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Presentación

O 2009 foi un ano moi importante para a Axencia para

das universidades, do sector empresarial, etc. Queremos

a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG),

destacar a súa excelente disposición e o compromiso co

destacando especialmente o recoñecemento obtido, tanto

proceso de avaliación, xa que o éxito que obtivemos é

a nivel nacional como internacional, do labor realizado e do

compartido con eles e con todas as persoas relacionadas

papel da ACSUG como organismo de avaliación e mellora

co SUG.

da calidade do Sistema Universitario de Galicia (SUG).
A nivel interno, continuouse no ano 2009 co proceso
A nivel internacional, durante o primeiro trimestre do ano

de revisión e actualización da normativa reguladora da

2009, a ACSUG continuou co proceso de autoavaliación

ACSUG co obxectivo de garantir a independencia formal

e implementación de melloras, necesario para que a

da ACSUG fronte ao resto dos axentes implicados na

European Association for Quality Assurance in Higher

prestación do servizo da educación superior.

Education (ENQA) puidese levar a cabo posteriormente
unha avaliación externa da ACSUG.

Hai que resaltar tamén a reestruturación levada a cabo
no Sistema de Xestión Interno da ACSUG, incluíndo a

Como parte desta avaliación externa, no mes de maio

xestión ambiental, obtendo a certificación externa en

de 2009, un comité de expertos europeos realizou unha

marzo de 2009 por parte de AENOR nas normas ISO

visita á ACSUG, co obxectivo principal de comprobar in

9001:2008 e ISO 14001:2004.

situ o cumprimento por parte da ACSUG dos “Criterios
e Directrices para o Espazo Europeo de Educación

En canto ás actividades e aos servizos levados a cabo no

Superior”. O resultado final do proceso foi a aceptación

ano 2009, continuáronse as actividades xa implantadas en

da ACSUG como membro de pleno dereito de ENQA en

anos anteriores e impulsáronse outras novas, destacando

novembro de 2009 por un período de 5 anos.

neste sentido a verificación previa á implantación de
títulos oficiais no ámbito da comunidade autónoma de

Desde a ACSUG queremos agradecerlles, especialmente

Galicia, actividade que se pode levar a cabo debido ao

a todo o seu persoal, así como aos membros dos

recoñecemento nacional e internacional da ACSUG.

diferentes órganos que a integran, a súa dedicación e
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o traballo neste proceso. Non nos podemos esquecer

Esperamos que esta memoria, que reflicte todo o

tampouco de todas as persoas que asistiron ás reunións

traballo e a ilusión do persoal da ACSUG no desempeño

co comité externo, incluíndo representantes de todos os

do seu labor, contribúa á difusión das diversas accións

grupos de interese do SUG: estudantes, colaboradores

realizadas no ano 2009, destinadas á mellora da calidade

e avaliadores que traballan coa ACSUG, representantes

do Sistema Universitario Galego.
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Titulo do
Misión
e visión
capítulo
da ACSUG

A ACSUG ten establecido un código ético, igual que unha
misión e visión, plasmando así os principios e obxectivos
xerais e estratéxicos que serven de base para realizar as
súas actividades.

MISIÓN
A ACSUG ten a misión fundamental de contribuír á mellora
da calidade do SUG, para o cal se levan a cabo accións
de elaboración de informes, avaliación, certificación
e acreditación das actividades que desenvolven as
universidades galegas, especialmente as relacionadas
coa docencia, a investigación, a transferencia de
coñecemento e a xestión.
A ACSUG serve de soporte constante de recollida e
canalización de información entre as universidades
galegas, outras institucións e axentes sociais, contribuíndo
a que o SUG se manteña permanentemente actualizado e
adaptado ás necesidades sociais cambiantes.

VISIÓN
A ACSUG pretende ser un referente en canto á garantía
de calidade das institucións de educación superior do
SUG, sendo recoñecida en Galicia, en España e a nivel
internacional pola súa independencia, transparencia e
credibilidade.
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Estrutura organizativa
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ESTRUTURA ORGANIZATIVA

ESTRUTURA ORGÁNICA

ESTRUTURA ORGANIZATIVA

Innovación.

• D. Miguel Ángel Santos Rego

• D. José Alberto Díez de Castro
Secretario Xeral de Universidades

A estrutura orgánica da ACSUG componse de órganos de
goberno e dirección, órganos consultivos e órganos de

• Don Benito Fernández Rodríguez, en representación
de Don Ricardo Capilla Pueyo

avaliación.

Director Xeral de Investigación, Desenvolvemento e
presidenta ou o presidente, o Consello de Dirección, e a
directora ou o director.

d) Os reitores das universidades integrantes do SUG
• D. José María Barja Pérez
• D. Senén Barro Ameneiro

e Acreditación (CGIACA) como órgano superior de
avaliación, e o Consello Asesor como órgano consultivo
son órganos permanentes da ACSUG.

É o máximo representante institucional da Axencia. O

• D.ª María Patrocinio Morrondo Pelayo

competencias sobre calidade de cada unha das

O seu presidente, así como os seus vogais, son nomeados

Vicerreitora de Calidade e Novas Tecnoloxías da
Universidade da Coruña

e) Os presidentes dos consellos sociais das universidades

b) Seis vogais elixidos polo Consello de Dirección da

integrantes do SUG

Vicerreitora

• D. Antonio Abril Abadín

Universidade de Santiago de Compostela

de

Calidade

e

Planificación

da

• D. Anxo Manuel Sánchez Bermúdez

• D. Manuel Puga Pereira
Presidente do Consello Social da Universidade de

a) O presidente
• D. Miguel Ángel Santos Rego

• D.ª María Dolores Álvarez Pérez

ACSUG de entre destacados membros da comunidade
académica e científica.
• D. Juan Luis Barja Pérez

Vicerreitor de Novas Tecnoloxías e Calidade da

• D.ª María José Bravo Bosch

Universidade de Vigo

• D.ª Mercedes Brea López

l) Secretario do Consello de Dirección, con voz e sen voto
• D. Francisco Rico Rey

• D. Emilio Atrio Abad

• D. Gustavo Rodríguez Fuentes
• D.ª María Antonia Señarís Rodríguez
• D. Jorge Teijeiro Vidal

A directora ou o director da ACSUG

Presidente do Consello Social da Universidade de Vigo

de Dirección.

aplicación.

• D.ª María Elena Sierra Palmeiro

Santiago de Compostela

a) A presidenta da ACSUG, que tamén o será do Consello

de Dirección da ACSUG, ou pola normativa que resulte de

• José Eduardo López Pereira

Compostela

Rojo Sánchez exerceu este cargo ata o 9 de xullo de

e está formado (decembro 2009) polos seguintes membros:

e sen voto.

(decembro 2009) polos seguintes membros:

• D. Alberto Gago Rodríguez

Morrondo Pelayo como nova presidenta da ACSUG.

universitaria, que lle poidan ser encomendadas polo Consello

por un período de catro anos. A CGIACA está formada

Coruña

É o órgano superior de goberno, dirección e xestión da ACSUG

funcións análogas propias do ámbito da garantía da calidade

asistirán ás reunións con voz e sen voto.

Presidente do Consello Social da Universidade da

O Consello de Dirección

• D.ª Azucena Rodríguez Amoroso

universidades do sistema universitario de Galicia, que

seu cargo ten unha duración de catro anos. D. Guillermo
2009, momento en que se nomeou a D.ª María Patrocinio

primeiro do artigo 7 dos seus estatutos, así como outras

Reitor Magnífico da Universidade de Santiago de

Reitor Magnífico da Universidade de Vigo
A presidenta ou o presidente da ACSUG

atribuídas a ACSUG a que se fai referencia no apartado

• D. Marcos Loureiro Díaz

k) O titular do departamento que teña atribuídas as

Reitor Magnífico da Universidade da Coruña
A Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación

informes, avaliación, certificación e acreditación que ten

Xuventude de Galicia

j) O director da ACSUG que asistirá ás reunións con voz

Innovación

Os órganos de goberno e dirección da ACSUG son, a

exerce, con total independencia, as funcións de emisión de

i) Dous estudantes do SUG, nomeados polo Consello da

c) O director da ACSUG con voz e sen voto, que actuará
como secretario.

f) Dúas persoas designadas pola persoa titular do
departamento que teña atribuídas as competencias

Correspóndelle á directora ou ao director ser o órgano

en materia de universidades de entre destacados

executivo da ACSUG. Dirixe, organiza, xestiona e

membros da comunidade académica e científica.

inspecciona as actividades da ACSUG, de acordo coas

• D. Francisco Campos Freire

directrices do Consello de Dirección.

• José Eduardo López Pereira
O Consello Asesor
O Consello Asesor depende organicamente da directora

• D. José Carlos de Miguel Domínguez
g) Dúas persoas designadas pola persoa titular do

D. Julio Ernesto Abalde Alonso exerceu este cargo ata o

ou do director da ACSUG e, como órgano consultivo, entre

as competencias en materia de universidades.

departamento que teña atribuídas as competencias

7 de setembro de 2009, momento no que se nomeou a D.

as súas funcións correspóndelle analizar o funcionamento

• D. Jesús Vázquez Abad

en

José Eduardo López Pereira como novo director da ACSUG.

da ACSUG e emitir un informe anual para o Consello

b) A persoa titular do departamento que teña atribuídas

Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria

materia

de

Investigación,

Desenvolvemento

de Dirección; informar, por petición da directora ou do

e Innovación de entre destacados membros da
comunidade científica ou empresarial.

Comisión Galega de Informes, Avaliación,

director da ACSUG, sobre os procedementos e actuacións

atribuídas as competencias en materia de Educación

• D. Jaime Fábregas Casal

Certificación e Acreditación (CGIACA)

que desenvolva a ACSUG; resolver, por petición da

Superior e en Investigación, Desenvolvemento e

• D.ª Sonia Rodríguez-Campos González

c) Os titulares de cada un dos departamentos que teñan

directora ou director da ACSUG, as controversias que

h) O presidente da CGIACA
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ESTRUTURA ORGANIZATIVA

dos códigos éticos e de boas prácticas, respecto dos

ESTRUTURA ORGANIZATIVA

PERSOAL DA ACSUG

O Gabinete de Dirección encárgase fundamentalmente

procedementos e actuacións que desenvolva a ACSUG ...

COMITÉS DE ASESORES EXPERTOS

das relacións externas da ACSUG, do apoio aos comités
A ACSUG contou, durante o exercicio 2009, cun cadro

de avaliadores expertos, así como do control e da mellora

Nos diferentes procesos de avaliación, a ACSUG conta

O Consello Asesor terá a seguinte composición:

de persoal composto por 16 traballadores distribuídos en

continua da calidade interna da ACSUG.

coa colaboración de comités de asesores expertos.

a) A presidenta ou o presidente, que será a directora ou

catro áreas de traballo:

A xestión de asesores expertos lévase a cabo seguindo

o director da ACSUG.
b) Entre seis e dez membros, designados polo Consello
de Dirección da ACSUG, de entre personalidades de

GABINETE DE DIRECCIÓN
Técnica en Gabinete de Dirección

recoñecido prestixio do ámbito científico, académico e

López Lorenzo, Ana Isabel

profesional, tanto nacional como internacional, externos

Técnico en Xestión de Calidade

ao sistema universitario de Galicia. Entre estes membros

Velón Sixto, Luis Carlos

garantirase a presenza de representantes do sector
empresarial e estudantil, que neste caso non serán alleos
ao ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
c) Unha secretaria ou un secretario do Consello Asesor.
A 31 de decembro de 2009 non se produciu a constitución
do Consello Asesor.

Técnico de Profesorado

Consello de Dirección

CGIACA

imprimir

03-04-2009

Ordinaria

20-07-2009

Ordinaria

06-11-2009

Extraordinaria

14-12-2009

Ordinaria

30-01-2009

Ordinaria

27-03-2009

Ordinaria

15-05-2009

Ordinaria

16-07-2009

Ordinaria

15-09-2009

Ordinaria

30-09-2009

Ordinaria

06-10-2009

Extraordinaria

13-10-2009

Extraordinaria

20-10-2009

Extraordinaria

29-10-2009

Extraordinaria

10-11-2009

Extraordinaria

24-11-2009

Extraordinaria

22-12-2009

Extraordinaria
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definen e establecen os criterios para a formación dos

vinculadas

diferentes comités de avaliación, que se requiran nas

a

méritos

individuais

dos

profesores

actividades que realice a ACSUG.

Unidade

de

Programas

correspóndelle

o

desenvolvemento, entre outras actividades, dos procesos

Técnica de Profesorado

No seguinte gráfico móstrase o número de avaliadores
que colaboraron coa ACSUG no ano 2009:

de avaliación institucional das titulacións e dos servizos,

Bouso Montero, Lucía

do establecemento de procedementos de garantía

Administrativa

35

interna de calidade dos centros, do desenvolvemento

Millán Buceta, Sandra

44

do programa de avaliación docente do profesorado
universitario (Programa DOCENTIA), de facer unha

UNIDADE DE PROGRAMAS

10

análise e o seguimento das capacidades en I+D asociadas

Técnica de Programas

ao ámbito universitario, así como de estudos de inserción

Belmonte Otero, Isabel
Convocatoria

procedemento de elección dos asesores expertos e se

avaliación para a asignación das retribucións adicionais

Á

Rico Rey, Francisco

Na seguinte táboa enuméranse as reunións dos órganos

Data

de avaliación da ACSUG) a través do cal se establece o

previo á contratación do profesorado universitario e da

UNIDADE DE PROFESORADO

Lesta Chapela, Edurne

Órgano

o protocolo aprobado pola CGIACA (máximo órgano

xestionar as convocatorias sobre a avaliación e informe

funcionarios e contratados doutores.

Administrativa

da ACSUG que tiveron lugar durante o ano 2009.

A Unidade de Profesorado ocúpase principalmente de

25
49

laboral dos titulados universitarios do SUG.

Técnica de Programas

Ríos de Deus, María Paula

Na Unidade de Xestión encádranse os departamentos

Técnica de Programas

encargados de dar soporte ao resto de unidades así como

Castro Pais, María Dolores

dos servizos xerais da ACSUG (Asuntos Económicos,

Técnica de Programas

Recursos Humanos, Servizos Informáticos, Recepción,

Fernández Montes, María Carmen

Rexistro e Arquivo), necesarios para un correcto

UNIDADE DE XESTIÓN

desempeño das tarefas encomendadas á ACSUG.

Técnico en AAEE e RRHH

Avaliación do profesorado universitario
Avaliación docente (Docentia)
Avaliación de títulos
Avaliación SGIC dos centros
Avaliación da investigación

Martínez Lafuente, Aitor
Técnica Informática

Sierra Sánchez, María
Técnica Informática

Mallo Rey, Marta
Técnico Especialista en Informática

Baña Souto, José Manuel
Administrativa

Couceiro Novais, María Virtudes
Administrativo

Domínguez Martínez, Santiago

m
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Calidade interna da organización

Sistema de xestión interno: integración
da xestión ambiental

Ademais, o alcance do sistema de xestión ampliouse a
todas as actividades operativas de avaliación, elaboración
de informes, estudos etc, que a ACSUG leva a cabo. Isto

A ACSUG ten implantado desde o ano 2006 un sistema

supón unha maior participación, se cabe, de todo o persoal

de xestión interno de calidade, certificado externamente

no sistema, incidindo na súa constante revisión e mellora.

segundo a norma ISO 9001:2000.

Resultado de enquisas 2009
No ano 2008 tomouse a decisión estratéxica de implantar
a xestión ambiental na ACSUG, realizando a integración

A ACSUG leva a cabo enquisas aos grupos de interese en

da norma de medio ambiente ISO 14001:2004 no sistema

relación coas actividades levadas a cabo. Ademais, dispón

xa existente, cos obxectivos fundamentais de:

dunha caixa de correo de suxestións na páxina web co
obxectivo de facilitar o contacto cos colectivos do SUG.

• Incidir na responsabilidade social da ACSUG como
organismo de control de calidade e servir de
exemplo de boas prácticas ao resto do colectivo
universitario.

N.º DE ENQUISAS
REALIZADAS

VALORACIÓN MEDIA
(De 1 A 5)

198

4,03

• Procurar unha maior eficiencia enerxética, unha
redución e un mellor aproveitamento dos consumos

Implantación do Regulamento EMAS

de materiais e unha correcta xestión dos residuos
xerados.

Complementando a xestión ambiental e incidindo na

• En xeral, seguir incidindo na mellora continua.

transparencia das actividades realizadas, aplicouse na
ACSUG a finais do 2009 o Regulamento Comunitario de

imprimir
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Continuando con este proceso, a ACSUG obtivo en marzo

Ecoxestión e Ecoauditoría (EMAS). Este regulamento,

de 2009 a certificación externa de AENOR por un período

integrado no sistema de xestión, engade como requisito

de tres anos das normas de calidade ISO 9001:2008 (nova

adicional a necesidade de facer cunha periodicidade

versión) e de medio ambiente ISO 14001:2004, sendo a

anual un documento chamado declaración ambiental,

primeira axencia de calidade universitaria europea que

que resume o comportamento ambiental da ACSUG

obtén este recoñecemento.

durante ese período e que é publicado na páxina web.
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Calidade interna e
funcionamento da organización

Relacionado con este tema, AENOR, durante a auditoría
de seguimento do sistema de xestión integrado da
ACSUG en decembro de 2009, revisou a implantación
do Regulamento EMAS e esperamos que no comezo do
ano 2010 poidamos obter o recoñecemento externo e a
verificación do devandito regulamento.

Outras normas implantadas relacionadas
coa calidade e a xestión
A ACSUG busca sempre implantar calquera outra norma
que posibilite levar a cabo unha realización das actividades
dun xeito máis eficiente e eficaz. Por iso temos implantadas
a Lei de Prevención de Riscos Laborais (LPRL) e a Lei de
Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD).
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Actividades relacionadas coa European Association for Quality
Assurance in higher education (ENQA)

05

Desde a súa creación, a ACSUG considerou de vital

universidades, expertos externos, estudantes e grupos

importancia o establecemento de relacións e intercambio

de traballo externos.

de información con outras axencias de calidade e
organismos relacionados co ámbito universitario, tanto

Posteriormente, o presidente do comité externo volveu

a nivel nacional como internacional.

realizar outra visita á ACSUG para recompilar información
adicional. Con todos os datos do proceso, o panel de

Por iso, a ACSUG decidiu a finais do ano 2006 solicitar a

expertos realizou un informe final, que foi analizado

entrada na European Association for Quality Assurance

polo Board de ENQA na súa reunión do 16 de novembro

in Higher Education (ENQA), organismo de que forman

de 2009. Este órgano decidiu que a ACSUG cumpre cos

parte axencias de calidade de educación superior de 25

requisitos necesarios para formar parte de ENQA como

países europeos.

membro de pleno dereito durante un período de 5 anos.

A ACSUG, como membro candidato desde febreiro

A inclusión como membro de pleno dereito de ENQA

de 2007, comprometeuse a realizar un proceso de

supón o recoñecemento, non só do proceso de avaliación

autoavaliación e posteriormente someterse a unha

levado a cabo, senón tamén da traxectoria da ACSUG

avaliación externa por parte de ENQA nun período de dous

desde a súa creación no ano 2001.

anos, para poder comprobar a correcta implementación
dos “Criterios e Directrices para a Garantía de Calidade

A ACSUG ten previsto solicitar no ano 2010 o acceso ao

no Espazo Europeo de Educación Superior”.

Rexistro Europeo de Axencias de Calidade (EQAR).

Seguindo coa planificación do proceso, durante o

A ACSUG implicouse durante o ano 2009 na participación

primeiro trimestre de 2009, a ACSUG finalizou o informe

en reunións e actividades internacionais, intercambiando

de autoavaliación, o cal foi enviado ao comité encargado

e recompilando unha valiosa información sobre métodos

da avaliación externa.

de traballo e experiencias doutras axencias de calidade,
incidindo no benchmarking:

O comité visitou as instalacións da ACSUG os días 18

imprimir
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e 19 de maio de 2009, entrevistándose con máis de

1) Presenza da ACSUG desde o ano 2008 no grupo de

60 persoas, incluíndo persoal da ACSUG, membros do

traballo “Internal Quality Assurance (IQA) Group”

Consello de Dirección, CGIACA, representantes das

integrado por técnicos de calidade de varias axencias
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Actividades relacionadas coa
European Association for
Quality Assurance in higher
education (ENQA)

de calidade universitaria de Europa e no cal se tratan

DOCENTIA pola UDC, USC, UVI e ULL. Na devandita

aspectos relacionados coas vantaxes e utilidades

análise destácanse as boas prácticas e as iniciativas

dos sistemas de xestión internos implantados nas

que pretenden desenvolver as universidades na

respectivas axencias. Asistiuse á reunión anual do IQA

implantación dos seus modelos de avaliación da

Group na Haia (Holanda) os días 15 e 16 de xuño de 2009.

calidade docente, así como os aspectos comúns e

2) Participación da ACSUG na Primeira Conferencia
sobre

Desenvolvemento

das

Competencias

diferenciadores destes.

no

Traballo e na Educación (DECOWE Conference) en

5) Participación no 4.º European Quality Assurance

Ljubljana (Eslovenia) entre os días 24 e 26 de setembro

Forum (EQAF) realizado en novembro de 2009 en

de 2009. Nesta conferencia presentouse un traballo

Copenhague (Dinamarca), presentándose un traballo

sobre os estudos de inserción laboral realizados pola

conxunto entre a ACSUG, e as axencias de calidade

ACSUG.

universitarias de Cataluña (AQU Catalunya) e CastillaLeón (ACSUCyL) sobre as vantaxes de ter implantado

3) Asistencia os días 28 e 29 de setembro á Asemblea
Xeral de ENQA en Barcelona.

un Sistema de Xestión de Calidade baseándose na
norma ISO 9001 no cumprimento dos “Criterios e
directrices para a garantía de calidade no espazo

4) A ACSUG participou na Conferencia sobre Calidade

europeo de educación superior”.

do Ensino na Educación Superior que tivo lugar en
Estambul os días 12 e 13 de outubro de 2009 no marco

6) Participación

na

conferencia

internacional

do Programa da OCDE “Institutional Management

“Modernization of Internal and External Quality

in Higher Education” (IMHE). A ACSUG, co obxectivo

Assurance Systems in Higher Education in Central

de difundir as boas prácticas relacionadas coa

Asia”, entre os días 14 e 16 de decembro de 2009

promoción da calidade do ensino que desenvolven

en Dushanbe (Tadjikistán). Estas xornadas están

as universidades do SUG, presentou, en colaboración

relacionadas co proxecto Tempus da Unión Europea

coa Universidade da Laguna (ULL), un relatorio en

para o establecemento da Rede de Aseguramento de

que se realiza unha análise comparativa dos deseños

Calidade e Acreditación de Asia Central (CANQA),

de avaliación desenvolvidos no marco do Programa

proxecto no cal a ACSUG participa activamente.
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06

Actividades e programas realizados en 2009

UNIDADE DE PROFESORADO

outra totalmente distinta, o que significou unha
adecuación total dos contidos da nova ferramenta

Avaliación e informe previo para a
contratación do profesorado universitario
polas universidades do SUG
O 30 de decembro de 2009 (Resolución do 15 de decembro
de 2009) sae publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) a

informática ás nosas necesidades e ás dos usuarios.

Avaliación e informe para a progresión
e consolidación dos profesores
colaboradores contratados polas
universidades do SUG

convocatoria anual de avaliación para a contratación como
profesor universitario das universidades integrantes do

A través da Orde do 22 de abril de 2008, (DOG do 5 de

SUG. Debido a unha modificación nos prazos de apertura da

maio de 2008), establécese o procedemento que debe

convocatoria do 2009, trasladados esta vez cara a finais de

seguir a ACSUG para emitir o informe previo á prórroga dos

ano, este procedemento desenvolveuse ao longo do 2010, e

contratos de profesores colaboradores das universidades

é por iso que será obxecto de estudo na próxima memoria

públicas de Galicia, así como para emitir a avaliación previa

de 2010. Non obstante, durante un amplo período do 2009,

á adquisición do carácter indefinido dos referidos contratos,

a actividade vinculada a esta convocatoria foi bastante

de conformidade co que está establecido no artigo 6 do

intensa. Sucedéronse unha serie de cambios procedementais

Decreto 266/2002, do 6 de setembro, de contratación de

que derivaron nunha laboriosa intervención pola nosa parte.

profesorado universitario, e nos artigos 9 e 10 do Decreto

Algúns dos máis significativos foron:

270/2003, do 22 de maio, regulador da ACSUG.

• A aprobación do novo protocolo de avaliación

• Informe previo á prórroga do contrato de profesora

por parte da CGIACA como órgano superior da

ou profesor colaborador: Poden solicitar o informe

ACSUG en materia de avaliación, competente para

todas aquelas persoas que estean contratadas

a elaboración dos protocolos e procedementos

por algunha das universidades públicas de Galicia

específicos de avaliación e informe. Isto requiriu de

como profesorado colaborador e se encontren no

estudos e planificacións previas.

último ano do período inicial máximo de catro anos
de contrato a que se refire o artigo 6.2 do Decreto

• A utilización dunha nova plataforma informática.
Substituíuse a plataforma informática anterior por
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Número de solicitudes
presentadas no
período 2009 para a
avaliación do informe
previo á prórroga do
contrato de profesores
colaboradores
contratados polas
universidades do SUG
(en que H: home, M:
muller e T: total).

Número de solicitantes ao informe previo á prórroga do contrato
de profesores colaboradores do ano 2009
14
12
10
8

Complementos retributivos autonómicos

investigadora (CEC) e complementos de recoñecemento
polos cargos de xestión (CEG).

A Lei orgánica 6/2001 do 21 de decembro, de universidades,
determina que as comunidades autónomas poderían

Complemento de recoñecemento ao labor

establecer, artigo 55 (persoal docente e investigador

docente e ao labor investigador

contratado), e artigo 69 (persoal docente e investigador

6
4

funcionario), retribucións adicionais vinculadas a méritos

Estes complementos foron os primeiros en desenvolverse

individuais docentes, investigadores e de xestión.

e hai dúas convocatorias anuais desde 2004. O obxecto

2

é premiar o labor docente e investigador desenvolvido

0

H

M
UDC

T

H

M
USC

T

H

M
UVI

T

H

M
SUG

T

ÁMBITOS CIENTÍFICOS: CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
ÁMBITOS CIENTÍFICOS: CIENCAS
ÁMBITOS CIENTÍFICOS: CIENCIAS DA SAUDE
ÁMBITOS CIENTÍFICOS: ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA
ÁMBITOS CIENTÍFICOS: ARTES E HUMANIDADES
• Avaliación

previa

á

adquisición

do

Para desenvolver estes dous artigos publicouse o Decreto

no SUG. Pódese presentar todo o persoal funcionario

55/2004 do 4 de marzo, polo que se establecen as

e contratado doutor das universidades galegas que

retribucións adicionais vinculadas a méritos individuais

cumpran os requisitos previamente establecidos nas

docentes, investigadores e de xestión do profesorado

convocatorias.

universitario, co obxecto de establecer o réxime destes

1.ª convocatoria 2009: Resolución do 22 de xaneiro

complementos retributivos autonómicos para o persoal

de 2009 (DOG 09/02/2009) pola que se aproba a

docente e investigador funcionario e contratado doutor

convocatoria para a avaliación previa á asignación das

carácter

como profesorado colaborador por algunha das

das universidades públicas de Galicia. Establécense catro

retribucións adicionais relativa ao complemento de

indefinido do contrato de profesora ou profesor

universidades públicas de Galicia, de conformidade

tipos de complementos: complemento de recoñecemento

recoñecemento ao labor docente e ao complemento de

colaborador: Poden solicitar a avaliación as

co que está establecido no artigo 6.2 do Decreto

ao labor docente (CLD), complemento de recoñecemento

recoñecemento ao labor investigador. Os resultados

persoas que tivesen prorrogado o seu contrato

266/2002, do 6 de setembro, de contratación de

ao

obtidos analízanse por solicitantes e por resultados a

profesorado universitario.
Número de solicitudes
presentadas no período
2009 para a avaliación
previa á adquisición do
carácter indefinido do
contrato de profesores
colaboradores
contratados polas
universidades do SUG.
(Sendo H: home, M:
muller e T: total.)

Número de solicitudes presentadas no período 2009
para a avaliación previa á adquisición do carácter indefinido
do contrato de profesores colaboradores
6
5
4

labor

investigador

(CLI),

complemento

de

recoñecemento á excelencia curricular docente e
Distribución de
solicitudes por tipo
de complemento e
por universidade (1.ª
convocatoria 2009)

continuación.

Universidade

SOLICITUDES CLD

SOLICITUDES CLI

TOTAL SOLICITUDES

UDC

11

12

23

USC

36

37

73

UVI

37

40

77

TOTAIS

84

89

173

Universidade

TOTAL SOLICITUDES

UDC

3
2
1
0

H

M
UDC

T

H

M
USC

T

H

M
UVI

T

H

M
SUG

T

Distribución de
solicitudes por
universidade e
por resultado (1.ª
convocatoria 2009)

ÁMBITOS CIENTÍFICOS: CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
ÁMBITOS CIENTÍFICOS: CIENCAS
ÁMBITOS CIENTÍFICOS: CIENCIAS DA SAUDE
ÁMBITOS CIENTÍFICOS: ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA
ÁMBITOS CIENTÍFICOS: ARTES E HUMANIDADES
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RESULTADOS TOTAIS
CUMPREN

NON CUMPREN

23

19

4

USC

73

67

6

UVI

77

73

4

TOTAIS

173

159

14
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Universidade

SOLICITUDES CLD

UDC

DISTRIBUCIÓN RESULTADOS CLD
CUMPREN

NON CUMPREN

11

9

2

USC

36

33

3

UVI

37

35

2

TOTAIS

84

77

7

Universidade

SOLICITUDES CLI

UDC

DISTRIBUCIÓN RESULTADOS CLI
CUMPREN

NON CUMPREN

12

10

2

USC

37

34

3

UVI

40

38

2

TOTAIS

89

82

7

Distribucións
das solicitudes
do complemento
labor docente por
universidades e
por resultado (1.ª
convocatoria 2009)

Distribucións das
solicitudes do
complemento labor
investigador por
universidades e
por resultado (1.ª
convocatoria 2009)

Distribucións
das solicitudes
do complemento
labor docente por
universidades e
por resultado (2.ª
convocatoria 2009)

UDC

9

7

2

USC

9

9

0

UVI

27

23

4

TOTAIS

45

39

6

Figura/Universidade

SOLICITUDES CLI

UDC

Distribucións das
solicitudes do
complemento labor
investigador por
universidades e
por resultado (2.ª
convocatoria 2009)

DISTRIBUCIÓN RESULTADOS CLI
CUMPLEN

NON CUMPLEN

48

47

1

USC

15

12

3

UVI

41

34

7

TOTAIS

104

93

11

En resumo, nestas dúas convocatorias hai que destacar
que a maioría de solicitantes foron contratados doutores,

2.ª Convocatoria 2009: Resolución do 24 de setembro de
2009 (DOG 05/10/09) pola que se aproba a convocatoria
para a avaliación previa á asignación das retribucións
adicionais relativa ao complemento de recoñecemento
ao labor docente e ao complemento de recoñecemento

posto que a maioría do funcionariado xa ten concedido

e aos méritos para a valoración previa á asignación dos

por solicitantes e por resultados a continuación.

estes complementos desde as primeiras convocatorias,

complementos de recoñecemento á excelencia curricular

tamén hai que mencionar que o volume de solicitudes

docente e investigadora e de recoñecemento polos cargos

TOTAL SOLICITUDES diminuíu considerablemente debido ao anteriormente

de xestión. Os ditos protocolos de avaliación mantivéronse

Figura/Universidade

SOLICITUDES CLD

48

50

98

USC

15

16

31

UVI

41

41

82

TOTAIS

104

107

211

TOTAL SOLICITUDES

NON CUMPREN

98

96

2

USC

31

25

6

UVI

82

69

13

Figura/Universidade

axustar a pantalla

211
SOLICITUDES CLD

ata a actualidade. Só se produciron modificacións pouco
relevantes como a transformación dalgún criterio para a

Distribución de
solicitudes por tipo
de complemento e
por universidade (2.ª
convocatoria 2009)

190

m

28

valoración dos méritos ou a eliminación ou substitución

curricular e complemento retributivo de

dalgún mérito concreto.
Antes de 2009, resolvéronse tres convocatorias do

Distribución de
solicitudes por
universidade e
por resultado (2.ª
convocatoria 2009)

21

DISTRIBUCIÓN RESULTADOS CLD
CUMPREN

Complemento de recoñecemento á excelencia
recoñecemento por cargos de xestión

RESULTADOS TOTAIS
CUMPREN

UDC

TOTAIS

SOLICITUDES CLI

mencionado.

UDC

Figura/Universidade

imprimir

ao labor investigador. Os resultados obtidos analízanse

NON CUMPREN

imprimir

A avaliación previa á concesión destas retribucións

complemento de recoñecemento á excelencia curricular

autonómicas, xunto cos outros complementos retributivos

docente e investigadora, sendo o 2006 o primeiro ano

mencionados previamente (CLD, CLI), realízase de acordo

de avaliación. Este complemento resólvese nunha única

cun protocolo de avaliación. O devandito protocolo de

convocatoria anual que se publica no DOG, a través da nosa

avaliación desenvólvese en primeiro lugar, mediante a Orde

páxina web e tamén mediante comunicado ás universidades.

do 16 de abril de 2004 (DOG do 28 de abril) onde se publica

Durante a apertura de prazo (30-40 días), ofrécese ampla

o protocolo aplicable aos complementos de recoñecemento

información para todos os usuarios a través dun apartado

ao labor docente e ao labor investigador; en segundo lugar,

específico da nosa web e, sobre todo, mediante consultas

mediante a Orde do 16 de outubro de 2006 (DOG do

telefónicas e electrónicas que recibimos.

26 de outubro), coa publicación do protocolo de avaliación

Igual que en convocatorias previas, aqueles profesores

elaborado pola CGIACA e que fai referencia aos criterios

funcionarios ou contratados doutores do SUG que poidan

axustar a pantalla

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
Memoria de Actividades 2009

m

29

índice
Idioma

índice
Idioma
ACTIVIDADES e PROGRAMAS
REALIZADOS EN 2009

imprimir

axustar a pantalla

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

2

0

16

0

24

2

52

40 130 101 33

31
9
0
-

9

-

1

-

316

137

0
316

140
NOVO
SOLICITANTE

456
Total

SOLICITANTE
REAVALIADO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
32
45
17
2
0
110
0
110
SOLICITANTE
REAVALIADO

39
149
UVI

NOVO
SOLICITANTE

3

0

0
0
0
0
0
0
0
1
3
2
14
11
6
0
37

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
53
55
15
7
1
145
0
213
USC

145

2

0

0
0
0
0
1
1
1
1
11
17
25
9
2
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
16
30
94
UDC

UNIVERSIDADES

m
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0
0
0
0
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0
0
0
2
5
NOVO
SOLICITANTE

SOLICITANTE
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SOLICITANTE
REAVALIADO

RESOLUCIÓNS
NEGATIVAS
imprimir

0

RESOLUCIÓNS
POSITIVAS

33

68

-2

e un máximo de 5 para a valoración adicional non

NOVO
SOLICITANTE

máximo de 9 tramos para a valoración básica consolidable

8

destes pode non ser a mesma.

0

valorados na primeira ocasión e a categoría ou calidade

complemento mediante a adxudicación de tramos: un

-1

Unha vez rematadas as valoracións, resólvese o

1

deste feito dado que son méritos adicionais diferentes aos

0

A exposición dos méritos adicionais a valoración é a razón

0

acordo co protocolo establecido.

61

que pode supoñer un incremento ou unha diminución destes.

0

poden ver modificado o número de tramos totais obtidos, o

expertos, os cales emiten os informes de valoración de

61

CGIACA, esta conta co asesoramento dos comités de

SOLICITANTE
REAVALIADO

que ao someter o expediente a reavaliación, os solicitantes

13

nunha modificación dos parámetros dos resultados, dado
Para a emisión da proposta final motivada por parte da

11

convocatoria de 2006. Esta nova circunstancia tradúcese

1

reavaliados tras transcorrer os 3 anos desde a primeira

puntuación con puntuación adicional.

0

sometidos a valoración podendo incrementar a súa

-

pois é o primeiro ano en que poden existir expedientes

-

convocatoria do 2009 presenta como novidade este feito,

os méritos adicionais alegados no seu expediente son

-

(por este adquírese 1 tramo na súa puntuación básica),

32

se obtivesen novos quinquenios e/ou sexenios. Esta

1

3 anos desde a súa primeira avaliación sempre e cando

convocatoria. Co requisito de valoración básica superado

13

correspondentes ao período de cinco anos establecido na

12

excepcionalmente, poderá ser reavaliado transcorridos

11

a retribución correspondente a esta. Non obstante,

docencia e coa investigación (valoración adicional),

10

un máximo de 12 méritos adicionais relacionados coa

9

a un novo proceso de avaliación se desexa seguir percibindo

8

someter a actividade docente e investigadora desenvolvida

un sexenio de investigación. Tamén poderán achegar

7

positiva, polo menos, dous quinquenios de docencia e

6

súa solicitude e obter a súa valoración, o solicitante deberá

5

Seguindo a normativa vixente, aos 5 anos de presentar a

sendo o requisito mínimo para a obtención de valoración

4

quinquenios e sexenios que posúan (valoración básica)

3

por primeira vez, deben achegar a totalidade dos

Nesta convocatoria
de 2009, produciuse
un incremento de
solicitudes presentadas
se o comparamos cos
dous anos previos
(2007 e 2008). A
razón, explicada
anteriormente, débese
ao feito de que os
profesores, que así o
consideraron, puideron
someter os expedientes,
excepcionalmente,
a unha revisión,
transcorridos os 3
anos estipulados pola
convocatoria.

2

consolidable.

DISTRIBUCIÓN DE SOLICITUDES POR
TRAMOS (CONVOCATORIA 2009)

alegar 1 ano de servizo na súa praza e que se presenten

14
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SOLICITUDES

REAVALIADOS

NOVOS

O complemento retributivo por cargos de xestión é

Neste complemento, as solicitudes non son revisadas por

o último dos complementos retributivos autonómicos

Comisións de Asesores Expertos, senón que, en primeiro

que se desenvolveu de acordo co Decreto 55/2004

lugar, realízase a corroboración dos cargos presentados

do 4 de marzo e de acordo co protocolo de avaliación

mediante aplicación informática polos solicitantes cos datos

publicado na Orde do 16 de outubro de 2006 (DOG do

reais facilitados polas universidades e en segundo lugar

26 de outubro). Este complemento ten unha natureza

resólvense, atendendo sempre ao baremo publicado no DOG.

diferente ao anterior, pois mentres o complemento
de recoñecemento á excelencia curricular docente

en conta para este complemento e a súa correspondente

consolidable (puntuación básica) a puntuación adicional

puntuación; excepcionalmente, e se non figuran neste,

non o é. No caso deste complemento, a puntuación

será a CGIACA a que decida, se así o estima, a súa inclusión

obtida en tramos é consolidable na súa totalidade, vaise

ou correspondencia. Os datos do baremo son publicados

sumando, convocatoria tras convocatoria, a puntuación

no DOG e tamén na nosa páxina web, de xeito actualizado,

alcanzada polo solicitante (tanto en números enteiros

para que o solicitante estea informado en todo momento

coma en decimais) ata alcanzar un total de 8 puntos/

das condicións sine qua non para poder optar a estas

tramos e os 0,5 puntos son o mínimo esixido (esta é a

retribucións. A CGIACA é quen revisa e decide finalmente

condición de resultado positivo para a obtención da

os resultados definitivos que posteriormente, e ata este

retribución).

momento, son asumidos polo Consello de Dirección.

axustar a pantalla

novos cargos para a súa avaliación por cumprir con

convocatorias anteriores e detalláronse os resultados

estes requisitos poderá facelo e a puntuación que obteña

entre solicitantes novos e reavaliados. O requisito

(sempre que sexa superior a 0.1 puntos) sumarase á

para poder presentarse a este complemento é que os

anteriormente alcanzada; mesmo se o seu resultado fose

solicitantes acheguen cargos correspondentes a períodos

negativo na anterior convocatoria, podería ser positivo

de ocupación entre a entrada en vigor da Lei orgánica

esta vez pola suma de ambos os dous resultados.

11/1983, do 25 de agosto, de reforma universitaria e a data
fixada especificamente en cada convocatoria. Ademais, é
necesario que exista un cesamento ou unha reelección
nos cargos que achegue antes da data estipulada.

As solicitudes para
este complemento
retributivo,
exceptuando o primeiro
ano de publicación
da convocatoria
(1401 solicitudes),
non adoitan ser
moi numerosas.
A explicación vén
determinada pola
propia natureza do
complemento que
se rexe por uns
criterios obxectivos
que o solicitante
coñece previamente,
o cal determina
que, xeralmente, só
presenten as súas
solicitudes aqueles que
cumpren con estes
criterios previos.

UDC

USC

TRAMOS (CONVOCATORIA 2009)

48

69

O baremo recolle, de antemán, os cargos que se teñen

e investigadora posúe unha parte da puntuación

imprimir

Agora ben, cada vez que un solicitante poida achegar

dos parámetros dos resultados con respecto a

m
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RESOLUCIÓNS
POSITIVAS

0

Nesta convocatoria do 2009, houbo unha modificación

RESOLUCIÓNS
NEGATIVAS

0
-1
-2

Nesta gráfica discírnese
entre os solicitantes
que se presentan
por primeira vez e os
solicitantes reavaliados
aos 3 anos. Os valores
negativos ( -2 tramos,
-1 tramo) e o tramo 0,
só son aplicados aos
expedientes reavaliados
pois para os novos
solicitantes suporía
resultado negativo
sen retribución. O
máis significativo
desta análise é que,
no seu conxunto, o
total de solicitudes
de reavaliados nesta
convocatoria supón
máis do dobre que os
novos solicitantes,
isto é debido a que un
reducido número de
profesores cumpre
os criterios para
poder presentarse
por primeira vez; non
obstante, este índice
de reavaliados non
supón un número
demasiado significativo
se consideramos
que un alto índice de
profesores estaban en
situación de poder ser
reavaliados aos 3 anos
pero decidiron non
facelo.
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24

20

16

12

8

4

0

<0.5

0.5

1

UDC NOVOS SOLICITANTES
UDC SOLICITANTES REAVALIADOS

2

3

4

5

USC NOVOS SOLICITANTES
USC SOLICITANTES REAVALIADOS

6

7

8

UVI NOVOS SOLICITANTES
UVI SOLICITANTES REAVALIADOS

Avaliación do Persoal Docente e
Investigador (PDI) da Universidade de Vigo
(UVI)

Nesta gráfica,
incorpórase a nova
circunstancia que
se produciu nesta
convocatoria:
puntuacións
inferiores a 0.5 para
os expedientes das
tres universidades
do SUG que son
reavaliados. Os datos
máis significativos son
que o maior colectivo
de profesores (tanto
novos solicitantes
como reavaliados)
se atopa entre os
tramos 0.5 e 1 e hai
un número reducido
en valores superiores
a 4 tramos. Isto
explícase atendendo
ás equivalencias
dos cargos que en
ningún caso superan
1 punto por ano
proporcionalmente ao
tempo computable;
consecuentemente,
é complicado obter
resultados moito
máis optimistas que
os mencionados
anteriormente.

Co fin de efectuar a avaliación na ACSUG, constituíronse
seis Comisións de Avaliación de Rama (CER) e unha
Comisión

Mixta

ANECA-ACSUG.

Cada

CER

está

composta por académicos (un dos cales desempeña
A UVI, en cumprimento do seu Regulamento de

a función de presidente) profesionais e estudantes,

profesorado, ten un programa especial de promoción

seleccionados de conformidade cos criterios que se

do persoal docente e investigador (PDI) que, mediante

recollen no procedemento elaborado pola ANECA para

unha convocatoria anual determina a asignación de

a selección e o nomeamento das comisións de avaliación

prazas de profesorado con vinculación permanente

para a verificación de títulos universitarios oficiais do

aos departamentos tendo en conta méritos docentes,

Programa VERIFICA. En cada comisión participa, como

investigadores e de xestión.

secretaria, unha técnico da Unidade de Programas
da ACSUG. A Comisión Mixta ANECA-ACSUG está

A ACSUG e a UVI asinaron un convenio de colaboración polo

presidida polo director da ACSUG e participan un ou

cal a ACSUG avalía os currículos do PDI participante nas

varios representantes da ANECA, os presidentes e as

convocatorias anuais do programa especial de promoción.

secretarias das distintas Comisións de Avaliación de

Na convocatoria do ano 2009, a ACSUG avaliou os currículos

Rama e un asesor xurídico.

de 53 solicitantes do programa especial de promoción.
A composición de cada unha das CER que se constituíron

UNIDADE DE PROGRAMAS
Programa VERIFICA para a avaliación de
títulos de grao e máster

é a seguinte:
• Artes e Humanidades: 4 académicos, 1 profesional,
2 estudantes e 1 secretaria.
• Ciencias: 3 académicos, 1 profesional, 2 estudantes
e 1 secretaria.

O 27 de febreiro de 2009 asinouse o convenio de
colaboración entre a ANECA e a ACSUG para o

Avaliación do profesorado da Universidade
de Oviedo

Na seguinte táboa podemos ver os resultados do proceso:

da Comunidade Autónoma de Galicia. Na súa cláusula
Número

No ano 2009 asinouse un convenio de colaboración coa
Universidade de Oviedo, para a valoración de méritos
individuais do persoal investigador contratado non
permanente e interino desta universidade.
A ACSUG puxo a disposición da Universidade de Oviedo

desenvolvemento do Programa VERIFICA no ámbito

Porcentaxe

segunda establécese que “a ACSUG elaborará as

• Ciencias da Saúde: 2 académicos, 1 profesional, 1
estudante e 1 secretaria.
• Ciencias Sociais e Xurídicas I (áreas Económicas,
Xurídicas,

Sociais

etc...):

6

académicos,

2

profesionais, 2 estudantes e 1 secretaria.

Solicitantes

38

propostas de informe de avaliación de títulos de grao e

• Ciencias Sociais e Xurídicas II (áreas Educación,

Tramos solicitados

46

máster a que fai referencia o artigo 25 do Real decreto

Psicoloxía etc...): 4 académicos, 1 profesional, 2

1393/2007, do 29 de outubro”.

estudantes e 2 secretarias.

Tramos positivos

32

69.56 %

Tramos negativos

14

30.44 %

En consecuencia, a ACSUG empezou a desenvolver un

Recursos

4

10.52 %

procedemento de avaliación dos plans de estudos oficiais

• Enxeñaría

e

Arquitectura:

4

académicos,

1

profesional, 2 estudantes e 1 secretaria.

unha aplicación telemática utilizada para a avaliación dos

de grao e máster presentados polas universidades

En todas as comisións interviñeron un total de 23

tramos de investigación e nun prazo de 3 meses desde a

do SUG de acordo co Protocolo de avaliación para a

académicos, 7 profesionais, 11 estudantes e 4 técnicos da

finalización do período de presentación de solicitudes, a

verificación de títulos oficiais elaborado pola ANECA. Os

ACSUG que actúan como secretarias dunha ou de varias

ACSUG emitiu un informe técnico para cada solicitante,

títulos que avalía a ACSUG no ano 2009 son os que aínda

comisións. Os membros das comisións asistiron a unha

valorando de 0 a 10 os aspectos sometidos a avaliación.

non empezaron o proceso de verificación na ANECA.

xornada de formación que tivo lugar o 12 de marzo de 2009.
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A ACSUG elaborou o Regulamento de funcionamento das

Sistemas de Garantía Interna de Calidade
(Programa FIDES-AUDIT)

TÍTULOS AVALIADOS POLA ACSUG EN 2009

CER, co obxectivo de reflectir o marco de funcionamento
das comisións de rama encargadas de avaliar as

O número de títulos de grao e máster do SUG que foron

diferentes propostas de títulos de grao e máster.

avaliados pola ACSUG no ano 2009 tras a verificación do

O 27 de xaneiro de 2009 ábrese a segunda convocatoria

Consello de Universidades son os seguintes:

do Programa FIDES-AUDIT, dirixida aos centros das

valoración final “negativa”.

PROCESO DE AVALIACIÓN NA ACSUG
As fases do proceso de avaliación que se desenvolveu na
ACSUG, e que se rexe polo establecido no RD 1393/2007
e polo acordo asinado coa ANECA, son as seguintes:
Presentación da Memoria de cada título por parte
das universidades á Consellería de Educación e ao
Consello de Universidades.
2. Validación

da

adecuación

da

memoria

• Que presentan por primeira vez a súa solicitude de
participación no Programa FIDES-AUDIT.

universidades do SUG coas seguintes características:
Ramas de coñecemento

1.

a avaliación.
• Que obtivesen na convocatoria anterior unha

aos

requirimentos establecidos no marco normativo polo
Consello de Universidades.

Graos Másteres Total

Artes e Humanidades

8

9

17

Ciencias

4

6

10

Ciencias da Saúde

7

7

14

Ciencias Sociais
e Xurídicas I

18

11

29

Ciencias Sociais
e Xurídicas II

10

8

18

Enxeñaría e Arquitectura

4

9

13

TOTAL

51

50

101

Número de títulos
presentados para
avaliación en 2009 por
ramas de coñecemento

Os centros que participaron na 2.ª convocatoria de
• Que presentaron a ficha de solicitude na primeira
convocatoria, mais non someteron os seus deseños

UNIVERSIDADE

4. Avaliación individual das memorias polos avaliadores.
5. Reunión de consenso das CER na ACSUG e proposta
de informes provisionais.
6. Aprobación dos informes provisionais pola Comisión
Mixta e envío ás universidades.
7. Presentación de alegacións ao informe provisional

de rama da ACSUG e elaboración do Informe final.
9. Aprobación de informes finais pola Comisión de

Fac. de Humanidades (Ferrol)
Fac. de Bioloxía (Santiago)
Fac. de Ciencias da Comunicación (Santiago)

N.º títulos
de máster

Total

UDC

18

5

23

USC

18

42

60

UVI

15

3

18

TOTAL

51

50

101

Fac. de Farmacia (Santiago)
Número de títulos
presentados para
avaliación en 2009 por
universidade

Fac. de Filoloxía (Santiago)
USC

Fac. de Matemáticas (Santiago)
Fac. de Psicoloxía (Santiago)
ETS de Enxeñaría (Santiago)
EU de Enfermaría (Santiago)

Dos 101 títulos presentados na ACSUG na convocatoria

EU de Enfermaría (Lugo)

de 2009, obtiveron un informe desfavorable 6 títulos da

EU de Relacións Laborais (Lugo)
Fac. de Ciencias da Educación (Ourense)

USC e 1 título da UVI.

ES de Enxeñaría Informática (Ourense)
Fac. de Historia (Ourense)

10. Comunicación dos informes finais aos coordinadores

implantación dos títulos oficiais por parte da Comunidade

Fac. de Dereito (Ourense)

de cada título presentado á verificación polo Consello

Autonómica, a Consellería de Educación e Ordenación

Fac. de Ciencias Xurídicas e do Traballo (Vigo)

de Universidades.

Universitaria solicítalle á ACSUG a elaboración dun

UVI

Fac. de Química (Vigo)

informe sobre as liñas xerais para a implantación dos

Fac. de Ciencias do Mar (Vigo)

títulos que obtiveron o informe favorable de verificación,

Fac. de Filoloxía e Tradución (Vigo)

ademais dun informe do plan de viabilidade daquelas

EU de Estudos Empresariais (Vigo)

titulacións en que a media do número de alumnos de

EU de Enxeñaría Técnica Industrial (Vigo)

m
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11

EU de Fisioterapia (Pontevedra)

novo ingreso, nos tres últimos anos, fose inferior a 25.

axustar a pantalla

12

Fac. de Química (Santiago)

Finalizado o proceso de verificación e antes de autorizar a

imprimir

3

ETS de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos (Coruña)

Emisión de informes, remisión destes á ANECA, que á
súa vez os envía ao Consello de Universidades.

TOTAL CENTROS

ETS de Náutica e Máquinas (Coruña)
UDC

por parte das universidades.
8. Revisión de alegacións polas comisións de avaliación

CENTROS

Fac. de Ciencias Políticas e Sociais (Santiago)

N.º títulos
de grao

Universidade

táboa.

CENTROS QUE PRESENTARON A SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NA 2.ª CONVOCATORIA
PROGRAMA FIDES-AUDIT

3. Asignación das Memorias pola ANECA ás comisións
de avaliación de rama da ACSUG.

avaliación do deseño dos SGIC detállanse na seguinte
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axustar a pantalla

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
Memoria de Actividades 2009

m

37

índice
Idioma

índice
Idioma
ACTIVIDADES e PROGRAMAS
REALIZADOS EN 2009

ACTIVIDADES e PROGRAMAS
REALIZADOS EN 2009

O proceso de avaliación levárono a cabo as dúas

As comisións están compostas por vogais académicos e

comisións de avaliación, constituídas na convocatoria

profesionais, ademais de persoal técnico da ACSUG.

anterior, segundo os criterios previamente establecidos
e publicados na nosa Web.
COMISIÓN 1

COMISIÓN 2

Presidente:

Presidente:

Jesús Félez Mindán (UPM)

Composición das
comisións de avaliación
dos SGIC

Vogal académica:

Paloma Sobrado Calvo (UMU)

Fuensanta Hernández Pina (UMU)

Vogal académico:

Vogal académico:

Juan Carlos Zubieta Irún (UNICAN)

Juan José Cubero Marín (UNIZAR)

Profesional:

Profesional:

Mónica Rodríguez Gavín (Externaliza)

Marta González Moldes (Trillium Consultores)

Secretaria:

Secretaria:

María Dolores Castro Pais (ACSUG)

No ano 2009, continuouse co proxecto xeral de seguimento

a fase de implantación experimental e seguimento dos

da situación laboral dos titulados do SUG, traballando

deseños, que terá unha duración mínima de dous anos

nela desde dúas vertentes. Por un lado presentáronse os

e que culminará coa súa certificación. Para facilitar esta

resultados da cuarta enquisa correspondente ao “Estudo

implantación, a ACSUG deseña unha aplicación informática

da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario

dirixida ás universidades galegas, na que se desenvolven

de Galicia 2005-2006” onde se presentan os resultados

os procedementos de avaliación verificados.

por ramas de coñecemento e para o total do SUG. Unha
vez presentada a publicación tamén se procedeu ao

Rafael Suau Suárez (UMA)

Vogal académica:

deseños presentados polas universidades galegas, comeza

María Paula Ríos de Deus (ACSUG)

Paralelamente, no mes de outubro de 2009, a Comisión

envío dos informes para cada un dos títulos impartidos

DOCENTIA

e

ás universidades cos resultados obtidos para o título,

da coordinación do Programa en que participan

dentro do SUG, para a rama de coñecemento dentro da

representantes de todas as axencias autonómicas e

cal estaba englobado o título e para o global do SUG. E

presidida pola ANECA) aprobou o documento Guía para

por outro lado desenvolveuse o traballo de campo, para

a valoración da implantación de deseños que recolle os

elaborar posteriormente o borrador do informe da quinta

pasos que se van seguir e os elementos que se valorarán

enquisa correspondente aos titulados no curso académico

na avaliación da implantación dos deseños informados

2006-2007.

(órgano

encargado

do

seguimento

favorablemente no marco do programa DOCENTIA.
Os obxectivos nos dous estudos coinciden cos anteriores,

Tras finalizar o proceso de avaliación, todos os SGIC
participantes nesta convocatoria obtiveron valoración
positiva.
O 16 de setembro de 2009, a ACSUG, AQU Catalunya, a
ANECA e a CRUE procederon a entregar os certificados
AUDIT,

daqueles

SGIC

presentados

na

primeira

convocatoria, cuxo deseño, tras ser avaliado, se
considerou ben definido, coherente coas directrices
do programa e apoiado nunha estrutura organizativa
capaz de o implementar, para garantir o cumprimento
dos compromisos de calidade asumidos por parte das
distintas universidades. Neste acto recibiron o certificado
AUDIT un total de 117 centros, correspondentes a
49 universidades españolas e asistiron numerosas
autoridades académicas e representantes de axencias.
A principios de 2010 faranse oficiais os informes finais
dos SGIC presentados nesta convocatoria, tras reunión
da CGIACA, que ratifica a valoración das comisións de
avaliación.

imprimir

Inserción laboral

Está previsto que en xaneiro de 2010 saia publicada a 3.ª

formación e universidade, as características do proceso de

convocatoria de avaliación do deseño dos SGIC.

Programa de Apoio á Avaliación da
Actividade Docente do Profesorado
Universitario (Programa DOCENTIA)

ANECA poñen en marcha o Programa de Apoio á Avaliación
(DOCENTIA) co obxecto de atender as demandas das
universidades e a necesidade do sistema educativo

Os estudos de inserción laboral derívanse do interese

busca de emprego e a situación do mercado de traballo

da sociedade por realizar un seguimento dos estudantes

dos titulados no SUG, así como as súas condicións laborais.

unha vez rematado o seu título. Deste xeito, preténdese

En 2007 as Axencias de Avaliación Autonómicas e a
da Actividade Docente do Profesorado Universitario

entre os que se atopan a percepción dos titulados sobre

valorar a influencia do ensino universitario no proceso

Datos técnicos do estudo de inserción laboral

de inserción e aproveitar, por parte das universidades,

dos titulados do SUG 2006-2007:

a información que se obteña para adecuar a oferta

Poboación: titulados no SUG no curso académico 2006-

educativa e formativa ás necesidades do mercado laboral.

2007

Poboación e mostra
de titulados no SUG
no curso académico
2006-2007 por rama de
coñecemento

de dispoñer de mecanismos para xestionar a calidade
da actividade docente do profesorado universitario e
favorecer o seu desenvolvemento e recoñecemento.
As tres universidades galegas participan no Programa
DOCENTIA poñendo de manifesto, unha vez máis, o
compromiso das nosas institucións coa mellora dos

Rama/Universidade

Mostra

UDC

USC

UVI

UDC

USC

UVI

Artes e Humanidades

117

316

247

64

212

137

Ciencias

105

369

220

51

214

139

Ciencias da Saúde

201

711

263

90

303

127

Ciencias Sociais e Xurídicas

1221

1698

1357

539

895

810

Enxeñaría e Arquitectura

995

419

450

448

280

260

Total por Universidade

2639

3513

2537

1192

1904

1473

TOTAL

procesos de avaliación da calidade do profesorado.

Poboación

8689

4569

Durante 2009, unha vez avaliados positivamente os
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Ámbito xeográfico: non pertence a unha zona xeográfica

Recollida de información: realizouse mediante unha

concreta, xa que os titulados no SUG non teñen porque

entrevista telefónica. As entrevistas foron realizadas

ser necesariamente residentes en Galicia.

por CALLCENTER, Centro de Atención de LLamadas S.A.,

Unidade

de

mostra/unidade

informante:

son a

Número de enquisas realizadas nos respectivos estudos de inserción laboral
4000

desde o 25 de maio ata o 16 de xuño do 2009.

mesma; cada un dos titulados no SUG durante os cursos
estudados. A estes accedeuse a través de listaxes

3000

Comparativa dos estudos de inserción laboral:

proporcionadas por cada unha das universidades.
Deseño

da

mostra:

mostraxe

Evolución obtida nos estudos realizados de inserción

estratificada, determinando a mostra por título e campus.

laboral con respecto á poboación, á mostra e á porcentaxe

O tamaño calculouse para a estimación de parámetros de

de titulados enquisados por rama de coñecemento.

realizouse

unha

2000

1000

proporción na poboación, cun erro máximo absoluto do
10% en título e campus.
0

Outros estudos de inserción laboral realizados:

Poboación
40000

Ciencias da Saúde

Ciencias

Enxeniería
e Arquitectura

Nº de enquisas 1996-2001

Nº de enquisas 2001-2003

Nº de enquisas 2005-2006

Nº de enquisas 2006-2007

Ciencias Sociais
e Xurídicas

Artes
e Humanidades

Nº de enquisas 2003-2005

% titulados enquisados
20000

100%
80%

0

69,2
60,0 58,2

60%
Ciencias da Saúde

Ciencias

Enxeniería
e Arquitectura

Titulados 1996-2001

Titulados 2001-2003

Titulados 2005-2006

Titulados 2006-2007

Ciencias Sociais
e Xurídicas

Artes
e Humanidades

48,7

40%

Titulados 2003-2005
20%

44,3

38,3

33,1
20,7

60,7
53,0

36,4

20,6

9,2

57,8

18,0
11,9

9,9

50,5 52,5

46,6
32,4

31,5
13,6
7,8

13,7

0%
Ciencias da Saúde
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ACTIVIDADES e PROGRAMAS
REALIZADOS EN 2009

No ano 2009 leváronse a cabo as seguintes convocatorias:

é ofrecer información ás administracións públicas e á
Ao longo do ano 2009 realizáronse as análises

sociedade sobre o estado da avaliación da calidade nas

correspondentes ao estudo da situación laboral nas

universidades españolas, así como cumprir co compromiso

enxeñarías en informática de Galicia e comezouse a

de rendición de contas.

elaboración do correspondente informe.
O informe estrutúrase en varias partes: avaliación
O devandito proxecto xorde en colaboración co “Colexio

de ensinanzas oficiais, avaliación do PDI e estado da

Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia

implantación de sistemas de garantía de calidade (FIDES-

(CPEIG)” e do “Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica

AUDIT) e sistemas de avaliación da actividade docente

en Informática de Galicia (CPETIG)”, baixo a coordinación

(DOCENTIA).

Convocatoria

Número de
expedientes avaliados

Convocatoria 2009 de
Consolidación de Unidades
de Investigación

75

Seguimento da
Consolidación de Unidades
de Investigación 2007

24

Convocatoria de
axudas a congresos

122

da Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o
Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia.

A partir de setembro as axencias participantes no
proxecto están a traballar na elaboración do informe

Por outra banda, a ACSUG encargouse durante o ano

O obxectivo principal deste estudo é coñecer a situación

correspondente ao ano 2009, cunha estrutura similar

2009 da recollida, do tratamento e da actualización dos

profesional actual das enxeñarías e das enxeñarías

aos anteriores.

datos que nutren o Observatorio de Ciencia e Tecnoloxía

técnicas

en

informática

do

SUG,

proporcionando

información relevante de utilidade para todos os grupos

Universitario de Galicia (OCTUGA) (www.octuga.es),

Actividades relacionadas coa investigación

ademais do mantemento e da actualización da aplicación

de interese implicados: universidades, profesionais do

informática.

sector, colexios e asociacións informáticas, empresas

A ACSUG vén realizando desde o ano 2006, para a

e sociedade en xeral. Está prevista a presentación do

Secretaría Xeral de Universidades, dentro da Subdirección

informe de resultados ao longo do ano 2010.

de Promoción Científica e Tecnolóxica do SUG, a

Avaliación de títulos propios da
Universidade de Oviedo

convocatoria do programa de consolidación de unidades
A ACSUG colabora na busca e na catalogación de

de investigación.

No ano 2008, asinouse un convenio de colaboración coa

documentos relacionados co mundo laboral dentro do

Universidade de Oviedo para a avaliación anual por parte

Observatorio Universitario de Inserción Laboral.

Existen

(http://www.insercionlaboral.net).

estratéxicas, redes e grupos emerxentes. Tamén existe

tres

modalidades

de

axuda:

agrupacións

da ACSUG de títulos propios de posgrao da Universidade
de Oviedo.

unha convocatoria de avaliación das prórrogas da

Informe sobre o estado da avaliación
externa da calidade nas universidades
españolas

consolidación.

De acordo co citado convenio, a ACSUG avaliou, na
convocatoria de 2009, cinco títulos propios de experto

Nestas convocatorias, a ACSUG xestiona todo o relativo

e tres títulos propios de especialista e emitiu os informes

ás viaxes e á manutención dos comités de asesores

correspondentes.

En xullo de 2009 preséntase en Madrid ante os

expertos (externos ao SUG), así como a posta en marcha

diferentes axentes do sistema universitario o “Informe

e mantemento dunha aplicación informática que permite

sobre o estado da avaliación externa da calidade nas

aos avaliadores traballar remotamente cos expedientes

universidades españolas, 2008”. Este informe, elaborado

adxudicados. As reunións de consenso realízanse nas

conxuntamente por todas as axencias de avaliación da

instalacións da ACSUG.

calidade universitaria e coordinado pola ANECA, é o
terceiro dunha serie de informes anuais cuxo obxectivo

imprimir

axustar a pantalla

m

42

imprimir

axustar a pantalla

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
Memoria de Actividades 2009

m

43

índice
Idioma

índice
Idioma

07

Publicacións

No ano 2009 a ACSUG realizou as seguintes publicacións:
Avaliación de Titulacións
Título: Avaliación das propostas de títulos oficiais de posgrao 2005-2008
Páxinas: 71
Ano: 2009
Depósito legal: C 491-2009
ISBN: 978-84-691-5202-7
Publicación en papel
Inserción Laboral
Título: Estudo da inserción laboral dos titulados no
Sistema Universitario de Galicia 2005-2006
Páxinas: 148
Ano: 2009
Depósito Legal: C 2515-2009
ISBN: 978-84-613-0781-4
Publicación papel e CD coas versións en galego, castelán e inglés.
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Convenios e colaboracións

Desde o ano 2009 a ACSUG colabora nun proxecto

Seguindo con esta actividade, a ACSUG participou na

Tempus da Unión Europea relacionado coa Rede

conferencia internacional “Modernization of internal and

de Aseguramento de Calidade e Acreditación de

external quality assurance systems in higher education in

Asia Central (CANQA). Neste proxecto participan

Central Asia”, entre os días 14 e 16 de decembro de 2009

representantes dos países de Tadjikistán, Kazakhstán e

en Dushanbe (Tadjikistán). Nestas xornadas, realizáronse

Kirguizstán e ten unha duración trianual (2009-2011).

diversas actividades de formación, fíxose un seguimento
do proxecto no ano 2009 e planificáronse as accións que

En relación con este proxecto, durante a semana do 29 de

se van levar a cabo en 2010.

xuño ao 3 de xullo de 2009, 15 representantes dos países
antes citados asistiron na sede da ACSUG a un seminario

Ademais do proxecto comentado anteriormente, durante

de formación. Neste seminario, realizado en colaboración

o ano 2009, a ACSUG seguiu incidindo na colaboración

coa Universidade de Santiago de Compostela, tratáronse

con outros organismos e asináronse 7 convenios de

varios temas: os criterios e as directrices europeos

colaboración.

para a educación superior; procedementos e sistemas
de xestión de calidade internos e externos e tamén se
expuxeron as principais actividades que realiza a ACSUG.
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Convenios e colaboracións

CONVENIO

CONTIDO

DATA DA
SINATURA

Convenio Universidade Oviedo-ACSUG
para a avaliación do profesorado

Convenio de colaboración entre a Universidade de
Oviedo e a ACSUG para a valoración de méritos
individuais do persoal investigador contratado non
permanente e interino da Universidade de Oviedo.

10/02/2009

Convenio ANECA-ACSUG títulos

Convenio de colaboración entre a ANECA e a ACSUG
para a avaliación de títulos universitarios oficiais.

27/02/2009

Convenio específico de colaboración
entre a USC e a ACSUG para os
estudos de inserción laboral do
SUG (Período 2006-2007)

Convenio específico de colaboración entre a
Universidade de Santiago de Compostela e a
ACSUG para levar a cabo o estudo de inserción
laboral dos titulados de 2006-2007. Adaptación da
metodoloxía ao Plan galego de estatística 2007-2011.

31/03/2009

Convenio de colaboración entre a ACSUG e
a Universidade de Oviedo para a avaliación
por parte da ACSUG de títulos propios
de posgrao da Universidade de Oviedo

Convenio de colaboración entre a ACSUG e
a Universidade de Oviedo para a avaliación
por parte da ACSUG de títulos propios de
posgrao da Universidade de Oviedo.

14/04/2009

Convenio de colaboración entre a ACSUG
e a USC para a realización de sorteos.

Convenio de colaboración entre a ACSUG e a
USC para a xestión da designación por sorteo dos
membros das comisións de selección de profesores
dos corpos docentes universitarios de acordo
co Real decreto 1312/2007, do 5 de outubro.

29/05/2009

Acordo de cesión de datos por
parte da CNEAI á ACSUG

Acordo de colaboración entre a ACSUG e a
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora (CNEAI) para o recoñecemento
das avaliacións da actividade investigadora
da CNEAI por parte da ACSUG e a asistencia
activa en materia de información relacionada
co exercicio das súas propias competencias.

02/11/2009

Anexo I ao Convenio de colaboración
entre a ACSUG e a UDC para a
implantación do Programa DOCENTIA.

Implantación do Programa DOCENTIA de apoio á
avaliación da actividade docente do profesorado
universitario na Universidade da Coruña

23/11/2009
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Cursos, xornadas e seminarios

Xornadas organizadas pola ACSUG
DATA
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ACTIVIDADE

LUGAR

06/04/09

Encontro cos estudantes do SUG

Facultade de
Matemáticas USC

12/03/09

Xornada de formación para os técnicos da ACSUG
en relación co programa VERIFICA

ACSUG

03/04/09

Xornada de formación para os avaliadores do programa VERIFICA

ACSUG

15/04/09

Acto de entrega á ACSUG por parte de AENOR
dos certificados ISO 9001 e ISO 14001

ACSUG

14/05/09

Xornada de formación do programa DOCENTIA para a UDC

ACSUG

18-19/05/09

Visita do Comité Externo de ENQA á ACSUG

ACSUG

Do 29/06/09
ao 03/07/09

Xornadas de formación para os participantes no proxecto
Tempus relacionado coa Rede de Aseguramento
da Calidade de Asia Central (CANQA)

ACSUG-USC

11/11/09

Xornada de formación en ergonomía para o persoal da ACSUG

ACSUG

02/12/09

Reunión do programa FIDES-AUDIT coas
axencias participantes no programa

ACSUG
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Cursos, xornadas e seminarios

Cursos, xornadas e seminarios

Participación en xornadas, cursos, seminarios... na CCAA de Galicia
DATA

ACTIVIDADE

PARTICIPACIÓN

LUGAR

FORUM ORIENTA 2009

Relatorio sobre inserción
laboral presentada polo
director da ACSUG

04/03/09

Xornadas de orientación laboral

Relatorio: “A consecución
dun emprego”
Presentada polo
director da ACSUG

06/03/09

Curso sobre intercambio de experiencias
no marco de adaptación ao EEES

Asistencia do director da ACSUG Ourense

17/04/09

Xornadas sobre orientación sobre as
novas titulacións de grao e posgrao

Asistencia do director da ACSUG

24/04/09

IV Xornadas de Formación,
Educación, Xénero e Igualdade

Relatorio sobre a inserción
laboral por parte dun
técnico da ACSUG

22/06/09
23/06/09

Competencias Persoais e
Mercado de Traballo

Relatorio sobre a inserción
laboral por parte dun
técnico da ACSUG

25/06/09
26/06/09

Xornadas de técnica normativa

Asistencia de técnicos da ACSUG Santiago

15/10/09

Encontro sobre o deseño de novos títulos
e seguimento e avaliación de resultados

Asistencia de técnicos
de programas e do
director da ACSUG

Do 12/11/09
ao 14/11/09

IX Congreso de Estatística e
Investigación Operativa

17/11/09

Do 12/02/09
ao 14/02/09

Do 24/11/09
ao 26/11/09

imprimir

Participación en xornadas, cursos, seminarios… fóra da CCAA de Galicia
DATA

ACTIVIDADE

PARTICIPACIÓN

LUGAR

Xornada de formación de
avaliadores Programa VERIFICA

Asistencia de técnicos
de programas e do
director da ACSUG

04/05/09

Xornada sobre mercado laboral
e plans de estudos

Relatorio do director da ACSUG:
“Estudos sobre incorporación
dos titulados ao mercado laboral ANECA (Madrid)
e a selección de competencias
para o deseño de novos títulos”

15/06/09
16/06/09

Reunión anual do Internal Quality
Assurance (IQA) Group de ENQA

Asistencia e participación
dun técnico da ACSUG

A Haia
(Holanda)

Do 06/07/09 Xornadas na Universidade Internacional
ao 08/07/09 Menéndez Pelayo (UIMP)

Asistencia de técnicos e
do director da ACSUG

Santander

Facultade Ciencias
da Educación USC

21/07/09

Reunión sobre EFQM e o programa AUDIT

Asistencia de técnicos de
programas da ACSUG

Almería

UVI

09/09/09

Xornada de formación sobre a
aplicación informática de VERIFICA

Asistencia de técnicos
de programas e do
director da ACSUG

ANECA (Madrid)

16/09/09

Acto de entrega de certificados
FIDES-AUDIT

Asistencia de técnicos
de programas e do
director da ACSUG

ANECA (Madrid)

22/09/09

Xornadas na Universidade de Murcia

Asistencia do director da ACSUG Murcia

Asistencia dun técnico da ACSUG Ourense

Do 24 ao 26
de setembro

Development of Competences of Work
and Education, (DECOWE) conference

Asistencia de técnicos da ACSUG
e presentación dun relatorio
Eslovenia
sobre inserción laboral

Xornadas dirixidas ao
profesorado da UVIGO

Presentación de varios relatorios Universidade
por técnicos da ACSUG
de Vigo

28/09/09
29/09/09

Sexta Reunión Xeral de ENQA

Asistencia de técnico e
do director da ACSUG

Barcelona

22/10/09
23/10/09

Foro de Almagro

Asistencia de técnicos e
do director da ACSUG

Almagro
(Cidade Real)

III Foro de emprego da USC

- Presentación dun relatorio
de inserción laboral por parte
dun técnico da ACSUG.
- Participación cunha caseta
informativa da ACSUG

Do 19/11/09
ao 21/11/09

4.º European Quality
Assurance Forum (EQAF)

Asistencia de técnicos e
do director da ACSUG.
Copenhague
Presentación dun relatorio sobre (Dinamarca)
sistemas de xestión interno

Do 14/12/09
ao 16/12/09

Xornadas de formación: “Modernization
of the internal and external quality
assurance system of higher education”
(CANQA tempus Project)

Asistencia e presentación
dun relatorio por parte
dun técnico da ACSUG
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Expocoruña
(A Coruña)

01/04/09

Lugo

Universidade
de Santiago

Facultade
de Ciencias
Políticas USC

Universidade
de Santiago
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Ingresos e gastos do exercicio

O financiamento da ACSUG provén, na súa maioría, das

As contas anuais e a liquidación do orzamento son

contribucións dos seus entes consorciantes. Unha parte

auditadas de forma anual. Unha vez rematado o

deste financiamento vén reflectida nos orzamentos

proceso de auditoría, esta documentación é remitida,

da Comunidade Autónoma de Galicia, mentres que o

xunto co informe dos auditores, á Intervención Xeral

resto corresponde a convenios de colaboración para o

da Comunidade Autónoma de Galicia e ao Consello de

desenvolvemento das diferentes actividades asignadas á

Contas de Galicia, para o seu coñecemento.

ACSUG.
A continuación detállanse os ingresos e os gastos do
exercicio 2009:
Ingresos do exercicio
Taxas, prezos públicos
e outros ingresos
Transferencias correntes
Ingresos patrimoniais

TOTAL

m

imprimir

310.508,21

Importes

Gastos de persoal

561.000,18

Gastos corrientes en
benes e servizos

489.443,10

Inversións reais

109.660,60

TOTAL

54

821.000,00

1.160.103,88

Gastos do exercicio
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24.626,36

3.969,31

Incorporación remanente
de tesourería
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