos de novo ingreso, aínda que para algunhas
titulacións esta deficiencia formativa é máis acusada, como en Filoloxía
Clásica.
As recomendacións que se propoñen neste caso polo Comité externo
pasan pola creación do chamado Curso Cero (un mes inicial de ensino
intensivo nalgunhas titulacións).
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4.2.2. Plan de Estudios
Practicamente tódalas titulacións avaliadas na Rama de Humanidades
presentan plans de estudios de 4 anos estructurados en 2 ciclos con
materias cuadrimestrais. A súa implantación é relativamente recente, a
excepción do de Filoloxía Románica que se implantou en 1963.
Definición de Obxectivos
A definición de metas e obxectivos dos plans de estudio das titulacións de
Humanidades é diversa. Por un lado hai titulacións como Filoloxía Italiana
ou Románica onde os comités externos sinalan que as súas metas e
obxectivos están ben fixados e a súa exposición é clara e convincente.
Por outro lado hai titulacións como Filoloxía Clásica, Hispánica, Galega ou
Inglesa onde o perfil do titulado non está claramente definido. En Xeografía
tampouco se advirte a existencia dun documento no que se especifiquen
metas e obxectivos da titulación.
Estructura
En case tódalas titulacións se plantexan modificacións ou reformas nos
plans de estudio (aspecto que actualmente xa foi abordado). Trátase
de paliar aspectos que mereceron unha valoración negativa como son
o excesivo número de materias, a súa atomización polo escaso número
de créditos, a reducida oferta real de materias optativas e de créditos
prácticos e nalgúns casos, a escasa flexibilidade para recoñecer créditos
cursados noutras licenciaturas.
Debido a este ambiente de cambio, os comités sinalan a importancia de
aproveitar esas modificacións para facer explícitos os obxectivos para cada
unha das titulacións implicando a tódolos axentes posibles (alumnado,
graduados, empregadores, colexios profesionais, etc.), de forma que se
poidan integrar tódalas perspectivas posibles no plan de estudios.
Os programas das materias merecen algún comentario crítico, sobre todo
no que se refire á escasa coordinación entre os Departamentos á hora de
programa-la docencia das titulacións (aspecto este sinalado no caso das
titulacións impartidas na Facultade de Filoloxía e Traducción de Vigo ou
Xeografía en Santiago). Iso provoca certas deficiencias na secuenciación
das materias e solapamentos nalgúns contidos.
Para afrontar estas debilidades nos diferentes centros proponse a
creación de comisións encargadas de velar pola coordinación de materias
e a actualización científica dos programas.
En case tódalas valoracións dos plans de estudio reclámase maior peso ós
contidos prácticos. Os informes dos comités externos adoitan a se-los que
máis enfatizan este aspecto e soen recomendar que nestas titulacións se
incorpore un Practicum no seu plan de estudios, de forma que parte da
formación do alumno sexa realizada no ámbito laboral.
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HUMANIDADES – PLAN DE ESTUDIOS
TITULACIÓN
Licenciado
Licenciado
Licenciado
Licenciado
Licenciado
Licenciado
Licenciado
Licenciado
Licenciado

en Xeografía
en Filoloxía Clásica
en Filoloxía Románica
en Filoloxía Portuguesa
en Filoloxía Italiana
en Filoloxía Galega
en Filoloxía Inglesa
en Traducción e Interpretación
en Filoloxía Hispánica

PLAN
ESTUDIOS
1993
1994
2000
1994
2000
1997
1995
1992
1995

Nº DE 
CURSOS
4
4
5
4
5
4
4
4
4

CRÉDITOS 
TOTAIS
309
300
–
300
300
300
306
318
309

4.2.3. Recursos Humanos
A adecuación do perfil de formación do profesorado ás necesidades da
titulación é considerada satisfactoria en case tódalas titulacións avaliadas,
destacando sobre todo aquelas que teñen un cadro de persoal máis
consolidado con ampla experiencia no ámbito docente e investigador
(casos de Filoloxía Clásica, Románica ou Xeografía).
A motivación do profesorado (definida en termos de entusiasmo, grao de
implicación, satisfacción, etc.) destaca positivamente de forma xeral nas
titulacións avaliadas. Este aspecto é enfatizado nas titulacións de máis
recente creación (caso de Traducción e Interpretación).
Respecto ós programas de formación do profesorado, resultan deficientes
para aquelas titulacións onde se concentra unha importante porcentaxe
do profesorado novo (caso de Traducción e Interpretación). Fronte a estas
deficiencias proponse o establecemento de programas activos dirixidos á
actualización e innovación docente.
Nalgunhas titulacións (Filoloxía Románica, Traducción e Interpretación e
Xeografía) recoñecen insuficiencias no cadro de persoal de PAS, aínda
que as prestacións e o clima de relacións persoais son valoradas de forma
satisfactoria en tódalas titulacións.

4.2.4. Instalacións
As instalacións e recursos en xeral considéranse suficientes, se ben
propóñense melloras para aulas, laboratorios, biblioteca e servicios
complementarios, sobre todo naquelas titulacións que se imparten
en edificios de maior antigüidade. Unha observación xeneralizada é a
deficiencia de accesos específicos para disminuídos.
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4.2.5. Desenvolvemento do Ensino
Case tódalas titulacións contan con guías académicas (que contemplan
o plan de estudios, programas, metodoloxía, calendarios, etc.) e a súa
existencia é valorada positivamente, aínda que nalgúns casos (Filoloxía
Clásica) detéctanse atrancos na súa divulgación xa que no informe do
comité externo recóllese o descoñecemento dalgúns alumnos respecto
á existencia da Guía. Nos informes hai poucas mencións á existencia
doutros mecanismos de información tales como páxinas web, correo
electrónico, taboleiros de anuncios e publicacións propias, para mellora-la
disponibilidade de información.
Dedicar maiores esforzos á orientación, atención e axuda, sobre todo ós
alumnos de novo ingreso, é unha tarefa que se plantexa na maior parte
das titulacións. Nesta liña propóñense potenciar xornadas de acollida que
faciliten a súa integración na universidade. Tamén se considera necesario
completar e mellora-la información que se ofrece ós alumnos na elección
de itinerarios, materias optativas e de libre elección, así como proporcionar
orientación sobre as saídas profesionais.
Nalgunhas titulacións (as impartidas na Facultade de Filoloxía e Traducción
de Vigo) suxírese a implantación da titoría individual ou as titorías de curso.
Finalmente reclámase maior esforzo no seguimento dos egresados.
Nestas titulacións, a metodoloxía tradicional de clases maxistrais xúlgase
polo xeral, como axeitada e efectiva. Sen embargo, plantexan a necesidade
de que se outorguen maiores recursos para ensinanzas de perfil didáctico
novidoso. Destácanse especialmente as carencias nos laboratorios de
idiomas e nos recursos informáticos para a docencia.
Nalgunhas titulacións de Filoloxía, aproveitando os grupos reducidos, cada
vez ensáianse máis iniciativas (como a elaboración e presentación de
traballos) que fomentan a participación do alumnado. Esta docencia en
grupos reducidos acostuma coincidir ademais cunha valoración positiva
do nivel de asistencia a clase.
Nun amplo número de titulacións (as impartidas na Facultade de Filoloxía
e Traducción de Vigo, Filoloxía Italiana, Filoloxía Portuguesa e Filoloxía
Clásica ou Xeografía) recoñécese a existencia dunha sobrecarga de
traballo para o alumnado, que se materializa nun alto número de horas no
centro, un forte nivel de esixencia nalgunhas materias e nunha excesiva
petición de traballos a desenvolver en cada materia.
A relación entre alumnos e profesores é valorada positivamente de forma
maioritaria sobre todo nas titulacións máis reducidas en número de
alumnos (casos de Filoloxía Italiana e Portuguesa). Nestes casos tamén se
valora de forma positiva a participación dos alumnos na vida do centro.
En relación á organización do ensino os informes sinalan como debilidade
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a falla de coordinación interdepartamental. Tamén se aprecia certa
insatisfacción co calendario e cos horarios académicos (En Filoloxía
Portuguesa fálase de “nefasto horario de clases, disperso para o alumno e
o profesor na distribución diaria e semanal e inclusive incompatibilizando
a oferta”).
A distribución total de alumnos en grupos parece axeitada. O reducido
número de alumnos que en xeral cursan estas titulacións fai que este
aspecto sexa positivo, chegando nalgúns casos ó predominio da atención
personalizada.
A actividade docente do profesorado é abordada de forma heteroxénea
por parte das unidades avaliadas. Nalgúns casos destácase como factor
positivo a ampla experiencia docente do profesorado. (Filoloxía Clásica,
Románica ou Xeografía). Noutros casos os comités de avaliación trasladan
nos seus informes a percepción de que o aspecto docente estivo peor
atendido e considerado que a labor investigadora.
Nalgunhas titulacións (Filoloxía Italiana, Portuguesa e incluso en Xeografía)
sinálase como factor limitante na actividade docente o excesivo número
de materias diferentes a impartir por cada profesor.
Entre as debilidades sinaladas polas titulacións resaltan as deficiencias
nos procedementos de avaliación do profesorado existentes e a escasa
repercusión dos seus resultados. As propostas establecidas inciden na
necesidade de mellora-los procedementos de avaliación e de establecer
pautas de actuación en función dos seus resultados.
As titorías considéranse de gran importancia e valóranse de forma positiva
nestas titulacións. En xeral, os factores que máis se destacan son a boa
disponibilidade do profesorado e as vantaxes da atención individualizada
ós alumnos.
Non obstante, nalgúns casos (Titulacións de Filoloxía e Traducción en Vigo)
reclámase maior reflexión sobre a “despreocupación polas titorías fóra do
período de exames”. As propostas pasan por incrementa-la información
ó alumno sobre a súa utilidade, por mellora-la súa organización para
evitar solapamento con horarios de clase e por mellora-la formación do
profesorado para o desenvolvemento desta importante función dentro da
súa actividade docente.
A avaliación das aprendizaxes merece en xeral unha valoración positiva.
Os aspectos formais da avaliación – contido dos exames, publicidade das
convocatorias, periodicidade, publicidade de resultados e mecanismos
para a revisión – apenas reciben ningún tipo de cuestionamento, aínda
que se sinala como negativo a excesiva concentración destes nun mesmo
período. Sen embargo, nalgunhas titulacións estanse a dar avances
importantes cara á xeneralización da avaliación continua.
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4.2.6. Resultados do Ensino
A pesar da carencia detectada en canto á información proporcionada polas
titulacións acerca dos resultados do ensino, destacan en xeral valoracións
positivas no campo das Filoloxías sen que existan diferencias significativas
entre as distintas titulacións. As taxas de éxito e de rendemento
considéranse satisfactorias sobre todo naqueles casos onde o reducido
número de alumnos permite facer unha avaliación continua. Aínda así,
nestes casos recoméndase facer un seguimento da evolución da taxa de
abandono. Por exemplo, en Filoloxía Italiana aparecen taxas de abandono
que van dende o 33 ó 43%. Non obstante nesta titulación sinálase que os
que continúan a carreira fano cun atraso mínimo na graduación.
Polo que respecta á titulación de Xeografía considérase que a taxa de
éxito das tres primeiras promocións do plan é preocupantemente baixa e
simultaneamente a taxa de abandono é demasiado alta (o 50% na última
promoción). A percepción transmitida polos alumnos graduados nesta
titulación é que se consideran preparados, aínda que recoñecen un certo
déficit no emprego de materiais técnicos e en prácticas de campo.

4.2.7. Relacións Externas
As relacións externas, especialmente as desenvolvidas a través dos
programas Sócrates/Erasmus, desempeñan un papel estratéxico sobre
todo nas titulacións de Filoloxía. En xeral suxírense como propostas de
mellora a potenciación de relacións e convenios con outras institucións
e unha maior dotación de recursos para a xestión destas relacións. En
Xeografía valóranse positivamente os resultados académicos dos seus
alumnos nas universidades estranxeiras, aínda que se sinala que as
dificultades económicas e as limitacións co idioma frean a expansión
destas relacións.

4.2.8. Investigación
A actividade investigadora e os seus resultados reciben nos diferentes
informes unha valoración positiva. Nas titulacións de Filoloxía conviven
departamentos consolidados, con outros de recente creación. Esta
heteroxeneidade reflíctese nas prioridades concedidas ó labor investigador.
Así, mentres nuns casos contan cun elevado número de doutores e
consideran satisfactorios os seus resultados en canto a proxectos e
publicacións, outros contan a súa valoración positiva nas teses que se
están realizando e a potencialidade das súas liñas de investigación.
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Dentro dos recursos humanos para a investigación, a maioría dos
departamentos valora positivamente o elevado número de doutores
e a súa consolidación, aínda que dun xeito xeral reclaman unha maior
dotación de persoal auxiliar de apoio á investigación, favorecendo a
entrada de bolseiros.
Con respecto ó doutoramento, valórase de forma positiva a existencia
de programas de terceiro ciclo e a alta implicación dos departamentos
na docencia. Reclámase de forma unánime un maior recoñecemento da
dedicación docente do profesorado.
A comunicación e a colaboración entre distintos grupos de investigación
dentro da propia titulación considéranse insatisfactorias, sendo axeitado
potencia-la realización de proxectos de investigación interdisciplinares de
grande envergadura.

4.3.Ciencias Sociais e Xurídicas
Ó longo do Primeiro Plan Nacional de Avaliación da Calidade das
Universidades, avaliáronse en Galicia cinco titulacións do ámbito das
Ciencias Sociais e Xurídicas.

TITULACIÓNS AVALIADAS – CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
TITULACIÓN

UNIVERSIDADE

Licenciado en Administración
e  Dirección de Empresas
Licenciado en Economía
Licenciado en Xornalismo
Licenciado en Psicoloxía
Diplomado en Relacións
Laborais

ANO
TITULACIÓNS 
ANO
INDICADOR
CREACIÓN EXISTENTES AVALIACIÓN COBERTURA

Vigo

1994

4

1999

25%

Vigo
Santiago
Santiago

1994
1991
1991*

3
1
1

1999
2000
1999

33%
100%
100%

Santiago

1993*

4

2000

25%

* Estas titulacións xa existían previamente.

4.3.1. Oferta e Demanda da Titulación
A relación entre a oferta e a demanda é considerada axeitada tanto en
Economía como en Administración e Dirección de Empresas. Como se
pode comprobar, o número de matriculados é máis alto en Administración
e Dirección de Empresas que en Economía resaltando nesta última
titulación a menor porcentaxe de alumnos que elixen esta titulación
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en primeira opción. Pola súa parte, as notas de corte para acceder ás
titulacións son sistemáticamente máis altas en Administración e Dirección
de Empresas que en Economía. Ó mesmo tempo a nota de corte é
elevada en Xornalismo, e media en Psicoloxía e Relacións Laborais.

CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS – OFERTA E DEMANDA
TITULACIÓN
Licenciado en Administración e
Dirección de Empresas
Licenciado en Economía
Licenciado en Xornalismo
Licenciado en Psicoloxía
Diplomado en Relacións Laborais

ANO
AVALIACIÓN

ALUMNOS
NOVO
INGRESO

1999

331

1356

–

1999
2000
1999
2000

276
105
311
250

1158
548
1713
1250

–
69
173
185

ALUMNOS  TITULADOS 
TOTAIS
Ó ANO

En xeral, a demanda das titulacións de Ciencias Sociais é alta, tal e
como deducimos dos datos relativos a novo ingreso: Economía (n=276),
Administración e Dirección de Empresas (n=331), Psicoloxía (n=311),
Relacións Laborais (n=250) e Xornalismo (n=100).
Nestas titulacións non se coñecen estudios prospectivos da demanda
nin nivel de emprego dos licenciados, se ben os informes deixan
translucir boas perspectivas no mercado laboral á hora de acceder a un
emprego. Neste aspecto sinálase que as saídas profesionais dos titulados
en Economía teñen maior vinculación co sector público, o exercicio da
libre profesión, a investigación e o ensino, mentres que os titulados en
Administración e Dirección de Empresas teñen unha orientación máis clara
cara á empresa e o seu entorno. No resto das titulacións podemos afirmar
que a demanda é alta, a pesar da caída da natalidade e a competencia
entre titulacións, pero fallan estudios sobre a transición ó emprego.

4.3.2. Plan de Estudios
Definición de Obxectivos
Nos informes de avaliación das titulacións avaliadas aparecen frases
indicando que os obxectivos “non están precisados”, ou “están moi
pouco definidos”. Aínda que aparece o perfil profesional da titulación, non
se especifica en que consiste a profesión nin os diversos ámbitos que
a compoñen, tal é o caso de Psicoloxía. Polo que respecta á análise e
valoración dos obxectivos das titulacións en Administración e Dirección
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de Empresas e Economía, destaca a ausencia de reflexión sobre cales
deberían ser os obxectivos destas titulacións.
Esta situación plásmase na inexistencia de documentos onde se reflictan
de forma actualizada os obxectivos, as iniciativas para acadalos e o grao
de consecución dos mesmos. Sen embargo, o informe de autoavaliación,
cando analiza os perfiles de formación das titulacións, sinala determinados
aspectos que serven de referencia para coñecer estes obxectivos.
Así, coméntase que a Licenciatura en Economía pretende proporcionar
unha formación científica nos aspectos básicos e aplicados da economía
e das técnicas de análise económica, mentres que a Licenciatura en
Administración e Dirección de Empresas pretende proporcionar unha
formación científica en aspectos básicos e aplicados da organización e
dirección empresarial.
Estructura
Os plans de estudio das titulacións de Economía e Administración e
Dirección de Empresas avaliadas impártense en catro anos, estructurados
en dous cuadrimestres. A valoración realizada nos informes respecto ós
contidos do plan de estudios apunta cara a necesidade de mellora-lo seu
contido práctico para achega-los coñecementos á realidade económica e
empresarial.
Tamén se propón amplia-la optatividade e a concesión de créditos por
equivalencia ligados á práctica en empresas e institucións. Neste punto
convén resalta-la boa planificación a través de convenios dalgunhas
facultades como Xornalismo e Psicoloxía. En Xornalismo, valóranse
positivamente as prácticas que realizan nos medios de comunicación.
A organización e coordinación dos programas considérase satisfactoria,
valorando positivamente o grao de cumprimento dos mesmos, aínda que
nalgúns casos detéctanse solapamentos como consecuencia do escaso
debate interdepartamental sobre os programas das materias.
CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS – PLAN DE ESTUDIOS
Nº DE 
CURSOS

CRÉDITOS 
TOTAIS

Licenciado en Administración e Dirección de Empresas

4

334

Licenciado en Economía

4

308.5

Licenciado en Xornalismo

4

300

Licenciado en Psicoloxía

4

300

Diplomado en Relacións Laborais

3

193

TITULACIÓN
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4.3.3. Recursos Humanos
As referencias ó profesorado son desiguais; hai titulacións onde o ratio
de profesores e incluso o número de bolseiros son un punto forte
(Psicoloxía), mentres que noutras ocorre o contrario.
As prácticas dalgunhas titulacións, necesitan un maior número de persoal,
incluso algúns piden técnicos informáticos en medios audiovisuais
(Xornalismo e Psicoloxía).
O cadro de profesorado dedicado á docencia e á investigación caracterizouse
por un importante crecemento durante o período avaliado. A Facultade de
Economía e Empresa pasou de contar con 114 profesores en 1995 a 141
profesores en 1998, o que representa un incremento do 24%).
Os Departamentos que imparten docencia maioritaria nas dúas titulacións
apostaron por incorporar profesores novos co obxectivo de que
culminasen os seus proxectos doutorais, tanto dentro do departamento
como no exterior. Este feito, se ben determina algunha limitación en
termos de concentración de esforzos na docencia, tamén presenta unha
lectura positiva xa que se valora satisfactoriamente a proxección futura da
actividade investigadora dos departamentos.
A dotación en número do persoal de administración e servicios é
valorada como insuficiente nalgunhas titulacións, tales como Psicoloxía
e Económicas para levar a cabo de forma satisfactoria determinadas
tarefas. En concreto sinálanse carencias na área económica, en atención
ó alumnado e nos labores administrativos dos Departamentos. As
propostas de mellora realizadas céntranse en establecer programas por
obxectivos e no deseño de indicadores de carga de traballo e calidade de
servicio prestado.

4.3.4. Instalacións
Sobre as instalacións, hai centros que contan con moi boas instalacións
(Xornalismo, Psicoloxía) aínda que ás veces con desigual equipamento
tecnolóxico, moi bo unhas, escaso ou deficiente outras. Hai titulacións
que ocupan centros compartidos (Relacións Laborais en Santiago). As
titulacións de Economía e Administración e Dirección de Empresas tamén
sinalan algunhas carencias de espacio, aínda que consideran axustados
ás súas necesidades, tanto o Salón de Actos como a Biblioteca, con 414
postos de lectura.
Referíndonos ós recursos docentes, a maioría das titulacións analizadas
considera que se precisa unha maior inversión en medios informáticos e
audiovisuais.
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Os recursos económicos trátanse con moi escasa extensión. Constan
como referencias vagas.

4.3.5. Desenvolvemento do Ensino
A metodoloxía de ensino maioritariamente empregada é a lección
maxistral, se ben percíbese unha tendencia crecente a impulsar unha
docencia máis interactiva e a incorporación de medios audiovisuais (clases
con ordenador, presentacións orais de traballos, etc.). No caso concreto
de Xornalismo a lección maxistral coexiste co emprego de medios máis
novidosos e o fomento da metodoloxía de aprendizaxe autónomo.
Con respecto á asistencia a clase, existe unha apreciación xeral en
Economía e Administración e Dirección de Empresas de que a asistencia
a clase tende a ser alta ó inicio do cuadrimestre e vaise reducindo pouco
a pouco.
En canto á organización xeral, a valoración é positiva, se ben cabe sinalar
que nalgúns casos vese dificultada por carecer de edificio propio, como
por exemplo en Relacións Laborais.
As titulacións de Economía e Administración e Dirección de Empresas
consideran insuficiente o período de docencia, propoñendo unha
redefinición da duración dos cuadrimestres, de tal xeito que non se vexan
interferidos polo calendario de exames extraordinarios. O comité interno
propón limitar a só dúas convocatorias xerais de exames finais ó ano (unha
en xaneiro-febreiro e outra en xuño-xulio), con dous períodos previos de
matrícula e suprimi-las convocatorias de Decembro e Setembro.
A tipoloxía de exames realizada nos diferentes cursos é variada e
van dende o tipo test ata os de carácter máis descritivo pasando por
aqueles que se compoñen dunha parte teórica e outra práctica. Esta
heteroxeneidade considérase axeitada e responde ós obxectivos dos
plans de estudios e das materias, aínda que se detecta unha carencia de
exames e exposicións orais que poderían constituír un bo complemento
de formación.
A reclamación habitual con respecto á avaliación é a falla de exames
parciais. O exame único, escrito e final, é o método avaliativo máis
empregado, considerándose nalgúns casos os programas das materias
como unha especie de contrato entre profesor e alumno, polo que
deberían concretarse as directrices dos descritores das materias. Nos
autoinformes non existen apenas comentarios ou xustificación dos
mesmos, sería axeitado ser máis realista na definición de obxectivos,
planificación e elección de temas, traballo do alumnado, etc.
En canto á atención titorial, é un denominador común que os alumnos
fagan pouco emprego delas, a non ser na véspera dos exames. Nalgunhas
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ocasións obsérvanse certas dificultades puntuais para atendelas, tal e
como ocorre en Xornalismo e en Relacións Laborais nos períodos onde
non se imparte docencia.
As actividades complementarias son máis ben escasas e dispersas ó
longo do curso. As poucas iniciativas levadas a cabo caracterízanse pola
baixa participación de profesores e alumnos.
Os estudiantes reciben a información esencialmente a través da Guía do
Estudiante. Con carácter xeral, considérase que se proporciona un bo
nivel de información a profesores, alumnos, administrativos e conserxes.
No caso puntual de Relacións Laborais, existe unha información especial
para os alumnos de novo ingreso.

4.3.6. Resultados do Ensino
A taxa de éxito, varía considerablemente entre unhas titulacións e outras.
Xornalismo dá un valor do 70%, Económicas do 62%, Administración e
Dirección de Empresas do 57% e Relacións Laborais entre un 16 e un 25%.
A taxa de abandono aparece nas avaliacións con distintos cualificativos,
estímase baixa en Xornalismo, en Psicoloxía oscila entre un 13% e un
20% e en Relacións Laborais é dun 25%.
O tempo de graduación non consta en varias titulacións, pero en xeral é
superior ó establecido na Titulación.

4.3.7. Relacións Externas
As relacións externas están moi coidadas nalgunhas titulacións, por
exemplo, Xornalismo ten sete convenios con universidades españolas e
con dezasete europeas, así como convenios de prácticas coa maioría das
empresas xornalísticas galegas. Outra titulación que resalta as súas boas
relacións externas é a de Psicoloxía.

4.3.8. Investigación
Polo que respecta á investigación, esta é considerada en si mesma como
relevante en Psicoloxía, se ben con liñas de investigación que ás veces se
interfiren. Tamén é de resalta-lo avance en Económicas e Administración
e Dirección de Empresas de Vigo, que conta cada día con máis proxectos
e Teses Doutorais.
Xornalismo atópase en fase de apertura de novas liñas de investigación,
así como de consolidación dos grupos de investigación existentes e o
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establecemento de pautas para mellora-la investigación no Terceiro Ciclo,
debido á recente creación da facultade. Mentres que na Diplomatura de
Relacións Laborais, a investigación non aparece reflectida como práctica
imprescindible na dinámica universitaria, centrándose especialmente na
docencia.

4.4. Ciencias Experimentais
Durante o Primeiro Plan Nacional de Avaliación, en Galicia avaliáronse seis
titulacións correspondentes á Área Científico Experimental:
TITULACIÓNS AVALIADAS – CIENCIAS EXPERIMENTAIS
TITULACIÓN
Licenciado en Física
Matemáticas
Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
Química
Bioloxía
Diplomado en Óptica e Optometría

UNIVERSIDADE
Santiago
Santiago
Vigo
Santiago
Santiago
Santiago

TITULACIÓNS 
ANO
EXISTENTES AVALIACIÓN
2
1996
1
2000
2
2000
3
1998
3
1998
1
1998

INDICADOR
COBERTURA
50%
100%
50%
33%
33%
100%

Cabe salientar que coa reforma dos Plans de Estudio moitas destas
titulacións atópanse en proceso de cambio e é por iso que os datos
obtidos dos autoinformes non son facilmente comparables ó discrepar en
volume e forma.

4.4.1. Oferta e Demanda da Titulación
No caso que nos ocupa temos dous grandes bloques de titulacións,
unhas que tradicionalmente son coñecidas e consolidadas a nivel social
(Físicas, Matemáticas, etc.) e outras de nova creación que en moitos
casos manifestan a súa necesidade de clarificar obxectivos da titulación
e facerse coñecer a nivel socioeconómico de cara ó empresario (como
ocorre no caso de Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos).
En xeral a demanda das titulacións avaliadas é acorde coa oferta
presentada, se ben nalgúns casos a ocupación destas prazas estase
vendo afectada polo progresivo descenso da taxa de natalidade. Algunhas
destas titulacións que se viñan caracterizando por alumnos con altas
notas de corte, ven como estes decrecen, chegando a ter dificultades
para cubrir na súa totalidade a oferta presentada.
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Algunhas titulacións presentan particularidades como Óptica e Optometría
que é unha titulación de ciclo curto e presenta unha alta taxa de demanda
con nota media de acceso de 6,20.
Outra titulación particular é a de Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos,
que presenta a singularidade de ser unha titulación de só 2º Ciclo e a
súa principal demanda procede doutros titulados de 1º ou 2º ciclo como
Bioloxía, Enxeñería Tec. Agrícola, Enfermería, etc.
En xeral a absorción da oferta de titulados por parte do tecido social e
económico non se ve reflectida de forma moi explícita nos autoinformes,
se ben fanse diversos comentarios acerca de cómo mellorar este
aspecto. Así en titulacións consolidadas no tempo e que posúen claros
obxectivos dentro da titulación como é o caso de Matemáticas, propoñen
unha redefinición de obxectivos de cara á súa orientación cara ó mercado
laboral.
Outro caso é o de Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos que ó ser unha
titulación aínda non consolidada no entorno social e económico, propón
medidas para a súa promoción incidindo sobre todo nos potenciais
empregadores así como con organismos como o OFOE (Oficina de
Orientación ó Emprego) para a redacción dunha guía sobre saídas
profesionais.

CIENCIAS EXPERIMENTAIS – OFERTA E DEMANDA
TITULACIÓN

ANO
AVALIACIÓN

Licenciado en Física
Matemáticas
Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
Química
Bioloxía
Diplomado en Óptica e Optometría

1996
2000
2000
1998
1998
1998

ALUMNOS
NOVO
INGRESO
200
118
41
211
80

ALUMNOS  TITULADOS 
TOTAIS
Ó  ANO
1150
920
114
1203
1308
329

98
12
194
138
57

4.4.2. Plan de Estudios
Definición de Obxectivos
En case tódolos informes externos hai algunha referencia ós obxectivos
da titulación, nas titulacións consolidadas no tempo estes son claros e
están moi definidos, se ben na maioría dos casos faise referencia a unha
“redefinición de obxectivos acorde co mercado laboral”, mentres que en
titulacións de nova creación carécese destes obxectivos e os informes
finais resaltan a necesidade de definilos.
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Estructura
No que respecta á estructura dos plans de estudio, denótase unha
reclamación xeneralizada de exceso de contidos, que podería mellorarse
sen minimiza-los contidos, tal como é o caso de Física que recomenda no
seu Informe Final a posibilidade de amplia-los estudios dos actuais catro
anos a cinco.
Algúns informes de autoavaliación son moi críticos co actual plan de
estudios considerando prescindibles algunhas materias optativas ou
baseando a súa inconformidade coa incoherencia entre o tempo previsto
para cursa-la carreira no plan de estudios e o tempo real de terminación
de estudios.
Outras titulacións como no caso de Química quéixanse da “atomización
das materias” que provocan que o alumno deba cursar moitas materias ó
mesmo tempo e propoñen a necesidade de creación de materias anuais.
Por parte das materias de libre elección recóllese un comentario
xeneralizado e moi crítico do seu actual funcionamento, se ben propóñense
múltiples melloras a incorporar como son a delimitación dos obxectivos
docentes das materias de libre configuración para evita-la súa confusión
coas materias optativas. Tamén se aprecia a necesidade de materias de
acompañamento á formación estrictamente científica, como de idiomas,
especialmente o Inglés, ou formación didáctica. Na libre configuración
tamén se resalta a dispersión dos campus que fai moitas veces imposible
acudir a outros centros a recibi-la docencia desexada.
A valoración que se fai sobre a docencia práctica é en xeral moi positiva,
sobre todo nas titulacións de evidente experiencia en laboratorio
como Química, Física, etc., se ben fanse pequenas puntualizacións á
descoordinación entre coñecementos teóricos e prácticos que leva ó
alumnado a realiza-las prácticas sen os coñecementos teóricos axeitados
para a súa correcta elaboración. En titulacións como “Ciencia e Tecnoloxía
dos Alimentos” inclusive definen as prácticas como “personalizadas” dada
a pequena densidade de alumnado por grupo de prácticas, o que permite
obter moi bos resultados.
Como punto débil o que si se valora en titulacións como “Óptica” é a
ausencia de acordos ou convenios para elaboración de prácticas en
empresas. No caso do alumnado de terceiro ciclo dalgunhas titulacións
tamén se valora negativamente o escaso número de bolsas para estudios
de 3º ciclo.
Outro dos temas que se tratan nos informes dalgunhas titulacións como
Química é o do Proxecto de finalización dos estudios. A reclamación
xeneralizada é a de que o tempo que supostamente debería levar a
xulgar polo número de créditos en que está valorado, nada ten que ver
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coas horas de dedicación necesarias invertidas polo alumno. Algunhas
titulacións incluso fan referencia a que o proxecto debería ser financiado
pola propia Universidade, ademais de dispoñer dun espacio físico
destinado a tal finalidade.

CIENCIAS EXPERIMENTAIS – PLAN DE ESTUDIOS
TITULACIÓN
Licenciado en Física
Matemáticas
Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
Química
Bioloxía
Diplomado en Óptica e Optometría

PLAN
ESTUDIOS
1992
2000
2000
1994
1995
1999

Nº DE 
CURSOS
4
5
2
5
5
3

CRÉDITOS 
TOTAIS
300
–
150
300
300
198

4.4.3. Recursos Humanos
En canto ós recursos humanos hai claras diferencias entre titulacións
de recente implantación e as xa consolidadas que posúen profesorado
funcionario na súa maioría, a pesar do cal, titulacións como Química, Física
e Matemáticas fan referencia á necesidade de maior oferta de prazas de
profesorado axudante. No caso de Bioloxía manifestan un déficit real de
profesorado en departamentos non adscritos á Facultade de Bioloxía e
nalgunhas áreas integradas en departamentos que agrupan varias.
No que respecta ó ratio Catedráticos de Universidade / Titulares de
Universidade entre o profesorado funcionario, tanto Bioloxía, como
Química considérano inadecuado, pero ó mesmo tempo manifestan a
inexistencia dun plan de promoción do profesorado. Do mesmo modo
maniféstase nos informes a existencia dun baixo número de profesores
axudantes, asociados e titulares de Escola Universitaria o que resta
posibilidades dunha futura promoción de persoas con formación axeitada,
factor que pode ocasionar unha situación perigosa de desmoralización.
No caso da Diplomatura de Óptica recóllese no seu informe final a
escaseza de profesorado docente propio da titulación.
Con carácter xeral, a carga docente acada as 240-260 horas por profesor
titular. A estancia no centro durante o horario docente do profesorado
valórase como moi alta na ampla maioría das titulacións avaliadas e
apréciase unha boa relación entre o profesorado en liñas xerais, se ben
cabe destacar algunha falla de coordinación nalgunhas materias que
deberá ser revisada.
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Na docencia práctica, o ratio profesor / alumno nos laboratorios é bastante
axeitado e como media 20 en case tódalas titulacións. Se ben tódolos
informes manifestan falla de medios humanos nos laboratorios en
concreto no referente a persoal técnico de laboratorio.
Algúns informes plantexan a necesidade de retoma-la figura do “Mestre de
Taller” para corrixi-la problemática xeneralizada do persoal do laboratorio.
O número, a calidade e a formación do persoal de administración e
servicios valórase adecuadamente, salvo en casos moi puntuais como o
de “Óptica” que presenta algún comentario un pouco crítico.

4.4.4. Instalacións
En canto ós edificios en liñas xerais as instalacións son axeitadas, pero
moitos presentan dificultades relativas a barreiras arquitectónicas que
farían imposible a asistencia a clase de persoas con algunha minusvalía.
Igualmente aprécianse deficiencias nas medidas de seguridade dos centros,
inexistencia de saídas de emerxencia, iluminación de emerxencia, etc.
As instalacións dos laboratorios parecen axeitadas e en moitos casos
xustifícanse con fondos obtidos do elevado número de proxectos de
investigación que se fan.
A problemática común de titulacións que teñen laboratorios como Química,
Física e Bioloxía, é a falla de medidas de seguridade nos mesmos. Outro
factor a ter en conta é a inexistencia, nalgún dos casos, de contedores
para a recollida de material perigoso ou tóxico. Aconséllase ter en conta
estas necesidades primarias á hora de deseñar plans de inversión en
infraestructura.

4.4.5. Desenvolvemento do Ensino
En canto á metodoloxía docente, cada vez incorpóranse máis as novas
tecnoloxías da Información e Comunicación, pero é un proceso lento e
custoso que precisa inversión por parte de tódalas Universidades e que se
atopa en proceso de implantación. Case tódalas titulacións reclaman nos
seus informes maior número de medios para tal fin.
En xeral a metodoloxía docente para as clases teóricas fundaméntase na
lección maxistral, tendo en contrapartida que as titulacións en cuestión
teñen unha carga práctica moi importante e todo ese coñecemento
adquirido en teoría compróbase en diversas prácticas de laboratorio.
En canto á calidade da docencia, maniféstase en tódolos informes como
elevada dado o alto nivel de investigación presente en case tódalas
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titulacións de Ciencias Experimentais, aínda que por outra parte algúns
informes presentan como un aspecto negativo o feito de que se prime a
actividade investigadora á docente por parte das autoridades académicas.
O método de avaliación máis empregado é o dun só exame xeral e en
ocasións proponse outro tipo de solucións que permitan unha mellor
avaliación xeral do alumno.
No referente ó funcionamento das bibliotecas case tódalas titulacións
resaltan os seus bos fondos bibliográficos, un bo funcionamento do
servicio de préstamo, ademais do incremento sostido da dotación
económica para a adquisición de novos fondos.
Hai unha reclamación xeneralizada en tódalas titulacións referente á
atención titorial. Case tódolos informes constatan un amplo cumprimento
por parte do profesorado, sen embargo esta atención titorial non é
empregada polo alumnado, salvo en períodos de exames, plantexándose
a necesidade de introduci-las novas tecnoloxías á atención titorial para
amplia-lo seu emprego e eficacia, un claro exemplo sería o emprego
xeneralizado de correo electrónico.

4.4.6. Resultados do Ensino
Existe un certo contraste nas taxas de éxito das distintas titulacións, aínda
que se carece de datos dalgunha delas, a maioría das titulacións de 5 anos
presentan unha duración media dos estudios próxima a 5,8 ou 6 anos.
Nalgún caso como o de Química ou Matemáticas existe unha taxa de
abandono moi elevada, que moitas veces ten que ver coa procedencia do
alumnado que elixe a titulación en 2ª ou 3ª opción. Este feito maniféstase
nunha baixa motivación do alumnado.
Polo contrario no caso da titulación de Óptica, estes alumnos atópanse moi
motivados e o seu informe xustifícao dada as boas saídas profesionais, así
como a boa calidade das súas prácticas.
No caso concreto da titulación de Física, a entrada do novo plan de
estudios obrigou a moitos alumnos a cambiar de plan e dilata-lo tempo
de estancia na Facultade, facendo que a taxa de graduados descenda
bruscamente do 20 % ó 8,43%.

4.4.7. Relacións Externas
Apenas se atopa nos informes referencias ás relacións externas das
titulacións, por exemplo Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos destaca a
existencia de diversos convenios con empresas e a súa presencia nas
convocatorias Erasmus.
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4.4.8. Investigación
Tódalas titulacións de Ciencias Experimentais posúen grupos de
investigación perfectamente consolidados e de alta cualificación científica
que conseguen unha ampla producción científica.
Do mesmo xeito, os laboratorios considéranse moi ben equipados con
boas infraestructuras, se ben algúns resaltan a escaseza de espacio e a
ausencia de ventilación e medidas de seguridade.
Maniféstanse nalgúns casos como punto débil a ausencia de
colaboración entre diferentes grupos de investigación, así como o escaso
recoñecemento da actividade investigadora e integración de diplomados
nos grupos de investigación.
Outro comentario recollido en varios informes externos é o de que a
dedicación á investigación non debe inhibi-la necesidade de mellora na
calidade da docencia

4.5. Ensinanzas Técnicas
Durante o Primeiro Plan Nacional de Avaliación, en Galicia avaliáronse nove
titulacións correspondentes á Área Técnica:

TITULACIÓNS AVALIADAS – ENSINANZAS TÉCNICAS
TITULACIÓN

UNIVERSIDADE

Enxeñeiro Agrónomo
Enxeñeiro Técnico Agrícola,
Especialidade en Industrias
Agrarias e Agroalimentarias
Enxeñeiro Técnico Agrícola,
Especialidade en Industrias
Agrarias e Agroalimentarias
Enxeñeiro de Camiños, Canais e
Portos
Enxeñeiro Industrial
Enxeñeiro Técnico Industrial en
Electricidade
Enxeñeiro Informático
Diplomado en Navegación Marítima
Diplomado en Máquinas Navais

Santiago
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Santiago

PLAN
TITULACIÓNS 
ANO
INDICADOR
ESTUDIOS EXISTENTES AVALIACIÓN COBERTURA
1994
1
1996
100%
1993

1996
2

100%

Vigo

1994

2000

A Coruña

1991

1

1998

100%

A Coruña

1992

2

1999

50%

A Coruña

1998

2

1999

50%

A Coruña
A Coruña
A Coruña

1994
1996
1996

2
1
1

1999
2000
2000

50%
100%
100%
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Se ben algunhas das titulacións avaliadas contan cunha longa tradición
dentro do sistema universitario español, en Galicia foron implantadas na
última década, ou ben sufriron recentemente unha reforma do seu plan
de estudios, de tal xeito que presentan moitas das características propias
das titulacións de nova creación.

4.5.1. Oferta e Demanda da Titulación
A demanda das distintas titulacións avaliadas na área técnica é aceptable,
por canto todas enchen regularmente a totalidade das prazas ofertadas, se
ben existe unha certa disparidade nas notas de corte, mentres algunhas
titulacións superan os seis puntos na convocatoria de xuño, outras apenas
acadan o cinco na de setembro.
Cabe sinalar que non se observa ningunha relación especial entre a
demanda por parte de novos alumnos e a duración da titulación, aínda
que si parece existir unha certa correlación entre o número de alumnos
que desexan estudiar unha certa titulación e a demanda de titulados por
parte do mercado laboral.

ENSINANZAS TÉCNICAS – OFERTA E DEMANDA
TITULACIÓN
Enxeñeiro Agrónomo
Enxeñeiro Técnico Agrícola,
Especialidade en Industrias Agrarias
e Agroalimentarias
Enxeñeiro Técnico Agrícola,
Especialidade en Industrias Agrarias
e Agroalimentarias
Enxeñeiro de Camiños, Canais e
Portos
Enxeñeiro Industrial
Enxeñeiro Técnico Industrial en
Electricidade
Enxeñeiro Informático
Diplomado en Navegación Marítima
Diplomado en Máquinas Navais

ANO
AVALIACIÓN
1996

ALUMNOS
ALUMNOS  TITULADOS 
NOVO
TOTAIS
Ó ANO
INGRESO
125
215
–

1996

125

498

–

2000

150

683

62

1998

130

838

10

1999

83

510

12

1999

100

396

–

1999
2000
2000

145
50
77

680
197
221

9
–
–
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4.5.2. Plan de Estudios
Avaliáronse tanto titulacións de Ciclo Curto, con tres anos de duración,
como titulacións de Ciclo Longo, con cinco anos e incluso unha titulación
de Segundo Ciclo de dous anos de duración.
Definición de Obxectivos
Salvo as titulacións con longa tradición, o resto carece dunha definición
clara dos seus obxectivos, se ben esta indefinición non se reflicte tanto
a nivel interno, por canto tódalas titulacións avaliadas consideran que os
seus plans de estudio presentan un grao de coherencia aceptable, senón a
nivel externo, onde algunhas titulacións consideran que o mercado laboral
non é capaz de valorar adecuadamente a formación e as capacidades
dos seus titulados. Como consecuencia, diversos centros propoñen tanto
a realización de estudios de inserción laboral que permitan coñece-las
necesidades reais do mercado, así como a realización de campañas de
promoción e difusión das súas titulacións no entorno.
Estructura
A maioría das titulacións avaliadas valoran positivamente o deseño do
seu plan de estudios, se ben as titulacións máis antigas sinalan pequenas
deficiencias a corrixir nunha próxima reforma do mesmo, entre as que
cabe destaca-la existencia dun gran número de materias de pequeno
tamaño, así como a oferta dun número escaso de materias optativas que
permitan diferencia-lo perfil dos alumnos.
Un aspecto fundamental no que coinciden tódolos centros avaliados é a falla
de coordinación entre as distintas materias da titulación, descoordinación
que se presenta fundamentalmente no caso de materias afíns impartidas
polos distintos departamentos, polo que entre as propostas de mellora é
frecuente atopa-la designación dunha persoa ou comisión encargada da
coordinación entre materias.
Outro aspecto criticado por diversos centros é o funcionamento do sistema
de materias de libre elección, sinalando como aspecto máis negativo a
ausencia dun conxunto axeitado de materias adaptado ás necesidades de
cada titulación, de tal xeito que en moitos casos convértense en simples
materias para completa-lo plan de estudios, sen unha compoñente
formativa axeitada.
En canto ás prácticas, con carácter xeral as titulacións valóranas
axeitadamente, se ben sinalan diversas deficiencias no equipamento dos
laboratorios docentes, especialmente nas aulas de informática, nas que
consideran o número de ordenadores existentes escaso e na maioría dos
casos obsoletos.
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ENSINANZAS TÉCNICAS – PLAN DE ESTUDIOS
TITULACIÓN
Enxeñeiro Agrónomo
Enxeñeiro Técnico Agrícola, Especialidade
en Industrias Agrarias e Agroalimentarias
Enxeñeiro Técnico Agrícola, Especialidade
en Industrias Agrarias e Agroalimentarias
Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos
Enxeñeiro Industrial
Enxeñeiro Técnico Industrial en
Electricidade
Enxeñeiro Informático
Diplomado en Navegación Marítima
Diplomado en Máquinas Navais

PLAN
Nº DE  CRÉDITOS  CRÉDITOS  CRÉDITOS 
ESTUDIOS CURSOS TOTAIS
1erCICLO 2º CICLO
1994
2
150
–
150
1993

3

250

250

–

1994

3

225

225

–

1991
1992

5
5

420
444

165
174

255
270

1998

3

236

236

–

1994
1996
1996

5
3
3

374,5
222
225

217,5
222
225

157
–
–

4.5.3. Recursos Humanos
Aínda cando tódolos centros sinalan necesidades puntuais de incremento
de persoal, con carácter xeral consideran axeitado tanto o número como
a formación do profesorado existente, se ben cabe destacar que a maioría
dos centros analizados teñen un cadro de persoal relativamente novo
e motivado, cun gran número de profesores en período de formación,
aspecto que é valorado positivamente por canto unha parte importante
se atopa realizando Teses Doutorais, incrementando a actividade
investigadora dos centros.
Sen embargo, isto provoca a existencia dun elevado número de profesores
contratados, nos que a inestabilidade laboral é sinalada como un aspecto
negativo pola maioría dos centros avaliados.
En canto ó Persoal de Administración e Servicios, a análise efectuada polas
distintas titulacións é totalmente dispar, mentres algunhas consideran
a súa dotación actual plenamente satisfactoria, outras sinalan serias
deficiencias, tanto no seu número como no traballo desempeñado.
Sen embargo, tódalas titulacións avaliadas coinciden ó sinala-la escaseza
de persoal técnico cualificado para a atención dos distintos laboratorios
docentes dun modo axeitado.
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4.5.4. Instalacións
A pesar de que a maioría dos centros avaliados contan con instalacións
novas ou reacondicionadas recentemente, un dos principais puntos
débiles detectados é a falla de espacio, esencialmente para laboratorios
docentes e despachos, consecuencia ou ben dunha dotación inicial
incompleta, ou ben dun incremento da dimensión da titulación por enriba
do previsto inicialmente.
En canto á adecuación ó uso docente e o grao de conservación das
instalacións a valoración é positiva por parte da maioría das titulacións, se
ben algunhas sinalan pequenas deficiencias puntuais.

4.5.5. Desenvolvemento do Ensino
A metodoloxía docente empregada maioritariamente é a lección maxistral,
complementada puntualmente con diversos recursos audiovisuais, sendo
a asistencia a clase elevada, se ben con carácter xeral a asistencia parece
maior nas titulacións de Ciclo Longo que nas de Ciclo Curto, aínda cando
a diferencia non é excesivamente significativa.
As distintas titulacións avaliadas coinciden en sinalar como un aspecto
negativo a corrixir, a elevada carga de traballo dos alumnos intrínseca
ás propias características das titulacións avaliadas. Esta dificultade
increméntase en moitos casos como consecuencia da existencia dun
gran número de prácticas de laboratorio, que se ben son necesarias para a
formación do alumno nas titulacións experimentais, obrigan ó estudiante
a permanecer un gran número de horas no centro, reducíndose o tempo
dispoñible para outras actividades.
En canto á avaliación de coñecementos adquiridos, maioritariamente
realízase mediante un ou varios exames escritos, complementados
nalgúns casos con algún traballo monográfico sobre algunha parte da
materia. En todo caso, na maioría dos centros menciónase a existencia
dalgunhas iniciativas orientadas á avaliación continua, mediante a
valoración da actividade desenvolvida polo alumno na aula, sobre todo
en materias de últimos cursos cun reducido número de alumnos, o que
permite unha atención máis individualizada.
Con respecto á atención titorial, tódalas titulacións valoran positivamente
a súa existencia, aínda que coinciden en sinala-lo seu baixo grao de
utilización, a pesar das boas relacións existentes entre alumnos e
profesores. Como consecuencia, gran parte das titulacións ofrecen
diversas accións orientadas a mellora-la súa eficacia.
Case tódalas titulacións avaliadas consideran suficientes os mecanismos
dispoñibles para a transmisión de información á comunidade estudiantil,
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ademais dos tradicionais taboleiros de anuncios, a maioría conta cunha
Guía do Estudiante onde se recollen os aspectos máis relevantes e en
moitos casos tamén dispoñen dunha páxina web específica do centro, ou
ben atópanse en proceso de elaboración da mesma.

4.5.6. Resultados do Ensino
Unha das principais preocupacións reflectidas polas distintas titulacións
avaliadas é o baixo rendemento dos alumnos, sendo escaso o número de
alumnos capaces de acaba-la súa formación nos anos previstos, atribuído
en gran parte á elevada carga docente e á complexidade intrínseca ás
titulacións consideradas.
Con carácter xeral, a taxa de abandono nos dous primeiros cursos no
conxunto das titulacións avaliadas sitúase en torno ó vinte por cento, sen
que exista ningunha diferencia significativa entre as titulacións de Ciclo
Curto e as de Ciclo Longo.

4.5.6. Relacións Externas
A totalidade das titulacións avaliadas considera fundamental o
establecemento de convenios de colaboración con empresas tanto
dende o punto de vista docente, co obxectivo de establecer unha oferta
suficientemente ampla de bolsas de prácticas que permitan mellora-la
formación dos alumnos, proporcionándolles unha experiencia laboral real
durante o seu período formativo, así como dende o punto de vista da
propia consolidación da titulación, por canto a colaboración con empresas
constitúe unha excelente vía de promoción tanto do centro coma dos
seus titulados.
En canto ó número de convenios xa establecidos, a situación é dispar, se
ben tódolos centros consideran necesario potencia-las colaboracións e
convenios coas empresas do entorno.

4.5.6. Investigación
Con carácter xeral, a actividade investigadora desenvolvida polos distintos
departamentos avaliados é valorada positivamente, a pesar da novidade
da maioría dos departamentos analizados.
Con respecto á disponibilidade de recursos humanos, a maioría dos
departamentos coincide en sinala-la falla tanto de persoal administrativo,
como de bolseiros e persoal auxiliar de laboratorio.
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Tamén se destaca o escaso número de alumnos de Terceiro Ciclo, sendo
na súa maior parte profesores da propia titulación que están realizando
a súa Tese Doutoral, polo que se propoñen diversas medidas para a
promoción da investigación entre os alumnos recén titulados.
En canto ás relacións entre a investigación e a docencia, a súa valoración é
negativa, existindo unha certa separación entre docencia e investigación,
por canto como consecuencia da elevada especialización dalgunhas das
materias impartidas, en raras ocasións gardan relación coa actividade
investigadora desenvolvida.
Con respecto ás relacións externas, a valoración é positiva en moitos
casos, aínda que a maioría dos departamentos destaca a necesidade
de incrementalas, co obxectivo de poder establecer colaboracións tanto
con grupos de investigación doutras universidades, como con empresas
privadas.
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5. resumO
Ó longo do seguinte apartado extráense unha serie de consideracións
acerca do estado actual do Sistema Universitario de Galicia, a partir da
análise das distintas Áreas Temáticas realizada no punto 4 do presente
documento, titulado Resultados por Áreas Temáticas.

5.1. Oferta e Demanda da Titulación
Un primeiro aspecto a destacar é a importante evolución do Sistema
Universitario Galego na década dos noventa, producíndose cambios
significativos tanto na dimensión do sistema como na súa organización
e estructura. Un dos aspectos fundamentais a valorar neste proceso de
cambio é a relación entre a oferta e a demanda do ensino universitario.
Aínda que os datos aportados nos diferentes informes sobre a evolución
destas variables son bastante reducidos, as valoracións realizadas
permiten concluír en xeral que nas Titulacións Técnicas e nas de Ciencias
da Saúde a relación entre oferta e demanda de prazas é considerada
axeitada ou suficiente xa que practicamente se cobren tódalas prazas nas
titulacións analizadas.
Polo contrario nalgunhas titulacións de Humanidades consideran que a
relación oferta-demanda é problemática, sobre todo nos casos nos que
se reduciu de maneira considerable a entrada de novos alumnos, como
consecuencia entre outros factores, do descenso demográfico, das
malas perspectivas laborais e do aumento da competencia en canto á
diversidade de títulos e universidades que os ofrecen.

5.2. Plan de Estudios
A ausencia de definición dos obxectivos das titulacións é posiblemente
unha das carencias máis xeneralizadas que puxo en evidencia o Primeiro
Plan de Avaliación. En moi poucos informes das titulacións avaliadas
recoñécese a súa existencia plasmada nalgún tipo de documento.
Ante esa falla de definición, algúns Comités de Avaliación Externa propoñen
para o futuro que toda posta en marcha dun novo plan de estudios debe
levar incorporada, de forma explícita, unha declaración de obxectivos que
sirvan de base tanto para un axeitado deseño do plan como para unha
avaliación dos seus resultados.
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O Primeiro Plan de Avaliación coincidiu temporalmente co proceso de
revisión dos plans de estudio da maioría das titulacións. As deficiencias
atopadas refírense a aspectos relativos ó contido, á estructura, á
distribución de créditos teóricos e prácticos e ó excesivo número de
materias por curso.
Os programas das materias valóranse en xeral de forma satisfactoria. Non
obstante, unha das debilidades manifestadas na práctica totalidade dos
informes refírese á falla de coordinación entre as materias, que repercute
no solapamento de contidos. Por iso, en case tódalas titulacións parece
necesaria a creación dalgún órgano que se encargue da coordinación das
distintas materias.
A formación práctica do ensino experimentou un importante avance en
tódalas titulacións. Sen embargo, aínda parece necesario melloralas en
diversos aspectos como a definición de contidos, o aumento da oferta, a
coordinación e a reducción do número de alumnos por grupo.
Por outra parte, no caso das prácticas en empresa existe un certo grao
de insatisfacción, sobre todo no que se refire á oferta que se considera
aínda reducida, sendo necesario incrementala co obxectivo de facilita-lo
achegamento do alumno ó mercado laboral.

5.3. Recursos Humanos
Practicamente tódalas titulacións avaliadas consideran nos seus informes
que dispoñen dunha axeitada estructura de persoal de profesorado, aínda
que as titulacións de máis recente implantación presentan unha elevada
porcentaxe de profesorado en período de formación, tratando de concluílos seus proxectos doutorais.
A motivación do profesorado destácase positivamente de forma xeral
nas titulacións avaliadas, aínda que nalgúns casos bótase en falta o
establecemento dunha política institucionalizada de formación pedagóxica
do profesorado universitario para fomenta-la actualización e innovación
docente.
Boa parte das titulacións recoñecen o número de persoal auxiliar e
de servicios como insuficiente, aínda que os servicios desempeñados
son valorados de forma satisfactoria. Nalgunhas titulacións realízanse
propostas de mellora orientadas a promover programas de formación
específica, así como a clarificar e especifica-las funciones do PAS.
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5.4. Instalacións
A valoración das instalacións depende en cada titulación da súa situación
específica. Os comentarios realizados nos informes van dende a denuncia
da súa precariedade ó recoñecemento da súa suficiencia. O que si
resulta un trazo coincidente na maioría das titulacións é a necesidade de
aumenta-los recursos informáticos e os recursos didácticos audiovisuais.
Tamén se sinalan, como necesidades particulares, o aumento de recursos
para o desenvolvemento de ensinanzas específicas en Humanidades
(laboratorios de idiomas e de interpretación ou laboratorios específicos de
música) e para clases prácticas en Ciencias Experimentais e Ensinanzas
Técnicas.
A pesar de que existe unha progresiva responsabilidade da comunidade
académica por soluciona-la existencia de barreiras arquitectónicas para
persoas con distintas minusvalías, aínda se sinalan en bastantes informes
deficiencias que dificultan a estas persoas o acceso a aulas e despachos
en determinados centros.
As deficiencias detectadas nos servicios complementarios avaliados
concéntranse na necesidade de mellora-lo servicio de comedor e o
servicio de reprografía, que por outra parte son os máis directamente
empregados polos alumnos.

5.5. Desenvolvemento do Ensino
Con carácter xeral, o método de exposición das distintas materias
máis empregado dentro do Sistema Universitario de Galicia é a lección
maxistral, na que se desenvolven de forma monográfica os contidos
da materia, complementadas con clases de problemas e sesións de
laboratorio se proceden.
A maioría dos centros analizados recoñece as limitacións da clase maxistral
como metodoloxía docente, propoñendo o emprego de novos métodos
de ensino máis participativos, complementados con presentacións
audiovisuais e sesións de vídeo, se ben tendo en conta o elevado grao de
masificación nas aulas dunha parte importante das titulacións avaliadas,
fundamentalmente nos primeiros cursos e unha excesiva saturación de
horarios, unha parte significativa dos centros coinciden en sinala-la clase
maxistral como o método máis axeitado.
Estes condicionantes conducen a un escaso contacto entre alumnos e
profesores, de tal xeito que a gran maioría dos centros analizados destaca
a importancia das titorías, se ben recoñece que o seu emprego é escaso
e restrinxido basicamente ás datas preto dos exames, para aclara-las
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dúbidas puntuais de última hora.
O nivel de asistencia a clase é bastante dispar, dependendo non só da
titulación considerada, senón tamén da materia en concreto, aínda que
aparentemente é significativamente maior nas Titulacións Técnicas e
Experimentais que no resto.
Maioritariamente a avaliación dos coñecementos adquiridos realízase
mediante un ou varios exames escritos, complementados nalgúns
casos con algún traballo monográfico sobre algunha parte da materia, se
ben a maioría dos centros menciona a existencia dalgunhas iniciativas
orientadas á avaliación continua, mediante a valoración da actividade
desenvolvida polo alumno en clase, sobre todo en materias dos últimos
cursos cun menor número de alumnos, o que permite unha atención máis
individualizada.
Salvo nalgún caso moi concreto, case tódalas titulacións avaliadas
consideran suficiente os mecanismos dispoñibles para a transmisión
de información á comunidade estudiantil, a maioría conta cunha Guía do
Estudiante onde se recollen os aspectos máis relevantes da titulación,
ademais dos tradicionais taboleiros de anuncios, e inclusive en moitos
casos tamén dispoñen dunha páxina web específica do centro, ou ben
atópanse en proceso de elaboración da mesma.
Un aspecto fundamental no que coinciden practicamente tódolos centros
avaliados é a ausencia de coordinación entre as distintas materias da
titulación, descoordinación que se presenta fundamentalmente no caso
de materias afíns impartidas por distintos departamentos, polo que entre
as propostas de mellora é frecuente atopa-la designación dunha persoa
ou comisión encargada da coordinación entre materias.

5.6. Resultados do Ensino
Con respecto ós resultados do ensino a valoración é completamente
dispar, tendo en conta a heteroxeneidade das titulacións avaliadas, se ben
cabe sinalar que con carácter xeral, habitualmente o tempo de graduación
é superior ó establecido na Titulación, aínda cando en moitos casos non
se sinala explicitamente.
Tamén se detecta unha certa preocupación pola taxa de abandono na
maioría das titulacións avaliadas, atopándose nalgúns dos informes
diversas propostas de mellora orientadas a un incremento do número de
alumnos graduados.
A percepción transmitida polos centros con respecto á formación dos
alumnos graduados parece satisfactoria, se ben algunhas titulacións de
recente creación destacan que o mercado laboral non é capaz en moitos
casos de valorar adecuadamente as capacidades dos seus titulados.
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5.7. Relacións Externas
As relacións externas están moi coidadas na práctica totalidade das
titulacións avaliadas, destacando o seu carácter estratéxico, por canto
constitúe a súa principal vía de promoción e difusión da titulación cara ó
conxunto da sociedade, posibilitando o establecemento dunha oferta de
bolsas e estancias en prácticas para un número importante de alumnos.
Ademais, esta importancia tamén é sinalada pola maioría dos
departamentos avaliados, xa que as relacións externas tanto con empresas
como con outros centros constitúen en moitos casos a principal fonte de
proxectos de investigación.
En canto ás relacións xa establecidas, a valoración é heteroxénea, aínda
cando tódolos centros coinciden en sinala-la necesidade de incrementar
e mellora-las colaboracións e convenios tanto con empresas como con
outros centros universitarios nacionais e estranxeiros.

5.8. Investigación
Con carácter xeral, a actividade investigadora desenvolvida polos distintos
departamentos avaliados é valorada positivamente, se ben tendo en
conta o número e a heteroxeneidade das titulacións avaliadas, existen
notables diferencias entre eles.
Durante o Primeiro Plan Nacional de Avaliación avaliáronse tanto
departamentos acabados de constituír, que imparten docencia en
titulacións de nova implantación e con profesores contratados hai pouco
e en moitos casos que veñen de ser titular, sendo a súa principal
actividade investigadora a realización da súa Tese Doutoral, así como
departamentos con longa tradición en titulacións consolidadas, nos que a
maioría dos seus membros son funcionarios doutores.
Ademais, tamén coexisten titulacións de Ciclo Longo, con titulacións de
Ciclo Curto, nas que a maior dedicación dos profesores á docencia, sobre
todo no caso dos profesores titulares de escola universitaria e a existencia
de moitos profesores titulados de grao medio, limitan considerablemente
a súa actividade investigadora.
Agás excepcións puntuais, a maioría dos departamentos carecen
dunha definición clara de obxectivos de investigación, consecuencia
esencialmente da novidade de moitos departamentos, unida ás súas
reducidas dimensións e en moitos casos á heteroxeneidade dos seus
membros, pertencentes a distintas áreas de coñecemento, se ben en case
tódolos departamentos analizados existe algún grupo de investigación
consolidado, con liñas de traballo claras e ben definidas.
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A dispersión xeográfica dos sete campus existentes en Galicia tamén
dificulta a actividade investigadora, existindo grupos de investigación
nos que os seus membros traballan en distintas cidades, e incluso en
distintas universidades, como consecuencia da escisión da Universidade
de Santiago no ano 1989.
Se ben en xeral o financiamento e a disponibilidade de recursos
considéranse insuficientes, existen claras diferencias entre algúns
departamentos consolidados, que contan cun gran número de proxectos de
ámbito nacional e incluso europeo, ademais de importantes colaboracións
con empresas e outros departamentos de nova constitución, nos cales a
única fonte de financiamento son as axudas da propia universidade e no
mellor dos casos algún proxecto autonómico.
Con respecto á disponibilidade de recursos humanos, a maioría dos
departamentos coincide en sinala-la escasa dotación de persoal
administrativo, o que obriga ós seus investigadores con maior experiencia
a dedicar unha parte considerable do seu tempo a tarefas burocráticas e
de xestión.
Tamén se destaca a escasa dotación de bolseiros e persoal auxiliar de
laboratorio que colabore nas tarefas de investigación, consecuencia
en gran medida da súa escasa remuneración e a falla de perspectivas
profesionais, polo que moitos departamentos propoñen como proposta
de mellora o incremento da súa retribución co obxectivo de promove-la
incorporación de novos titulados á actividade investigadora.
Neste mesmo sentido, tamén se propón incentiva-los estudios de
doutoramento, sobre todo nas Ensinanzas Técnicas, nas que o número de
alumnos de Terceiro Ciclo é escaso, sendo na súa maior parte profesores
da propia titulación que están realizando a súa Tese Doutoral.
En canto ás relacións entre a investigación e a docencia, a súa valoración
é dispar, mentres a maioría das titulacións de Humanidades e Ciencias
Xurídicas e Sociais a valoran positivamente, destacando a importancia
da docencia de Terceiro Ciclo, as Ensinanzas Técnicas sinalan unha certa
separación entre docencia e investigación, por canto como consecuencia
da elevada especialización dalgunhas das materias impartidas, en raras
ocasións gardan relación coa actividade investigadora desenvovida.
Con respecto ás relacións externas, a valoración é positiva en moitos
casos, se ben a maioría dos departamentos destaca a necesidade de
incrementalas, co obxectivo de poder establecer colaboracións tanto
con grupos de investigación doutras universidades, como con empresas
privadas.
Nesta mesma liña, os departamentos sinalan a importancia de difundi-las
súas actividades de investigación, para o que propoñen incrementa-lo

62

ACSUG

Informe final do primeiro plan nacional de avaliación da calidade das universidades no sistema universitario de Galicia
Resumo
1996 - 2000

número de publicacións e a participación en congresos científicos, así
como o desenvolvemento de diversas actividades de promoción no
entorno.

5.9. Conclusións Finais
Durante a elaboración do presente informe realizáronse diversas
consideracións acerca do contido e a forma dos distintos informes e
documentos manexados, propoñéndose a continuación unha serie de
recomendacións para os futuros procesos de avaliación a desenvolver:
-

Considérase fundamental un seguimento axeitado da estructura
da Guía de Avaliación, por canto facilita a busca de información e
a súa comparación entre distintas titulacións.

-

Do mesmo xeito tamén é importante que se cumprimenten
tódalas táboas de datos, en especial a táboa resumo incluída na
Guía do II Plan Nacional de Avaliación.

-

As Unidades Técnicas de Avaliación das Universidades deben
velar polo seguimento rigoroso do proceso de avaliación,
facilitando os medios e o apoio necesario ás titulacións
avaliadas.

-

Os responsables das universidades e dos centros avaliados deben
buscar unha implicación activa do conxunto da comunidade
universitaria, xerando un debate e discusión enriquecedores
para a titulación e a universidade no seu conxunto.

-

O proceso de avaliación debe conducir á mellora continuada da
institución, polo que os organismos competentes deben aportalos medios necesarios para a posta en práctica das propostas de
mellora presentadas, sempre e cando sexan convenientemente
definidas e razoadas.

Como conclusión final, cabe sinalar que a pesar da heteroxeneidade tanto
das Titulacións avaliadas como dos Informes emitidos, a información
aportada resulta de gran interese, permitindo extraer unha serie de
conclusións xerais acerca do estado do Sistema Universitario en Galicia,
recollidas no presente documento, sen perxuízo de que noutro momento
se poidan realizar outros estudios máis detallados verbo dalgunha
titulación en particular.
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ANEXO 1

Duración media das titulacións
(Fonte: Informe do I PNECU (CCU))

TITULACIÓN
ARQUITECTO
Total ARQUITECTO
ARQUITECTO TÉCNICO
Total ARQUITECTO TÉCNICO
DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA E DOCUMENTACIÓN
Total DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA E DOCUMENTACIÓN
DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIAIS

UNIVERSIDADE
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA

A CORUÑA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
VIGO

Total DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIAIS
DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL

A CORUÑA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
VIGO

Total DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
DIPLOMADO EN ENFERMERÍA

A CORUÑA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
VIGO

Total DIPLOMADO EN ENFERMERÍA
DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA

A CORUÑA
VIGO

Total DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA
DIPLOMADO EN XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
VIGO
Total DIPLOMADO EN XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DIPLOMADO EN LOGOPEDIA
A CORUÑA
Total DIPLOMADO EN LOGOPEDIA
DIPLOMADO EN MÁQUINAS NAVAIS / NAVEGACIÓN MARÍTIMA
A CORUÑA
Total DIPLOMADO EN MÁQUINAS NAVAIS / NAVEGACIÓN MARÍTIMA
DIPLOMADO EN ÓPTICA E OPTOMETRÍA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Total DIPLOMADO EN ÓPTICA E OPTOMETRÍA
DIPLOMADO EN PODOLOXÍA
A CORUÑA
Total DIPLOMADO EN PODOLOXÍA
A CORUÑA
DIPLOMADO EN RELACIÓNS LABORAIS
SANTIAGO DE COMPOSTELA
VIGO
Total DIPLOMADO EN RELACIÓNS LABORAIS
DIPLOMADO EN TERAPIA OCUPACIONAL
A CORUÑA
Total DIPLOMADO EN TERAPIA OCUPACIONAL

ACSUG

DURACIÓN
10,2
8,7
7,0
6,4
3,1
3,7
4,9
5,3
5,5
4,9
3,4
3,4
3,3
3,3
3,2
3,3
3,1
3,3
3,9
3,1
3,2
3,9
3,1
3,2
3,5
4,2
4,2
4,2
3,6
4,6
3,7
4,8
4,1
3,2
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Informe final do primeiro plan nacional de avaliación da calidade das universidades no sistema universitario de Galicia
Anexo 1 - Duración media das titulacións
1996 - 2000

TITULACIÓN (Cont.)
DIPLOMADO EN TRABALLO SOCIAL
Total DIPLOMADO EN TRABALLO SOCIAL
DIPLOMADO EN TURISMO
Total DIPLOMADO EN TURISMO
ENX.TEC. AGRÍCOLA (tódalas especialidades)

UNIVERSIDADE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
VIGO
A CORUÑA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
VIGO

Total ENX.TEC. AGRÍCOLA (tódalas especialidades)
ENX.TEC. EN DESEÑO INDUSTRIAL
Total ENX.TEC. EN DESEÑO INDUSTRIAL

A CORUÑA

ENX.TEC. EN INFORMÁTICA (tódalas especialidades)

A CORUÑA
VIGO

Total ENX.TEC. EN INFORMÁTICA (tódalas especialidades)
SANTIAGO DE COMPOSTELA
ENX.TEC. FORESTAL (tódalas especialidades)
VIGO
Total ENX.TEC. FORESTAL (tódalas especialidades)
A CORUÑA
ENX.TEC. INDUSTRIAL (tódalas especialidades)
SANTIAGO DE COMPOSTELA
VIGO
Total ENX.TEC. INDUSTRIAL (tódalas especialidades)
ENX.TEC. NAVAL (ttódalas especialidades)
A CORUÑA
Total ENX.TEC. NAVAL (tódalas especialidades)
ENXEÑEIRO AGRÓNOMO
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Total ENXEÑEIRO AGRÓNOMO
ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
A CORUÑA
Total ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
ENXEÑEIRO DE MINAS
VIGO
Total ENXEÑEIRO DE MINAS
ENXEÑEIRO DE MONTES
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Total ENXEÑEIRO DE MONTES
ENXEÑEIRO DE TELECOMUNICACIÓN
VIGO
Total ENXEÑEIRO DE TELECOMUNICACIÓN
A CORUÑA
ENXEÑEIRO EN INFORMÁTICA
VIGO
Total ENXEÑEIRO EN INFORMÁTICA
A CORUÑA
ENXEÑEIRO INDUSTRIAL
VIGO
Total ENXEÑEIRO INDUSTRIAL
ENXEÑEIRO NAVAL E OCEÁNICO
A CORUÑA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Total ENXEÑEIRO NAVAL E OCEÁNICO
Total ENXEÑEIRO QUÍMICO
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DURACIÓN
3,4
3,3
3,6

ACSUG

3,5
4,6
4,6
4,9
4,4
4,6
4,8
5,0
5,6
5,4
5,2
3,8
4,5
7,0
5,6
3,6
5,0
8,3
7,8
6,8
8,1
6,7
8,6
7,0
7,9
7,7

7,0
6,9
8,6
7,8
7,0
6,0
6,3

Informe final do primeiro plan nacional de avaliación da calidade das universidades no sistema universitario de Galicia
Anexo 1 - Duración media das titulacións
1996 - 2000

TITULACIÓN (Cont.)
LICENCIADO DA MARIÑA CIVIL
Total LICENCIADO DA MARIÑA CIVIL

UNIVERSIDADE
A CORUÑA

A CORUÑA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
VIGO
Total LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS
LICENCIADO EN BELAS ARTES
VIGO
Total LICENCIADO EN BELAS ARTES
A CORUÑA
LICENCIADO EN BIOLOXÍA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
VIGO
Total LICENCIADO EN BIOLOXÍA
A CORUÑA
LICENCIADO EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO
DEPORTE
VIGO
Total LICENCIADO EN CIENCIAS DE A ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE
LICENCIADO EN CIENCIAS DO MAR
VIGO
Total LICENCIADO EN CIENCIAS DO MAR
A CORUÑA
LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS E DA
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE
EMPRESAS

ADMINISTRACIÓN / SOCIOLOXÍA

DURACIÓN
7,1
6,9
6,7
5,4
6,0
5,6
5,6
5,7
5,3
5,6
6,0
5,2
5,4
5,8
6,3
5,6

SANTIAGO DE COMPOSTELA

5,9

Total LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS E DA ADMINISTRACIÓN / SOCIOLOXÍA
A CORUÑA
LICENCIADO EN DEREITO
SANTIAGO DE COMPOSTELA
VIGO
Total LICENCIADO EN DEREITO
A CORUÑA
LICENCIADO EN ECONOMÍA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
VIGO
Total LICENCIADO EN ECONOMÍA
LICENCIADO EN FARMACIA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Total LICENCIADO EN FARMACIA
LICENCIADO EN FILOLOXÍA ALEMANA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Total LICENCIADO EN FILOLOXÍA ALEMANA
LICENCIADO EN FILOLOXÍA CLÁSICA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Total LICENCIADO EN FILOLOXÍA CLÁSICA
LICENCIADO EN FILOLOXÍA FRANCESA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Total LICENCIADO EN FILOLOXÍA FRANCESA
A CORUÑA
LICENCIADO EN FILOLOXÍA GALEGA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
VIGO
Total LICENCIADO EN FILOLOXÍA GALEGA

5,7
7,0
7,1
6,0
6,7
6,7
5,6

ACSUG

5,8
7,2
6,8
5,7
5,7
5,7
5,7
5,8
5,8
5,3
5,3
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Informe final do primeiro plan nacional de avaliación da calidade das universidades no sistema universitario de Galicia
Anexo 1 - Duración media das titulacións
1996 - 2000

TITULACIÓN (Cont.)
LICENCIADO EN FILOLOXÍA HISPÁNICA

UNIVERSIDADE
A CORUÑA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
VIGO

Total LICENCIADO EN FILOLOXÍA HISPÁNICA
LICENCIADO EN FILOLOXÍA INGLESA
Total LICENCIADO EN FILOLOXÍA INGLESA
LICENCIADO EN FILOLOXÍA ITALIANA
Total LICENCIADO EN FILOLOXÍA ITALIANA
LICENCIADO EN FILOLOXÍA PORTUGUESA
Total LICENCIADO EN FILOLOXÍA PORTUGUESA
LICENCIADO EN FILOLOXÍA ROMÁNICA
Total LICENCIADO EN FILOLOXÍA ROMÁNICA
LICENCIADO EN FILOSOFÍA
Total LICENCIADO EN FILOSOFÍA

A CORUÑA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
VIGO
SANTIAGO DE COMPOSTELA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
SANTIAGO DE COMPOSTELA

LICENCIADO EN FÍSICA

SANTIAGO DE COMPOSTELA
VIGO

Total LICENCIADO EN FÍSICA
LICENCIADO EN XEOGRAFÍA
Total LICENCIADO EN XEOGRAFÍA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

LICENCIADO EN HISTORIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA
VIGO

Total LICENCIADO EN HISTORIA
LICENCIADO EN HISTORIA DA ARTE
Total LICENCIADO EN HISTORIA DA ARTE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

LICENCIADO EN HUMANIDADES

A CORUÑA
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Total LICENCIADO EN HUMANIDADES
LICENCIADO EN MATEMÁTICAS
Total LICENCIADO EN MATEMÁTICAS
LICENCIADO EN MEDICINA
Total LICENCIADO EN MEDICINA
LICENCIADO EN ODONTOLOXÍA
Total LICENCIADO EN ODONTOLOXÍA
LICENCIADO EN PEDAGOXÍA
Total LICENCIADO EN PEDAGOXÍA
LICENCIADO EN XORNALISMO
Total LICENCIADO EN XORNALISMO
LICENCIADO EN PSICOLOXÍA
Total LICENCIADO EN PSICOLOXÍA
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DURACIÓN
5,5
6,3
5,7
5,8
5,5
5,9
5,4
5,6
5,8
5,6
5,3
5,6

SANTIAGO DE COMPOSTELA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
SANTIAGO DE COMPOSTELA

7,2
5,5
6,0
6,0
6,7
5,3
5,9
5,3
5,2
5,7
5,3
5,5
5,3
5,3
6,2
6,6
6,8
6,7
5,5
5,5

SANTIAGO DE COMPOSTELA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
SANTIAGO DE COMPOSTELA

ACSUG

5,4
5,3
5,8
5,9
6,1

Informe final do primeiro plan nacional de avaliación da calidade das universidades no sistema universitario de Galicia
Anexo 1 - Duración media das titulacións
1996 - 2000

TITULACIÓN (Cont.)
LICENCIADO EN PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS
Total LICENCIADO EN PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS
LICENCIADO EN QUÍMICA
Total LICENCIADO EN QUÍMICA
LICENCIADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Total LICENCIADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
LICENCIADO EN VETERINARIA
Total LICENCIADO EN VETERINARIA
MESTRE: AUDICIÓN E LINGUAXE
Total MESTRE: AUDICIÓN E LINGUAXE
MESTRE: EDUCACIÓN ESPECIAL
Total MESTRE: EDUCACIÓN ESPECIAL
MESTRE: EDUCACIÓN FÍSICA

UNIVERSIDADE
VIGO

A CORUÑA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
VIGO
VIGO
SANTIAGO DE COMPOSTELA
A CORUÑA
VIGO
A CORUÑA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
VIGO

Total MESTRE: EDUCACIÓN FÍSICA
MESTRE: EDUCACIÓN INFANTIL

A CORUÑA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
VIGO

Total MESTRE: EDUCACIÓN INFANTIL
MESTRE: EDUCACIÓN MUSICAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA
VIGO

Total MESTRE: EDUCACIÓN MUSICAL
MESTRE: EDUCACIÓN PRIMARIA

A CORUÑA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
VIGO

Total MESTRE: EDUCACIÓN PRIMARIA
MESTRE: LiNGUA ESTRANXEIRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA
VIGO

Total MESTRE: LINGUA ESTRANXEIRA

ACSUG

DURACIÓN
5,1
5,2
6,3
5,3
6,2
6,5
5,4
5,4
7,7
6,8
3,3
3,2
3,4
3,3
3,3
3,3
3,5
3,5
3,3
3,5
3,4
3,4
3,3
3,6
3,4
3,2
3,4
3,5
3,5
3,8
3,6
3,6
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Informe final do primeiro plan nacional de avaliación da calidade das universidades no sistema universitario de Galicia
Anexo 2 - Estructura da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
1996 - 2000

ANEXO 2
ESTRUCTURA DA AXENCIA PARA A CALIDADE DO
SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA
CONSELLO DE DIRECCIÓN DA ACSUG
D. Manuel Cecilio Díaz Díaz

Presidente da Axencia para a Calidade do Sistema
Universitario de Galicia

D. Celso Currás Fernández

Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria

D. José Eduardo López Pereira

Director Xeral de Universidades

D. Senén Barro Ameneiro

Rector Magnífico da Universidade de Santiago de
Compostela

D. José Luis Meilán Gil

Rector Magnífico da Universidade da Coruña

D. Domingo Docampo Amoedo

Rector Magnífico da Universidade de Vigo

D. Jesús García Calvo

Presidente do Consello Social da Universidade de
Santiago de Compostela

D. José Luis Méndez López

Presidente do Consello Social da Universidade da
Coruña

D. Alfonso Zulueta de Haz

Presidente do Consello Social da Universidade de Vigo

D. Néstor Valcárcel Teijeiro

Asesor xurídico da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria

D. Ubaldo Rivas Romero

Subdirector Xeral de Universidades

D. José María Calleja Suárez

Catedrático de Farmacoloxía da Universidade de
Santiago de Compostela

D. Manuel Fernández Areal

Profesor emérito da Universidade de Vigo

D. José Sordo Rodríguez

Vicerrector de Calidade e Planificación estratéxica da
Universidade de Santiago de Compostela

Dª. Rosa Mª Fernández Esteller

Vicerrectora de Innovación Tecnolóxica da Universidade
da Coruña

D. Javier Martínez Cobas

Vicerrector de Relacións Institucionais da Universidade
de Vigo

D. Eugenio Muñoz Camacho

Director da Axencia para a Calidade do Sistema
Universitario de Galicia

ACSUG
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CONSELLO TÉCNICO DA ACSUG
D. José Sordo Rodríguez

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

Dª. Rosa Mª Fernández Esteller

Vicerrectora de Innovación Tecnolóxica da Universidade
da Coruña

D. José Cidrás Pidre

Vicerrector de Innovación e Calidade da Universidade
de Vigo

D. Ubaldo Rivas Romero

Subdirector Xeral de Universidades da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria

D. Pedro Faraldo Roca

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

D. Jesús Miguel Muñoz Cantero

Director Adxunto da Unidade Técnica de Avaliación da
Universidade da Coruña

Dª. Ana Fernández Pulpeiro

Directora Área de Calidade da Universidade de Vigo

D. José Benigno Carril Pérez

Secretario do Consello Social da Universidade de
Santiago de Compostela

D. Rafael María García Rodríguez

Vicerrector de Economía e Planificación da
Universidade da Coruña

D. Ignacio López-Chaves Castro

Secretario do Consello Social da Universidade de Vigo

D. Eugenio Muñoz Camacho

Director da Axencia para a Calidade do Sistema
Universitario de Galicia

GRUPO DE ELABORACIÓN DE INFORMES
D. Eugenio Muñoz Camacho

Director da ACSUG

D. José Antonio Pérez Rodríguez

Universidade da Coruña

D. Xosé Manuel González Martínez

Universidade de Vigo

D. José Cajide Val

Universidade de Santiago de Compostela

D. Antonio Masdías y Bonome

Universidade da Coruña
Persoal de Apoio

D. Aitor Martínez Lafuente

ACSUG

D. Luis Carlos Velón Sixto

ACSUG
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ACSUG

Anexo

3

PARTÍCIPES NOS
COMITÉS DE
AVALIACIÓN

ACSUG

1996

1999

2000

Diplomado
en
Enfermería

Diplomado
en
Enfermería

ANO AVAL.

Licenciado
en Farmacia

TITULACIÓN

Ferrol

Profesor: D. Manuel Romero Martín
Profesora: Dª. Nuria Varela Feal
Profesora: Dª. Carmen Isasi Fernández
A Coruña Profesora: Dª. Amelia Prieto Díaz
PAS: Dª. Adelaida González Uría
Alumna: Dª. Cristina González Blanco
Alumno: D. Vidal Villar Soto

Presidenta: Dª. Mª Paz Mompart García
Académico: D. Plácido López Encinar
Profesional: D. Luis Arantón Areosa
Avaliadora: Dª. Paloma Gaspart Anguita

Presidenta: Dª. Inmaculada Abalia Camino
Vocal: Dª. Dolores Redín Areta
Vocal: D. Josep María Villar Mir

MEMBROS CEE

Profesora: Dª. Montserrat Iglesias Pérez
Profesora: Dª. Victoria E. Fernández Varela
Profesora: Dª. Ana María Míguez Freire
Profesora: Dª. Elena V. Rodrigo Sáenz
Santiago Santiago Profesora: Dª. Rosa Real Ruiz.
Profesor: D. José Ramón Rodríguez Suárez
PAS: Dª. María Rosende Queijo
Alumna: Dª. Cristina Márquez Riveras
Alumna: Dª. Eva Rozas García

MEMBROS CA

Presidente: D. Javier González Gallego
Académico: D. Jesús González López
Avaliador: D. Antonio Rodríguez Diéguez
Profesional: Dª. Pilar Mas Lombarte

UNIVERSI.

Profesora: Dª. Mª Isabel Suárez Gimeno
Profesor: D. José Mª Calleja Suárez
Profesor: D. Manuel L. Sanmartín Durán
Santiago Santiago
Profesor: D. Enrique Raviña Rubira
PAS: Dª. Elida Lareo García
Alumna: Dª. Mª del Carmen Dopico Rodríguez

CAMPUS

ÁREA DE CIENCIAS DA SAÚDE

Informe final do primeiro plan nacional de avaliación da calidade das universidades no sistema universitario de Galicia
Axexo 3 - Partícipes nos comités de avaliación

1996 - 2000

ACSUG

79

80

2000

2000

2000

Diplomado
en
Fisioterapia

Diplomado
en Terapia
Ocupacional

ANO AVAL.

Diplomado
en
Fisioterapia

TITULACIÓN

UNIVERSI.

MEMBROS CA

Vigo

Profesor: D. Jorge Teijeiro Vidal
Profesor: D. José Carlos Millán Calenti
Profesor: D. Francisco Javier de Toro Santos
Profesor: D. Sergio Santos del Riego
Profesora: Dª. Rosa Mª Meijide Failde
A Coruña A Coruña
Profesora: Dª. Inés Viana
Profesor: D. Isaac Fuentes
PAS: Dª. Mª Dolores Dopazo Martínez
Alumna: Dª. Vanesa Sánchez
Alumna: Dª. Susana Mirás

Pontevedra

Presidente: D. José Luis Balibrea Cantero
Académico: D. Jesús Matamoros de Villa
Profesional: D. Tomás Gallego Izquierdo
Apoio Técnico: D. José María Maiques March

MEMBROS CEE

Presidente: D. Juan Antonio García Porrero Pérez
Académica: Dª. Mª Cristina Castellote Bargallo
Académico: D. Manuel Enrique Sansalvador Sellés
Profesional: Dª. Ana Vicente Cintero

Profesor: D. Manuel Gutiérrez Nieto
Profesora: Dª. Lourdes Maceiras García
Presidente: D. José Ignacio Calvo Arenillas
Profesor: D. Gustavo Rodríguez Fuentes
Vocal Técnico: D. Emilio Ignacio García
PAS: Dª. Mª de los Ángeles Hermida Paredes Vocal Profesional: D. José Alfonso Penas Mariño
Alumna: Dª. Alicia Pérez Alonso

Profesor: D. Ramón Fernández Cervantes
Profesora: Dª. Beatriz Rodríguez Romero
Profesora: Dª. Luz González Doniz
Profesora: Dª. Rosa Meijide Faílde
Profesora: Dª. Sonia Couto Camba
A Coruña A Coruña Profesora: Dª. Miriam Barcia Seoane
Profesora: Dª. Socorro Riveiro Temprano
Profesor: D. Casto Rivadulla Fernández
PAS: Dª. Maite Prego Mosquera
Alumna: Dª. Ana Barral Probaos
Alumna: Dª. Lidia Carballo Costa

CAMPUS

ÁREA DE CIENCIAS DA SAÚDE (cont.)

Informe final do primeiro plan nacional de avaliación da calidade das universidades no sistema universitario de Galicia
Axexo 3 - Partícipes nos comités de avaliación
1996 - 2000

ACSUG

1999

1999

1999

Licenciado
en Filoloxía
Clásica

Licenciado
en Filoloxía
Galega

ANO AVAL.

Licenciado
en Xeografía

TITULACIÓN

UNIVERSI.

MEMBROS CA

Presidente: D. Alfredo Morales Gil
Vocal: D. Manuel Sáenz Lorite
Vocal: Dª. Teresa Bausá Gallén

MEMBROS CEE

Vigo

Vigo

Profesor: D. Manuel Ángel Candelas
Profesor: D. Anxo Lorenzo Suárez
Profesor: D. Eduardo Varela Bravo
Profesora: Dª. Inmaculada C. Báez Montero
Profesora: Dª. Ana Pereira
PAS: Dª. Ana Roca Gadea
PAS: Dª. Margarita Cabaleiro Soto
Alumno: D. Alexandre Insua Moreira
Alumno: D. Juan Outes Álvarez

Presidenta: Dª. Dorothy Kelly
Avaliador: D. Iñaki Dendaluce Segurola
Vocal: D. Jesús Montoya Martínez
Vocal: D. Luis Alberto Lázaro
Profesional: D. Francisco Marcos Marín

Profesor: D. José Antonio Puentes Romay
Profesora: Dª. María Mercedes Brea López
Profesor: D. José Carracedo Fraga
Presidente: D. Jesús Montoya Martínez
Profesora: Dª. Manuela Domínguez García
Santiago Santiago
Vocal: D. Jesús Bermúdez Ramiro
Profesora: Dª. María Mercedes Díaz de Cerio Díez
Vocal: Dª. Verónica Tricio López
PAS: D. Ramón Vilar Aragunde
Alumna: Dª. Patricia Domínguez Ferreira
Alumna: Dª. Mónica Rodríguez Costas

Profesor: D. Fernando López Alsina
Profesora: Dª. Montserrat Villarino Pérez
Profesor: D. Augusto Pérez Alberti
Santiago Santiago
Profesora: Dª. Mª Luisa Pérez Fariña
Alumna: Dª. Marina Vázquez Paz
PAS: Dª. Isabel Cabarcos Bermúdez

CAMPUS

ÁREA DE HUMANIDADES

Informe final do primeiro plan nacional de avaliación da calidade das universidades no sistema universitario de Galicia
Axexo 3 - Partícipes nos comités de avaliación

1996 - 2000

ACSUG

81

82

1999

1999

1999

Licenciado en
Traducción e
Interpretación

Licenciado
en Filoloxía
Hispánica

ANO AVAL.

Licenciado en
Filoloxía Inglesa

TITULACIÓN

Vigo

Vigo

Vigo

CAMPUS

Vigo

Vigo

Vigo

UNIVERSI.

Presidenta: Dª. Dorothy Kelly
Avaliador: D. Iñaki Dendaluce Segurola
Vocal: D. Jesús Montoya Martínez
Vocal: D. Luis Alberto Lázaro
Profesional: D. Francisco Marcos Marín

Presidenta: Dª. Dorothy Kelly
Avaliador: D. Iñaki Dendaluce Segurola
Vocal: D. Jesús Montoya Martínez
Vocal: D. Luis Alberto Lázaro
Profesional: D. Francisco Marcos Marín

Presidenta: Dª. Dorothy Kelly
Avaliador: D. Iñaki Dendaluce Segurola
Vocal: D. Jesús Montoya Martínez
Vocal: D. Luis Alberto Lázaro
Profesional: D. Francisco Marcos Marín

Profesor: D. Manuel Ángel Candelas
Profesor: D. Anxo Lorenzo Suárez
Profesor: D. Eduardo Varela Bravo
Profesora: Dª. Inmaculada C. Báez Montero
Profesora: Dª. Ana Pereira
PAS: Dª. Ana Roca Gadea
PAS: Dª. Margarita Cabaleiro Soto
Alumno: D. Alexandre Insua Moreira
Alumno: D. Juan Outes Álvarez
Profesor: D. Manuel Ángel Candelas
Profesor: D. Anxo Lorenzo Suárez
Profesor: D. Eduardo Varela Bravo
Profesora: Dª. Inmaculada C. Báez Montero
Profesora: Dª. Ana Pereira
PAS: Dª. Ana Roca Gadea
PAS: Dª. Margarita Cabaleiro Soto
Alumno: D. Alexandre Insua Moreira
Alumno: D. Juan Outes Álvarez

MEMBROS CEE

Profesor: D. Manuel Ángel Candelas
Profesor: D. Anxo Lorenzo Suárez
Profesor: D. Eduardo Varela Bravo
Profesora: Dª. Inmaculada C. Báez Montero
Profesora: Dª. Ana Pereira
PAS: Dª. Ana Roca Gadea
PAS: Dª. Margarita Cabaleiro Soto
Alumno: D. Alexandre Insua Moreira
Alumno: D. Juan Outes Álvarez

MEMBROS CA

ÁREA DE HUMANIDADES (Cont.)

Informe final do primeiro plan nacional de avaliación da calidade das universidades no sistema universitario de Galicia
Axexo 3 - Partícipes nos comités de avaliación
1996 - 2000

ACSUG

2000

2000

2000

Licenciado
en Filoloxía
Portuguesa

Licenciado
en Filoloxía
Italiana

ANO AVAL.

Licenciado
en Filoloxía
Románica

TITULACIÓN

Presidente: D. Juan Salvador Paredes
Núñez
Vocal: D. Manuel Gil Esteve
Vocal: D. Ángel Marcos de Dios
Vocal: Dª. Mª Esperanza Torrego Salcedo
Vocal: D. José Luis Pérez Iriarte
Presidente: D. Juan Salvador Paredes
Núñez
Vocal: D. Manuel Gil Esteve
Vocal: D. Ángel Marcos de Dios
Vocal: Dª. María Esperanza Torrego Salcedo
Vocal: D. José Luis Pérez Iriarte

Profesora: Dª. Isabel González Fernández
Profesora: Dª. Ana María Domínguez Ferro
Profesor: D. Javier Gutiérrez Carou
Santiago Santiago
Profesora: Dª. María Teresa Sanmarco Bande
PAS: D. Luis Lorenzo Rivas
Alumno: D. Luis Juncal Rivero

MEMBROS CEE

Profesor: D. Elías Torres Feijó
Profesora: Dª. Felisa Rodríguez Pardo
Profesora: Dª. Isabel Morán Cabanas
Santiago Santiago
Profesor: D. José Luis Forneiro Pérez
Alumna: Dª. Rebeca Rodríguez Castiñeira
PAS: Dª. Mª Carmen Cea Pereiro

MEMBROS CA

Presidente: D. Juan Salvador
Paredes Núñez
Vocal: D. Manuel Gil Esteve
Vocal: D. Ángel Marcos de Dios
Vocal: Dª. María Esperanza Torrego
Salcedo
Vocal: D. José Luis Pérez Iriarte

UNIVERSI.

Profesora: Dª. Mercedes Brea López
Profesor: D. Francisco Fernández Rei
Profesora: Dª. Pilar Lorenzo Gradín
Santiago Santiago Profesora: Dª. Mariña Arbor Aldea
Alumno: D. Luis Juncal Rivero
Alumno: D. José Alfonso Álvarez Pérez
PAS: Dª. Mª Carmen Cea Pereiro

CAMPUS

ÁREA DE HUMANIDADES (Cont.)
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1996 - 2000

ACSUG

83

84

1999

1999

Licenciado en
Economía

ANO AVAL.

Licenciado en
Administración
e Dirección de
Empresas

TITULACIÓN

Vigo

Vigo

CAMPUS

Vigo

Vigo

UNIVERSI.

Profesor: D. Juan C. Surís Regueiro
Profesora: Dª. Coral del Río Otero
Profesor: D. Gustavo Bergantiño Cid
Profesor: D. Xosé Manuel González Martínez
Profesora: Dª. María Montero Muñoz
Profesora: Dª. Sonia Rodríguez Parada.
Profesor: D. Xosé Henrique Vázquez Vicente
PAS: D. Juan Carlos Fernández Gutiérrez
PAS: Dª. Margarita González Hernández
PAS: Dª: María Teresa Reigosa Alonso
Alumno: D. Heliodoro Álvarez Conde
Alumno: D. Antonio Boa Mouco
Alumna: Dª. Paula Fernández Carpintero
Alumna: Dª. Iria Estévez González

Profesor: D. Juan C. Surís Regueiro
Profesora: Dª. Coral del Río Otero
Profesor: D. Gustavo Bergantiño Cid
Profesor: D. Xosé Manuel González Martínez
Profesora: Dª. María Montero Muñoz
Profesora: Dª. Sonia Rodríguez Parada.
Profesor: D. Xosé Henrique Vázquez Vicente
PAS: D. Juan Carlos Fernández Gutiérrez
PAS: Dª. Margarita González Hernández
PAS: Dª.María Teresa Reigosa Alonso
Alumno: D. Heliodoro Álvarez Conde
Alumno: D. Antonio Boa Mouco
Alumna: Dª. Paula Fernández Carpintero
Alumna: Dª. Iria Estévez González

MEMBROS CA

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS

Presidente: D. José Luis González García
Avaliadora: Dª. Carmen García de Elías
Profesional: D. Gustavo Pedro Pou Saracho

Presidente: D. José Luis González García
Avaliadora: Dª. Carmen García de Elías
Profesional: D. Gustavo Pedro Pou Saracho

MEMBROS CEE

Informe final do primeiro plan nacional de avaliación da calidade das universidades no sistema universitario de Galicia
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ACSUG

1999

2000

2000

Licenciado en
Xornalismo

Diplomado
en Relacións
Laborais

ANO AVAL.

Licenciado en
Psicoloxía

TITULACIÓN

Profesor: D. Carlos Javier Álvarez Fernández
Profesor: D. Pedro Rey Suárez
Profesora: Dª. Consuelo Ferreiro Regueiro
Santiago Santiago Profesora: Dª. Balbina Casas Méndez
PAS: D. César Darío Figueras Lamas
Alumna: Dª. Rebeca Seijas Blanco
Alumna: Dª. Ana Torreiro Taboada

Presidente: D. Manuel González Labrada
Representante Ámbito Empresarial: D.
Javier Sanmartín Rodríguez
Académico: D. Luis Óscar Ramos Alonso

Presidenta: Dª. Rosa Franquet Calvet
Académica: Dª. María Pilar Diezhandino
Nieto
Avaliador: D. Carlos Guerra Rodríguez
Representante Ámbito Empresarial: D.
Xosé Mª García Palmeiro

MEMBROS CEE

Profesor: D. Xosé López García
Profesor: D. Manuel Martínez Nicolás
Profesor: D. Xosé Ramón Pousa Estévez
Profesora: Dª. Margarita Ledo Andión
Santiago Santiago
Profesor: D. Xosé Soengas Pérez
Profesor: D. José Miguez Túñez López
Alumna: Dª. Bárbara María Rego Martínez
PAS: Dª. Xosefina Guitián Lema

MEMBROS CA

Presidente: D. Miquel Serra Raventós
Avaliador: D. Jesús Mª Suárez Rodríguez
Vocal: D. José Miguel Fernández Dols

UNIVERSI.

Profesor: D. José Manuel Sabucedo
Profesor: D. Miguel Pérez Pereira
Profesor: D. Fernando Díaz
Santiago Santiago Profesor: D. Dámaso Rodríguez
Profesora: Dª. Gloria Seoane
PAS: D. Anxo Doval
Alumno: D. Fernando Pena

CAMPUS

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS (Cont.)
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1996 - 2000

ACSUG

85

86

1996

1998

1998

1998

Licenciado
en Química

Licenciado
en Bioloxía

Diplomado
en Óptica e
Optometría

Profesor: D. Román Pérez Fernández
Profesor: D. Vicente Moreno de las Cuevas
Santiago Santiago Profesor: D. Manuel Ángel Parafita Mato
Alumno: D. José García Detrell
PAS: Dª. Mª Del Carmen Cabanas Fernández

Presidente: D. Enrique Hita Villaverde
Experto Académico: D. Manuel Pérez Cajigal
Representante Ámbito Empresarial: D. Jorge
Gilino Paz
Avaliador: D. Guillermo de León Lázaro

Presidente: D. Miguel A. Comendador García
Vocal: D. Fernando Valdivieso
Vocal: Dª. Esther Alonso Velasco
Vocal: D. Enrique de Llano Monelos

Profesor: D. José Carlos Otero González
Profesora: Dª. Mª Isabel Bernárdez Hermida
Profesor: D. Jesús Domínguez Conde
Profesor: D. Ignacio Zarra Camesello
Santiago Santiago
Profesor: D. Felipe Macías Vázquez
Profesor: D. Alejo Carballeira Ocaña
PAS: D. David Martínez Martín
Alumno: D. Ignacio Rubio Somoza

Presidente: D. Luis Roso
Vocal: D. José Bernabeu
Vocal: D. Enric Riera

MEMBROS CEE

Santiago Santiago

MEMBROS CA

Presidente: D. Miguel Yus Astiz
Vocal: Dª. Carmen Cámara Rica
Vocal: D. Antonio Iglesias García
Vocal: D. Jordi Cartanyá i Solé

Santiago Santiago

ANO AVAL. CAMPUS UNIVERSI.

Licenciado
en Física

TITULACIÓN

ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTAIS
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ACSUG

2000

2000

Licenciado
en Ciencia
e Tecnoloxía
dos
Alimentos

ANO AVAL.

Licenciado
en
Matemáticas

TITULACIÓN

UNIVERSI.

MEMBROS CA

Ourense

Vigo

Profesora: Dª. Julia de la Montaña Miguélez
Profesor: D. Elías Berriochoa Esnaora
Profesora: Dª. Pilar de Sa Otero
Profesor: D. Juan Carlos Mejuto Fernández
Profesora: Dª. Mª José Pérez Álvarez
Profesor: D. Valentín Santos Reyes
PAS: Dª. Pilar Joga Lasala
Alumna: Dª. Raquel Barreiro Teijeiro
Alumna: Dª. Isabel Cobas García
Alumno: D. Fidel Domínguez Franco

Profesor: D. Enrique Macías Virgós
Profesora: Dª. Purificación López López
Santiago Santiago Profesor: D. Wenceslao González Manteiga
Profesor: D. Gerardo Rodríguez López
Alumna: Dª. Regina Estévez López

CAMPUS

ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTAIS

Presidente: D. Jesús Ventana Barroso
Vocal Técnico: Dª. Marta Rodríguez Martín
Vocal Profesional: D. Pardo Fuentes

Presidente: D. Francisco Marcellán Español
Académico: D. Tomás Recio Muñiz
Representante Ámbito Empresarial: D.
Laureano Escudero Bueno
Avaliador: D. Guillermo Gil Escudero

MEMBROS CEE
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1996 - 2000

ACSUG

87

88

1996

1996

1998

1999

Enxeñeiro
Técnico
Agrícola,
especialidade
en Industrias
Agrarias e
Alimentarias

Enxeñeiro
de Camiños,
Canais e
Portos

Enxeñeiro
Industrial

ANO AVAL.

Enxeñeiro
Agrónomo

TITULACIÓN

Ferrol

Presidente: D. Antonio Aguado de Cea
Representante Ámbito Empresarial: D. Miguel
Álamo Redondo
Avaliadora: Dª. Ester Alonso Velasco
Representante do Ámbito Académico: D. José
Luis Salazar Salazar

Presidente: D. Leopoldo Olea Márquez
Vocal: D. Josep Mª Villar Mir
Vocal: D. Juan F. Gálvez Morros
Vocal: D. Carlos Sieiro del Nido

Presidente: D. Leopoldo Olea Márquez
Vocal: D. Josep Mª Villar Mir
Vocal: D. Juan F. Gálvez Morros
Vocal: D. Carlos Sieiro del Nido

MEMBROS CEE

Profesor: D. Eugenio Muñoz Camacho
Profesor: D. Ángel Varela Lafuente
Profesor: D. Ramón Yáñez Brage
A Coruña Profesor: D. José Antonio Pérez Rodríguez
Alumno: D. Emilio García Juanatey
Alumno: Dª. Rocío Ruano Melón
PAS: Dª. Ana Mª Fernández Rey

MEMBROS CA

Presidente: D. Andrés López Pita
Vocal Técnico: D. Antonio F. Antiñolo García
Vocal Profesional: D. Manuel Antonio Seoanes
Rodríguez

Santiago

Santiago

UNIVERSI.

Profesor: D. Fermín Luis Navarrina Martínez
Profesor: D. Ignacio Pérez Pérez
Profesor: D. Vicente Navarro Gámir
A Coruña A Coruña
Alumno: D. Pablo Regueira Pacín
Alumno: D. Leandro Buján Vázquez
PAS: Dª. Julia Seijo García

Lugo

Lugo

CAMPUS

ÁREA DE ENSINANZAS TÉCNICAS
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ACSUG

1999

Enxeñeiro
Informático

Enxeñeiro
Técnico
Agrícola,
especialidade 2000
en Industrias
Agrarias e
Alimentarias

1999

ANO AVAL.

Enxeñeiro
Técnico
Industrial en
Electricidade

TITULACIÓN

MEMBROS CA

Profesor: D. Manuel Castro Romero
Profesor: D. Jesús R. Victoria Meizoso
Profesor: D. Antonio E. Masdías y Bonone
Profesor: D. José Antonio López Vázquez
A Coruña
Profesor: D. Manuel A. Graña López
PAS: D. Carlos A. Díaz Pérez
Alumno: D. Juan J. Lorenzo Dopico
Alumno: D. Jesús Fernández Díez

UNIVERSI.

Ourense

Vigo

Profesora: Dª. Julia de la Montaña Miguélez
Profesor: D. Elías Berriochea Esnaola
Profesora: Dª. Pilar de Sa Otero
Profesor: D. Juan Carlos Mejuto Fernández
Profesora: Dª. Mª José Pérez Álvarez
Profesor: D. Valentín Santos Reyes
PAS: Dª. Pilar Joga Lasala
Alumna: Dª. Raquel Barreiro Teijeiro
Alumna: Dª. Isabel Cobas García
Alumno: D. Fidel Domínguez Franco

Profesor: D. José Mª Barja Pérez
Profesor: D. Íñigo Arregui Álvarez
Profesor: D. José Mª Domínguez Legaspi
A Coruña A Coruña Profesor: D. Antonio Blanco Ferro
Alumno: D. José Mª Casanova Crespo
Alumno: D. Fernando Sánchez Andión
PAS: Dª. Carmen Carreras Presas-Vian

Ferrol

CAMPUS

ÁREA DE ENSINANZAS TÉCNICAS (Cont.)

Presidente: D. Manuel Camps Michelena
Vocal Técnico: D. Bernardo Moreno
Cordero
Vocal Profesional: D. Lucio García Calvo

Presidente: D. Daniel Borrajo
Representante Ámbito Empresarial:
D. Fernando Fons
Vocal: D. Alberto Prieto
Avaliadora: Dª. Olga Pujolràs

Presidente: D. Juan Mª Sandoval Martín
Vocal Académico: Dª. Dolores Mariscal
Masot
Vocal Técnico: Dª. Teresa Aguado Odima
Vocal Profesional: D. Pablo Culebras
Sánchez

MEMBROS CEE
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ACSUG

89

90

2000

2000

Diplomado
en Máquinas
Navais

ANO AVAL.

Diplomado
en
Navegación
Marítima

TITULACIÓN

Presidente: D. Vicente Sánchez Gálvez
Vocal: D. Juan José Achútegui Rodríguez
Vocal: D. Alfonso Davalillo Aurrecoechea
Vocal: D. Eduardo Montero García
Vocal: D. José Luis López Redondo

MEMBROS CEE

Profesor: D. Ramón Gómez Rodríguez
Profesor: D. Víctor A. Fernández Tudela
Profesor: D. Ramón Borrás Formoso
Profesor: D. Antonio Paz Bernárdez
A Coruña A Coruña Profesor: D. Rafael Rodríguez Valero
Profesor: D. Álvaro Baaliña Insua
PAS: Dª. Josefina Victoria Souto Pampín
Alumno: D. Feliciano Fraguela Díaz
Alumno: D. José M. Pérez Blanco

MEMBROS CA

Presidente: D. Vicente Sánchez Gálvez
Vocal: D. Juan José Achútegui Rodríguez
Vocal: D. Alfonso Davalillo Aurrecoechea
Vocal: D. Eduardo Montero García
Vocal: D. José Luis López Redondo

UNIVERSI.

Profesor: D. Francisco Blanco Filgueira
Profesor: D. Vicente Beceiro Veiga
Profesor: D. Santiago Cariacedo Domínguez
Profesor: D. Benigno Rodríguez Gómez
A Coruña A Coruña Profesora: Dª. Minia Manteiga Outeiro
Profesor: D. José Manuel García Fernández
PAS: Dª. Olga Rodríguez Sánchez
Alumna: Dª. María Calderón Escudero
Alumna: Dª. María Natividad López López

CAMPUS

ÁREA DE ENSINANZAS TÉCNICAS (Cont.)
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ACSUG

