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UNIVERSIDADE RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVAMENTE 

Universidade de Vigo 
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CENTRO RESPONSABLE 
Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo (para las aulas 
de Vigo y Pontevedra) 
Facultad de Derecho (Ourense) 

CENTRO/S ONDE SE IMPARTE  

Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo /Ilustre 
Colegio de Abogados de Vigo (los dos grupos del aula de 
Vigo). 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación/Ilustre 
Colegio de Abogados de Pontevedra (aula de Pontevedra). 
Facultad de Derecho/Ilustre Colegio de Abogados de 
Ourense. 

RAMA DE COÑECEMENTO Dereito 

NÚMERO DE CRÉDITOS 90 

PROFESIÓN REGULADA Avogado 

MODALIDADE DE IMPARTICIÓN Presencial 

CURSO DE IMPLANTACIÓN 

Curso 2012/2013 Facultade de Ciencias Xurídicas e do 
Traballo 
Curso 2013/2014 Facultade de Dereito 

DATA ACREDITACIÓN EX ANTE  
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DIMENSIÓN 1. A XESTIÓN DO TÍTULO 
CRITERIO 1.ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO: 
Estándar: O programa formativo atópase actualizado e implantouse de acordo coas condicións establecidas na memoria 
verificada. 
Analizar e valorar se o desenvolvemento do plan de estudos realizouse segundo a memoria verificada e non se produciron incidencias 
graves, o que permitiu unha correcta adquisición das competencias polos/as estudantes. 
1.1.- O título mantén o interese académico e atópase actualizado segundo os requisitos da disciplina, avances tecnolóxicos 
e científicos, necesidades socioeconómicas e requisitos da profesión. 
Aspectos a valorar: 
 O perfil formativo/egreso do título mantén a súa relevancia e está actualizado segundo os requisitos do seu eido académico, científico e profesional

e, de ser o caso, segundo as necesidades e requisitos da profesión regulada. 
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 

1.1.1.- O Máster Universitario en Avogacía pola Universidade de Vigo xustifícase, por unha parte, formalmente, pola propia 
esixencia normativa da súa realización e, por outra, materialmente, polo seu indiscutible e especial interese profesional para o exercicio 
da profesión de avogado, así como polo interese académico e científico para a Universidade de Vigo e para a Comunidade Autónoma de 
Galicia. A oferta académica na área dos estudos xurídicos non podería cualificarse de adecuada se xunto cos estudos xerais propios do 
Grao en Dereito, orientados á formación profesional dos futuros xuristas en todos os ámbitos de actuación, non existise unha oferta de 
estudos de posgrao dirixida á especialización e a formación profesional específica. E Isto é precisamente o que ofrece o Máster 
universitario en avogacía. 

1.1.2.- Na experiencia do Dereito comparado observouse que a actuación ante os tribunais de xustiza e as demais actividades de 
asistencia xurídica requiren a acreditación previa dunha capacitación profesional que vai máis alá da obtención dunha titulación 
universitaria. Iso xustificou a regulación dun título profesional complementario ao título universitario en Dereito: o título profesional de 
avogado, esixible para prestar asistencia xurídica utilizando a denominación de avogado. Na Unión Europea, na maioría dos países para 
poder exercer a profesión de avogado  esíxese un período de formación despois de obter o título de Licenciado/Graduado en Dereito ou 
equivalente e, con esta fundamentación, dictáronse no noso ordenamento diversas normas nesta liña de actuación. Dado o contexto 
normativo actual para o exercicio da profesión regulada de avogado, a xustificación do Título correspóndese plenamente co marco legal 
de referencia, pois constitúe un complemento indispensable para o futuro exercicio profesional. A Lei 34/2006, de 30 de outubro, sobre 
o acceso ás profesións de avogado e procurador dos Tribunais tivo por obxecto regular as condicións de obtención do título profesional
de avogado e o título profesional de procurador dos tribunais, como colaboradores no exercicio do dereito fundamental á tutela xudicial 
efectiva, co fin de garantir o acceso dos cidadáns a un asesoramento, defensa xurídica e representación técnica de calidade. As 
competencias específicas do título correspóndense coas competencias específicas do exercicio profesional tal e como figuran na 
lexislación que regula a profesión de avogado. 

1.1.3.- Asimesmo, o Máster alcanza todo o interese profesional, posto que para as Facultades e os Colexios de Avogados que o 
imparten -a Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo e o Colexio de Avogados de Vigo (para o aula de 
Vigo, con dous grupos) e o Colexio de Avogados de Pontevedra (para o aula de Pontevedra) e a Facultade de Dereito de Ourense e o 
Colexio de Avogados de Ourense-, a súa realización conxunta formativa resulta necesaria, indeclinable e forma parte da súa 
responsabilidade social como entidades que teñen entre os seus obxectivos e misións a formación e a capacitación profesional de quen 
pretende exercer a Avogacía. Todo iso é aínda máis necesario nunha situación de forte crise económica e social que, conforme á 
responsabilidade social que lle corresponde á Universidade Pública, precisa de ofrecer unha educación de calidade e a prezos públicos 
nunha contorna territorial adecuado.  

Tamén reseñarase a importancia que ten en canto contribúe á adecuación da Titulación ao nivel europeo que constitúe hoxe o espazo 
natural da mobilidade e desempeño profesional. 

1.1.4.- Ten ademáis, un gran interese académico, en atención á ampla demanda en estudos de Dereito rexistrada historicamente 
na Universidadee de Vigo e ,en particular, nos últimos anos, permitindo dar continuidade aos estudantes egresados da licenciatura en 
Dereito, actualmente en proceso de extinción, do Grao en Dereito que se está implantando, tanto na Facultade de Ciencias Xurídicas e 
do Traballo de Vigo como na Facultade de Dereito de Ourense e dos estudos conxuntos ADE-Dereito que se está implantando tanto na 
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo de Vigo como na Facultade de Dereito de Ourense. 

1.1.5.- Debido as súas características docentes, que requiren a participación de avogados e profesores universitarios, o Máster propicia 
sinerxias recíprocas. Constitúe un marco de colaboración entre profesionais da avogacía e o profesorado universitario, que 
pode dar lugar á apertura de novas líñas de colaboración e investigación, sen prexuizo de que os egresados do Máster poidan ou deban 
complementar a súa formación mediante a realización no futuro de determinados complementos de formación en metodoloxía 
investigadora. 

Cabe destacar que unha boa parte do profesorado externo do Máster formaba parte dos cadros docentes das escolas de práctica xurídica 
vinculadas aos Ilustres Colexios de Avogados de Vigo, Ourense e Pontevedra. Isto avala a concordancia do título con esas institucións 
que foron tomadas como referentes externos no momento da verificación do título. 

Como proba da súa xustificación, basta sinalar o interese demostrado na gran cantidade de petición de información e na matrícula que 
xa houbera  no primeiro ano da súa implantación, a pesar de non ter aínda carácter obrigatorio; iso demostra o interese e necesidade 
que existe de completar os estudos e  competencias que se desenvolven  no Grao de Dereito con estoutra vertente máis práctica, que 
se complete asimesmo cunha maior profundización académica nos contidos do Grao. 

1.1.6.- O título manten o seu interese académico e está actualizado segundo a disciplina, avances tecnolóxicos e científicos, 
necesidades socioeconómicas e requisitos da profesión. Como adiantamos, o Máster universitario en avogacía pola Universidadee de 
Vigo ten un innegable interese académico e profesional pois trátase dun título necesario para o exercicio da profesión de avogado, por 
esixencia normativa.  

Así, as competencias do título veñen determinadase deseñadas a partir da normativa xeral estatal (fundamentalmente,o Real Decreto 
1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais e o Real Decreto 861/2010, de 2 
de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios 
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oficiais) e polas disposicións establecidas polo Goberno non Real Decreto 775/2011, de 3 de xuño, polo que se aproba o Regulamento 
da Lei 34/2006, de 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos Tribunais. 

O Máster cumpre o obxectivo de constituír unha fase esencial que permita adquirir as competencias e habilidades na práctica e nos 
contidos para afrontar a praxe profesional cunha bagaxe de experiencia, satisfacer un requisito obrigatorio en breve para o exercicio da 
profesión regulada de avogado, e como preparación para afrontar o exame oficial que habilita para o exercicio da profesión. No máster 
da Facultade de Dereito de Ourense, o non implantarse no curso académico 2012- 2013, os nosos egresados presentáronse por primeira 
vez á proba nacional de acceso á avogacía no curso 2014-2015. Segundo os datos que nos facilitaron eles mesmos, a porcentaxe de 
estudantes que superaron a avaliación foi dun 100%. 

Finalmente, hai que sinalar que se mantiveron contactos co resto das universidades españolas nas que se imparte o título de Máster 
Universitario en Avogacía mediante a asistencia a unha conferencia de decanos na que se analizou a forma e ou contido do exame de 
acceso á profesión de avogado. Ademáis, representantes dalgúns dos Colexios de Avogados que participan no Máster acoden con 
asiduidade a reunións do Consello Xeneral da Avogacía nas que se abordan diversos temas de interese para o Máster. 

Asemade, os Coordinadores profesionais dos Másteres de Vigo, Pontevedra e Ourense veñen asistindo anualmente ao Congreso de 
ámbito estatal que se convoca en distintas localidades co obxecto de trataren e confrontaren as diversas problemáticas sobre o Máster 
cos coordinadores profesionais dos Másteres que se imparten noutras cidades de España. 

 

1.1.7.- A xustificación da vixencia do interese da titulación, compróbase na evolución da oferta e demanda tal e como o amosan 
as seguintes gráficas: 

 

1.1.7.1.- Evolución oferta e demanda Máster Avogacía Vigo-Pontevedra: 

 

 

 

1.1.7.2.- Evolución oferta e demanda Máster Avogacía Ourense:  
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Es necesario poner de manifiesto que el Máster Universitario en Abogacía no se implantó en la Facultad de Derecho durante el curso 
2012/2013. Sin embargo, desde el curso 2013-2014 ha mantenido un número constante de preinscritos en primera opción y de 
matriculados.  
 
1.2.- O plan de estudios desenvolveuse seguindo a oferta de módulos e materias previstas na memoria verificada. 
Aspectos a valorar: 
 A oferta de módulos e materias correspóndese co establecido na memoria de verificación e, de ser o caso, nas sucesivas modificacións. 
 O desenvolvemento das actividades académicas, metodoloxías docentes, sistemas de avaliación e cualificación, correspóndense co establecido na 

memoria de verificación e permite a consecución das competencias. O tamaño dos grupos é axeitado ás actividades formativas. 
 De ser o caso, o curso de adaptación cumpre a súa función tocante á adquisición de competencias e coñecementos, polos/as estudiantes que o cursen 

e adecúase ao establecido na memoria de verificación do título. 
 Participación do alumnado nos programas de mobilidade. 
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 

1.2.1.- O máster universitario en avogacía impártese en tres campus (Ourense, Vigo e Pontevedra) en virtude dun convenio de 
colaboración académica entre a Universidade de Vigo e os Colexios de avogados correspondentes cuxo obxecto é regular a colaboración 
entre o centro de impartición da Universidade de Vigo e a Escola de Práctica Xurídica do Colexio de Avogados correspondente, para a 
impartición conxunta da formación profesional esixida no capítulo segundo da Lei 34/2006, de 30 de outubro, de “Acceso ás Profesións 
de Avogado e Procurador dos Tribunais”. Iso xustifica que, respectando en todo caso escrupulosamente a memoria, exista unha 
plantificación docente, unhas guías docentes, uns coordinadores e un profesorado distinto.  

1.2.2.- A definición  dos módulos e materias é coherente co disposto non art. 10 dou RD 775/2011 que regula as competencias que 
deben adquirir os estudantes no curso de formación para a profesión de avogado. Os módulos e materias que compoñen   o plan de 
estudos do Máster son coherentes cos obxectivos e as competencias do título. 

Na páxina web http://abogaciavigo.webs.uvigo.es/es/, no apartado “materias” atópase perfectamente definido o plan de estudos do 
Máster en avogacía (Campus de Vigo e Pontevedra) no que respecta aos módulos e materias de que consta, os créditos ECTS de cada 
un, o tipo de materias (obrigatorias), así como a súa planificación temporal. Do mesmo xeito, na páxina web do Máster que se imparte 
no campus de Ourense no apartado “estudos” (http://masteravogacia.webs.uvigo.es/es/estudios.html). Con esta planificación trátase 
de que o alumnado adquira as competencias e cumpra os obxectivos do Título, isto é, preparar ao alumnado para o exercicio da profesión 
de avogado. 

A pesar da todavía corta experiencia do Máster, esta planificación das ensinanzas coas actividades formativas previstas en cada materia, 
a dedicación establecida para cada unha delas e o sistema de avaliación proposto estimamos que foi a adecuada para que o alumnado 
poida adquirir as competencias do título. Non obstante, é un Título cuxa configuración debe adaptarse aos posibles cambios que 
experimente a normativa estatal que o regula e lle serve de base. De modo que se ditos cambios normativos afectasen a esta 
planificación abriríase  o proceso pertinente para proceder á adaptación do Título a ditas modificacións. 

1.2.3.- Respecto á mobilidade dos estudantes do Máster, hai pouca experiencia respecto diso. Debe terse en conta que os 90 créditos 
do Máster impártense en tres cuadrimestres. É complicada a mobilidade no primeiro e segundo cuadrimestre nos que hai unha carga 
de docencia presencial importante combinada no segundo cuadrimestre con 6 créditos de prácticas externas. No terceiro cuadrimestre 
os estudantes deben realizar prácticas externas (24 ECTS ) e o traballou fin de máster (6 ECTS), e a preparación do exame de acceso 
á profesión de avogado. Non obstante, estase a valorar a posibilidade de que aqueles alumnos que o soliciten poidan realizar as materias 
correspondentes ao terceiro cuadrimestre do Máster (prácticas externas e Traballo Fin de Máster) en despachos situados máis alá das 
fronteiras españolas. No curso 14/15 no Máster en abogacía (Campus Pontevedra) unha alumna realizóu prácticas no marco do programa 
Erasmus+, en Italia dende o 01/06/2015 ao 31/08/2015, foron prácticas extracurriculares e fora dos periodos de docencia. 

Na páxina web do Máster que se imparte no campus de Ourense publicítanse todas as convocatorias de bolsas e axudas que teñen esta 
finalidad, no apartado alumnado, movilidad. 

1.2.4.- As materias ofertadas, o desenvolvemento das actividades académicas, as metodoloxías docentes, o sistema de avaliación e 
cualificación correspóndese co establecido na memoria de verificación. Isto é constatable mediante o acceso ás guías docentes das 
materias do Máster.  

As guías docentes das materias do Máster seguen un modelo estandarizado, son elaboradas polo coordinador de cada materia a través 
da aplicación Docnet,  apróbasen cada curso académico pola Xunta de Facultade do Centro e  publícanse con antelación á apertura do 
período de matrícula para que os interesados poidan ter coñecemento delas con tempo suficiente. 

O proceso de elaboración das guías docentes para o curso académico 2014/2015 solicitouse colaboración dos coordinadores das distintas 
materias para que revisasen que as guías docentes coincidían co contido da memoria da titulación e que estaban correctamente 
elaboradas tanto en castelán como en galego. As  guías revisáronse pola coordinadora académica do máster e, posteriormente, pola 
Comisión de Garantía Interna de Calidade, realizándose varias propostas de mellora. Tras a revisión e corrección das mesmas polos 
coordinadores das materias, aprobáronse por Comisión Académica do Máster e pola Comisión Permanente da Xunta de Facultade en 
Ourense e pola Xunta de Facultade en Vigo. Pódese acceder ás mesmas a través da páxina web do máster do campus de Ourense: 
http://masteravogacia.webs.uvigo.es/es/estudios.html. No máster que se imparte nos campus de Vigo e Pontevedra, ditas guías 
docentes son de fácil acceso para todos os interesados a través tanto da páxina web da Facultade Ciencias Xurídicas e do Traballo, onde 
se sitúan de modo organizado as guías docentes de todas as titulacións que se imparten no Centro e, por suposto, son accesibles a 
través da propia web do máster. 

1.2.5.- Tal e como mencionamos, cada materia conta cun coordinador cuxa función é, basicamente, uniformar metodoloxías docentes 
e criterios de avaliación entre os distintos profesores que participan na materia correspondente. Esta función é de gran transcendencia, 
pois no máster ademáis do profesorado universitario imparten docencia, como profesorado externo, avogados. Dende o primeiro curso 
de implantación 2012/2013, a Comisión Académica fixou certos criterios en relación con estes aspectos para que as guías docentes das 
distintas materias sexan o máis uniformes e detalladas posibles, especialmente, no que respecta á metodoloxía docente (metodoloxía 
do caso ou casos prácticos en seminario segundo a terminoloxía de Docnet) e sistema de avaliación e evitar con iso confusións ao 
alumnado. Non mesmo sentido realízase no máster que se imparte na Facultade de Dereito denda súa implantación no curso 2013/2014. 

1.2.5.- En ambas as páginas. webs, no apartado de “docencia” (http://masteravogacia.webs.uvigo.es/es/docencia.html, 
http://abogaciavigo.webs.uvigo.es/es/), están dispoñibles para os estudantes os horarios de clase e o calendario de exames coa debida 
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antelación. Do mesmo xeito, antes do inicio do cuadrimestre, pódese acceder ao cronograma do cuadrimestre coa información sobre o 
profesor que imparte cada unha das sesións e o contido da clase, para facilitar ao estudante a planificación do seu traballou autónomo. 
En Ourense, aínda que a metodoloxía docente se desenvolve  en seminarios, tal e como se prevé na memoria, existe so un grupo 
docente presencial. En Pontevedra tamén existe un único grupo, mentres que no campus de Vigo distribuíuse ao alumnado en dous 
grupos de docencia. 

1.2.6.- O Plan de Acción Titorial (PAT) configúrase como un mecanismo que permite ofrecer aos estudantes apoio académico e 
profesional. Asimesmo, permite detectar problemas no desenvolvemento e planificación da ensinanza e facilita a coordinación docente. 
No Máster que se imparte no Campus de Ourense, preveuse inicialmente a súa implantación unicamente para alumnos de segundo 
curso, cunha orientación netamente profesional e identificando ao titor do PAT co titor da entidade externa na que realizarían as prácticas 
externas. Non obstante, a Comisión Académica do Máster acordou a implantación do PAT a partir do curso 2014-2015 non só para os 
estudantes de segundo (para darlles unha orientación profesional), senon tamén para os estudantes de primeiro (para facilitarlles 
orientación académica). Ademáis o PAT do máster atópase dentro do Plan de Acción Titorial de cada un dos Centros, que integra a todas 
as titulacións do centro, aínda que  regulando as súas particularidades, co obxecto de que o profesorado titor asesore dun xeito máis 
efectivo ao seu alumnado ao longo de todo o curso académico. Actualmente toda a información relativa ao PAT está dispoñible na web 
do máster no apartado “docencia” (http://masteravogacia.webs.uvigo.es/es/docencia.html#pat/ 
http://abogaciavigo.webs.uvigo.es/es/). 

O PAT elaborado e aprobado, o 17 de outubro de 2014, pola Xunta de Facultade para o curso 2014-2015, prevé que o profesorado titor 
asesorará ao seu alumnado de primeiro e segundo curso do Máster ao longo de todo o curso académico.  Entre as actuacións de apoio 
e seguimento que se prevé que realice o titor, establécese a obriga de programar, polo menos, dúas reunións anuais co seu grupo de 
estudantes a iniciativa do propio titor: a) unha inicial para toma de contacto e detección de necesidades especiais; b) outra de 
seguimento, cando o curso estea máis avanzado, para o seguimento dos estudantes titorizados. Prevese tamén a posibilidade doutras 
reunións, a petición do alumnado. Ambas as dúas reunións entre titor/a-alumna/o teñen carácter preceptivo para o titor/a, que debe 
convocar as/os titorizadas/os, pero son de carácter voluntario para o alumnado, que pode asistir o non. Así mesmo, a titora ou titor 
poderá reunirse co alumnado, a iniciativa do titor ou do propio alumnado, en calquera momento do curso. O estudantado deberá solicitar 
unha reunión para concretar a data e a hora. O seguimento realizarase principalmente a través de pequenos grupos, e nos casos que 
sexa necesario de forma individual. Para facilitar o seguimento establecerase un rexistro a través dunhas fichas de seguimento das 
reunións do grupo de estudantes tutelado. Ao final do proceso,  realizase unha valoración global das accións realizadas, analizando se 
se acadaron os obxectivos previstos e as dificultades atopadas e, en consecuencia, propóñense as accións de mellora que se deben 
incorporar ao PAT do seguinte curso académico.O informe final do PAT do Máster universitario en avogacía (Facultade de Dereitou) do 
curso 2014/2015 está dispoñible na páxina web do máster, en el apartado de calidad.  

1.2.7.- Nas enquisas de satisfacción do máster impartido na Facultade de Dereito de Ourense durante o curso 2014/2015 os 
resultados obtidos no indicador relativo a “satisfacción coa orientación ao estudantado”, sobre un máximo de 5, foron os seguintes: 

a) Estudantes: 
- Home: 3.43 
- Mulleres: 3.06 
- Total: 3.14 

b) Profesorado:  
- Home: 3.87 
- Mulleres: 4.11 
- Total: 3.97 

Os resultados deste indicador considéranse satisfactorios, dado que no sector dos estudantes sitúanse por encima da media do centro 
(3.01) e da Universidade (3.05) e no sector dos profesores estamos na media do centro.  

Nas enquisas de satisfacción do máster impartido na Facultade de Ciencias Xurídicas e do traballo durante o curso 2014/2015 
os resultados obtidos no indicador relativo a “satisfacción coa orientación ao estudantado”, sobre un máximo de 5, foron os 
seguintes:  

a) Estudantes: 
- Homes: 2.39 
- Mulleres: 2.39 
- Total: 2.39 

b) Profesorado:  
- Homes: 4.34 
- Mulleres: 4.66 
- Total: 4.51 
 

Os resultados desta valoración por parte do estudantado son francamente mellorables. Para iso,  aumentarase a frecuencia das reunións 
entre alumnado e titor/a do PAT co fin de incrementar as posibilidades de que o alumnado poña de manifisto as súas necesidades no 
marco do Máster. 

1.2.8.- No desenvolvemento do programa formativo do máster, en concreto durante o primeiro cuadrimestre, os estudantes do Máster 
Universitario en Avogacía, nas reunións mantidas co seus respectivos titores do Plan de Acción Titorial, puxeron de manifesto unha serie 
de incidencias tanto polo que respecta á docencia impartida polo profesorado académico do Máster, como polo que se refire a o 
desenvolvemento das probas de avaliación.  

No máster en avogacía que se imparte no campus de Ourense estas incidencias foron analizadas na Comisión Académica do Máster que 
elaborou informe sobre cuestións docentes postas de manifesto polos estudantes respecto da docencia no máster universitario en 
avogacía (campus de Ourense), primeiro cuadrimestre 2014/2015, que se enviou a todos os profesores do máster. Dito informe figura 
como anexo III do Informe anual da coordinadora académica do Máster universitario en avogacía e está dispoñible na web do máster 
no apartado de calidade (http://masteravogacia.webs.uvigo.es/docs/calidade/informe_coordinacion_academica_2014-15.pdf).  
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No máster en avogacía que se imparte nos campus de Vigo e Pontevedra tamén se analizaron estas incidencias, recollidas nos informes  
elaborados polos titores do PAT, en senllos Comisións Académicas adoptando o acordo de contactar persoalmente a coordinadora 
académica e sendos coordinadores profesionais co profesorado, universitario e profesional, que non seguía fielmente a metodoxía do 
máster.  

1.2.9.- No Máster que se imparte no campus de Ourense -dado que, como se precisou , durante o curso 2013/2014 so estivo implantado 
o primeirou curso- durante o curso 2014/2015 desenvolvéronse por primeira vez as prácticas correspondentes á materia de “Prácticas 
externas”, do primeiro cuadrimestre do segundo curso, e as prácticas correspondentes á materia de “Prácticas externas básicas” do 
segundo cuadrimestre do primeiro curso. Na actualidadee, a información relativa ás prácticas externas está dispoñible en 
http://masteravogacia.webs.uvigo.es/es/docencia.html sección practicas. No desenvolvemento da materia Prácticas externas básicas  
prodúxouse algunha incidencia posta de manifesto pola coordinadora da materia no informe das incidencias, propoñendo accións de 
mellora para conseguir unha mellor organización dás prácticas. Dito informe figura como anexo XVII do Informe de acción de 
coordinación do Máster universitario en avogacía dispoñible na web do máster, no apartado calidade. 

Durante ou curso 2014/2015 modificouse o regulamento de prácticas externas para computar a efectos de avaliación non só o informe 
de seguimento emitido polo titor de prácticas senon tamén o informe de prácticas e a memoria final que realizan os propios estudantes. 
Asimesmo, mantivéronse reunións cos titores de prácticas para explicarlles os criterios que son obxecto de avaliación e as 
competencias que se avalían en cada un deles. Precisamente, coa finalidade de facilitar o labor de avaliación dos titores de prácticas, 
modificouse o anexo III correspondente a o informe do titor externo, especificando os criterios a valorar coas súas respectivas 
competencias. Non obstante, tanto a coordinadora da materia como os titores académicos das prácticas externas insisten na esixencia 
dunha valoración máis equitativa por parte dos titores profesionais, pois se ben é certo que as cualificacións moderáronse, foi moi 
lixeiramente, e aínda se producen algúns supostos nos que a cualificación do titor en todos os ítems segue sendo de 10 ou próxima 
ao 10, o cal contrasta en ocasións con escaso interese que o estudante mostra na elaboración da memoria de prácticas. 

Nos campus de Vigo e Pontevedra tamén se valora para a cualificación das prácticas do Máster o informe do titor profesional e as 
memorias realizadas polo alumnado e, ao igual que no campus de Ourense, obsérvase que as altas cualificacións obtidas polo alumnado 
no informe do titor profesional contrasta co escaso interese que o estudante mostra na elaboración da memoria de prácticas. Por iso 
valoranse a modificación da normativa de prácticas externas co fin de valorar a posibilidade de dar un maior peso na valoración final 
á memoria realizada polo alumnado.  
En relación con Traballo Fin de Grao no curso 2014/2015 solicitouse á Comisión de Posgrao adelantar a segunda oportunidade de 
exame (xullo) ao mes de marzo, para facilitar que os estudantes se puderan presentar  ao examen nacional que lles habilita para o 
exercicio da profesión de avogado.  

Os resultados do informe das materias do informe global da titulación (Máster en Avogacía campus de Ourense) das enquisas de 
avaliación docente foron os seguintes, sobre un máximo de 5: 

- Global ítem 1: 3.96  
- Global ítem 2: 3.71  

Considérase que estes resultados son satisfactorios pois atópanse na media do centro (Facultadee de Dereito) e da Universidade. 
Ademáis, experimentaron unha melloría notable respecto aos resultados do curso 2013/2014.  

Dos resultados nas materias (Ítems 1 e 2) do informe global da titulación (Máster en Avogacía campus de Vigo e Pontevedra) das 
enquisas de avaliación docente cabe mencionar que os resultados están por encima da media do centro (Facultade de Ciencias Xurídicas 
e do Traballo, e Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación) e da Universidade. Non obstante, parece conveniente analizar na 
Comisión Académica o resultado destas enquisas a efectos de adoptar as medidas que se consideren oportunas para mellorar a calidade 
da docencia. 

1.2.9.1.- No Máster que se imparte no campus de Ourense, resultado das enquisas de satisfacción, sobre un máximo de 5, 
foron os seguintes: 

a) Estudantes: 
 Indicador: Satisfacción cos obxectivos e competencias: 

- Home: 4.50  
- Mulleres: 3.63  
- Media: 3.84 
 

 Indicador: Satisfacción coa planificación e desenvolvemento dás ensinanzas: 
- Home: 2.93 
- Mulleres: 3.36 
- Media: 3.26 

 
b) Profesorado: 
 Indicador: Satisfacción cos obxectivos e competencias: 

- Home: 3.89  
- Mulleres: 4.35  
- Media: 4.04 
 

 Indicador: Satisfacción coa planificación e desenvolvemento dás ensinanzas: 
- Home: 3.80 
- Mulleres: 4.24 
- Media: 3.95 
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Os resultados destes indicadores son satisfactorios, pois son similares aos resultados do centro e da Universidade de Vigo. Ademáis 
cabe mencionar que experimentaron unha notable melloría respecto do curso anterior.  

1.2.9.2.- No Máster que se imparte en Vigo e Pontevedra, os resultados das enquisas de satisfacción, sobre un máximo de 
5, foron os seguintes: 

a) Estudantes: 
 Indicador: Satisfacción cos obxectivos e competencias: 

- Home: 2.60   
- Mulleres:3.45   
- Media: 3.19 
 

 Indicador: Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas: 
- Home: 3.29 
- Mulleres: 3.20 
- Media: 3.23 

 
b) Profesorado: 
 Indicador: Satisfacción cos obxectivos e competencias: 

- Home: 4.26  
- Mulleres: 4.64  
- Media: 4.45 

 Indicador: Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas: 
- Home: 4.29  
- Mulleres:4.54  
- Media: 4.41 

 
Os resultados destes indicadores son satisfactorios, son sensiblemente superiores aos resultados do centro. 

 

1.2.10.- Non campus de Vigo e Pontevedra a coordinadora académica realizou un informe de coordinación non que se analiza o 
desenvolvemento da coordinación do Máster nos distintos niveis poñendo de manifisto, non seu caso, as incidencias de coordinación. 
Este informe aprobouse na Comisión de Calidade celebrada 6/10/2015 e, posteriormente na Xunta de Facultade celebrada 07/10/2015. 
Ademáis están dispoñibles na páxina web do máster non apartado de calidade. 

Comision de Calidade. 

Xunta de Facultade. 

No campus de Ourense a coordinadora realizou o Informe de accións de coordinación do Máster universitario en avogacía no que se 
recollen todas as actuación de coordinación levadas a cabo durante o curso. Ademáis, ao final do curso académico realizáronse dous 
informes, un da Coordinadora Académica e outro do Coordinador Profesional nos que se reflexaban as incidencias que se produciran 
durante a impartición do programa formativo do programa de prácticas e a resposta que se deu ás mesmas. Os infórmes aprobáronse 
poa Comisión Académica do Máster Universitario en Avogacía na reunión de 9 de setembro de 2015. Están, ademáis, dispoñibles na 
páxina web dou máster, no apartado de calidade, informe anual coordinación académica e informe anual coordinación de prácticas. 

 

 
1.3.- O título conta con mecanismos de coordinación docente que permiten analizar se o desenvolvemento do plan de 
estudos posibilita a adquisición das competencias polos/as estudantes e, de ser o caso, establécense as accións de mellora 
oportunas. 
Aspectos a valorar: 
 A coordinación horizontal e vertical entre as diferentes materias-do plan de estudos evita baleiros e duplicidades. 
 No caso no que o título se imparta en varios centros da Universidade ou sexa interuniversitario, analizarase o funcionamento dos mecanismos de 

coordinación entre todos os centros/Universidades que imparten o plan de estudos. 
 No caso no que existan prácticas externas, valorarase se os mecanismos de coordinación permiten ás/aos estudantes acadar as competencias 

asociadas as devanditas prácticas. 
 No caso no que o título se imparta en varias modalidades (presencial, a distancia, semipresencial) valorarase a coordinación docente entre as 

modalidades, co fin de que os/as estudantes poidan acadar as mesmas competencias, con independencia da a modalidade cursada. 
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
1.3.1.- Cada unha das materias que se imparte no máster conta cun coordinador cuxa función é, basicamente, uniformar metodoloxías 
docentes e criterios de avaliación entre os distintos profesores que participan na materia correspondente. Dende o primeirou curso de 
implantación 2012/2013, a Comisión Académica do Máster en avogacía que se imparte no campus de Vigo e no de Pontevedra  fixou 
certos criterios en relación con estes aspectos para que as guías docentes das distintas materias sexan o máis uniformes e detalladas 
posibles, especialmente, no que respecta á metodoloxía docente (metodoloxía do caso ou casos prácticos en seminario segundo a 
terminoloxía de Docnet) e sistema de avaliación. No mesmo sentido realízase  no máster que se imparte na Facultade de Dereito dende 
a súa implantación no curso 2013/2014.  
 
1.3.2.- No máster que se imparte no campus de Ourense, as accións de coordinación realizadas durante o curso académico 
2014/2015 aparecen recollidas, como mencionamos, no Informe de acción de coordinación do Máster universitario en avogacía aprobado 
pola Comisión de Garantía de Calidade na súa reunión ordinaria de 8 de outubro de 2015. Durante o curso 2014/2015 realizáronse 
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diversas actuacións de coordinación docente coa finalidade de mellorar o funcionamento do Máster Universitario en Avogacía, 
analizándose as incidencias xurdidas non desenvolvemento da docencia, na avaliación das materias e na realización das prácticas 
externas. Dentro das accións de coordinación desenvoltas podemos destacar: 
 

A. Reunións e actuacións de coordinación 
a. Reunións e actuacións de coordinación de membros do equipo coordinador do Máster universitario en avogacía 

cos/coas representantes do alumnado –delegadas/vos e subdelegadas/vos– 
b. Reunións e actuacións de coordinación de membros do equipo coordinador do Máster universitario en avogacía cos 

titores da materia de prácticas externas básicas (primeiro curso) e prácticas externas (segundo curso): 
c. Reunións e actuacións de coordinación de membros do equipo coordinador cos titores/as do plan de acción titorial 
d. Reunións e actuacións de coordinación do coordinador/a profesional ou ou coordinador/a dás prácticas externas 

básicas e dás prácticas externas e vos titores/as académicos cos titores/as externos ou co alumnado implicado 
e. Reunións e actuacións de coordinación do coordinador/a do traballo de fin de máster co alumnado ou cos titores/as 

implicados 
f. Reunións e actuacións de coordinación da comisión académica do Máster universitario en avogacía nas que se traten 

incidencias acontecidas durante a impartición do programa formativo ou durante a impartición do programa de 
prácticas 

g. Reunións de coordinación da Comisión de Coordinación do Máster en Avogacía da Facultade de Ciencias Xurídicas e 
do Traballo de Vigo e da Facultade de Dereito.  

h. Reunións e actuacións de coordinación dos/as responsables de coordinación das materias co profesorado que as 
imparte 
 

B. Outras accións de coordinación desenvolvidas 
a. Actuacións de coordinación desenvolvidas pola Comisión de Garantía da Calidade da Facultade de Dereito 
b. Actuacións de formación desenvolvidas coa colaboración dá Facultade de Dereito  

 
Para unha análise das mencionadas reunións e actuacións de coordinación véxase o informe de accións de coordinación do Máster 
universitario en avogacía dispoñible na páxina web do máster, no apartado calidade.  

Precisamente, a través das accións de coordinación levadas a cabo nas materias de prácticas externas detectáronse algunhas 
incidencias para as que se propoñen accións de mellora. Estas pódense resumir nas seguintes: 

 A necesidade de analizar a posibilidade de compatibilizar as prácticas curriculares con bolsas para a realización de prácticas, 
como as bolsas do Banco Santander que durante o curso 2014/2015 obtiveron varios estudantes. 

 A oportunidade de que se publique adecuadamente na web, nos prazos oportunos, toda a información sobre a oferta de 
despachos dispoñibles, os despachos asignados, o nome e asignación de titores académicos –e non só de profesionais-.  

 A conveniencia de que no cronograma e no plan de prácticas que elabore o coordinador profesional quede reflectida a 
posibilidade de que os alumnos poidan ser avaliados das materias de Prácticas externas básicas e Prácticas externas na segunda 
oportunidade de avaliación y que poidan continuar as prácticas, se non as completaron a tempo para a primeira oportunidade 
de avaliación, mais alá da data inicialmente prevista. 

 A necesidade de que o plan de prácticas que se aprobe na Comisión Académica do Máster se adapte á data finalización de 
entrega de actas, pois neste curso prodúxose un desaxuste que obrigou a facer unha dilixencia múltiple nas actas, o concluír 
a data de finalización de entrega de actas antes do transcurso dos sete días hábiles que, dende a finalización das prácticas, o 
regulamento recoñece aos estudantes para a entrega da memoria a seu titor académico. 

 A insistencia na esixencia dunha valoración mais equitativa por parte dos titores profesionais, pois se ben é certo que as 
cualificacións moderáronse, aínda hai supostos nos que a cualificación do titor en todos os ítems sigue sendo de 10 ou próxima 
ao 10, o cal contrasta en ocasións co escaso interese que o estudante amosa na elaboración da memoria de prácticas. 

 A conveniencia de baremar os ítems do Anexo III para dar maior peso ao desenvolvemento das competencias e habilidades 
necesarias para o exercicio da profesión de avogado. 

 
 

No máster que se imparte no campus de Vigo e Pontevedra, as accións de coordinación realizadas durante o curso académico 
2014/2015 aparecen recollidas no informe de acción de coordinación do Máster universitario en avogacía aprobado pola Comisión de 
Garantía de Calidadee na súa reunión ordinaria de 24/06/2015 e posteriormente na Xunta de Facultadee celebrada ou 04/06/2015.  
 

A. Durante ou curso 2014/2015 e segundo dito informe as accións de coordinación concrétanse en: 
 

 
a. Coordinación no marco da Comisión Académica do Máster. 
b. Coordinación entre o coordinador académico do Máster e o coordinador profesional. 
c. Coordinación entre o coordinador profesional e académico de cada materia. 
d. Coordinación entre a coordinación do Máster e os coordinadores de materia. 
e. Coordinación entre os coordinadores de cada materia e o profesorado da mesma. 
f. Coordinación entre os coordinadores académicos e profesionais así como dos responsables do PAT co alumnado. 
g. Coordinación entre o Máster en avogacía campus de Vigo e de Pontevedra. 
h. Coordinación entre o Máster en avogacía vinculadeou á Facultadee de Dereitou (campus Ourense). 

 
B. Outras accións de coordinación desenvoltas son: 

 
a. Tras a unificar no curso 13/14 a coordinacion e a secretaria das comisions academicas do Master en Avogacia impartido 

no campus de Vigo e Pontevedra, no curso 14/15 na Xunta de Facultade celebrada o 7/10/15 acordouse que os Vogais 
da Universidade nambalas dúas comisións Académicas fosen os mesmos. Deste xeito a representación da Universidade 
na comisión académica do Máster impartido no Campus de Vigo e do Máster impartido no campus de Pontevedra e a 
mesma. 

b. Coordinación no marco da Comisión de Garantía de Calidade e da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo. 
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c. Coordinación no marco da Xunta de Facultade. 
 
Para unha análise das mencionadas reunións e actuacións de coordinación véxase o informe de accións de coordinación do Máster 
universitario en avogacía dispoñible na páxina web do máster.  
 
1.3.3.- Dada a peculiaridade do Máster universitario en avogacía pola Universidade de Vigo, título único impartido nos tres campus e 
adscrito a dous centros –as facultades de Dereito e Ciencias Xurídicas e do Traballo– e a tres colexios profesionais –os de Ourense, 
Pontevedra e Vigo-, constituíuse unha comisión de coordinación do Máster universitario en avogacía pola Universidade de Vigo 
conformada polos decanos/as, vos coordinadores/as académicos do mestrado, un ou unha representante de cada colexio profesional e 
os secretarios/as das comisións académicas, co obxecto de avaliar e tomar decisións sobre as incidencias ou posibles discordancias que 
xurdan en todos vos asuntos nos que sexa necesaria a coordinación entre centros aos efectos de implantación do sistema de garantía 
interna de calidade dous centros. A normativa sobre a composición e funcionamento dá Comisión de Coordinación do Máster en Avogacía 
dá Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo de Vigo e dá Facultade de Dereito foi aprobada pola Xunta de Facultade de Dereito ou 
día 17 de decembro de 2014. Durante ou curso académico 2014/2015 realizouse  unha reunión deste tipo, ou día 10 de xuño de 2015 
coa seguinte finalidade: En primeiro lugar, coordinar ou proceso de elaboración das guías docentes, unificando ou sistema de avaliación 
das materias que se imparten non programa formativo. En segundo lugar, analizar resultar dou Plan de Acción Titorial (PAT) en cada 
un dos centros. En terceiro lugar, analizar os resultados académicos do máster en relación coa previsión contida na memoria. En cuarto 
lugar, analizar os recursos humanos asignados á docencia en cada un dos centros non que se imparte. En quinto lugar, proceder a 
analizar a información pública do título é adecuada. Finalmente, se acorda ou establecemento de medidas de coordinación entre centros. 
  
1.3.4.- En relación coa materia de prácticas externas básicas, impartida non segundo cuadrimestre do primeiro curso, e a materia 
prácticas externas, impartida non primeiro cuadrimestre do segundo curso, no máster que se imparte non campus de Ourense lévanse 
a cabo reunións e actuacións de coordinación do coordinador/a profesional ou o coordinador/a das prácticas externas básicas e das 
prácticas externas e cos titores/as académicos cos titores/as externos e co alumnado implicado. Así, durante ou curso académico 2014-
15 realizáronse, a iniciativa dá coordinadora académica dás materias Prácticas externas básicas e Prácticas externas e dúas titores/as 
académicos, diversas actuacións conxuntas de coordinación cos titores/as externos e co alumnado implicado -algunhas non primeiro 
cuadrimestre respecto dá materia Prácticas externas e outras non segundo cuadrimestre en relación coa materia Prácticas externas 
básicas-. As actuacións máis destacables poden consultarse non Informe de acción de coordinación do Máster universitario en avogacía 
dispoñible na web do máster, no apartado calidade. 
 
No Máster en avogacía desenvolto nos campus de Vigo e Pontevedra o coordinador profesional é o que se encarga de toda labor de 
coordinación e xestión das prácticas coas distintas institucións e colexios nas que se desenvolven, informando posteriormente de dita 
labor á Comisión Académica do Máster no momento de aprobación dos programas formativos de ditas prácticas. 
 
1.3.5.- Datos históricos das enquisas de avaliación docente: Curso 2012-2013 / Curso 2013-2014 / Curso 2014-2015. Como se pode 
comprobar nas táboas que se adxuntan os resultados das enquisas de avaliación docente do profesorado son satisfactorias. Mantendo 
unha media global anual superior ao 3 sobre 5. 
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Ponte 
Aspectos a valorar: 
 Coherencia entre o perfil de ingreso establecido na memoria verificada e o perfil real do estudantado matriculado no título. 
 De ser o caso, os complementos de formación cumpren a súa función de nivelar y acadar as competencias e coñecementos polas/os estudantes que 

os cursen. 
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 

1.4.1.- Respecto do perfil de ingreso da titulación hai que ter en conta que o Máster se dirixe a titulados en Dereito que queren exercer 
a avogacía e, cunha formación práctica, entrar no mercado profesional. A titulación  é un dos requisitos para o acceso o exercicio da 
profesión no noso país. Por iso o ingreso no Máster se restrinxe, dentro das Ciencias Xurídicas e Sociais, a licenciados e graduados en 
Dereito. A propia normativa reguladora do acceso á profesión de avogado delimita a titulación de graduado ou licenciado en Dereito 
como outro dos requisitos de acceso ao exercicio da profesión (artigo 2 Real Decreto 775/2011, de 3 de xuño, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 34/2006, de 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos Tribunais). Por iso, é 
oportuno e necesario limitar o ingreso a esta titulación aos titulados en Dereito. 
O acceso e admisión de estudantes ao Máster faise depender unicamente da nota media do expediente académico, tal e como figura na 
memoria do título. 

1.4.2.- Os requisitos de acceso, o perfil de ingreso e os criterios de admisión de estudantes no Máster en Avogacía atópanse 
publicados nas páxina web do Máster (campus de Ourense) http://masteravogacia.webs.uvigo.es/es/matricula.html. 
Os interesados poden consultar calquera dúbida en Secretaría de alumnos da Facultadee de Dereito, Campus de Ourense, Universidadee 
de Vigo, Tlfs: 988 368 919 / 988 368 920, administracion.dereito.ou@uvigo.es ou á coordinación do Máster (masteravogacia@uvigo.es). 
Do mesmo xeito, na web do máster que se imparte nos campus de Vigo e Pontevedra poderan consultar os requisitos de acceso, o perfil 
de ingreso e os criterios de admisión de estudantes no Máster en Avogacía. Enlace. 
Os interesados poden consultar coa dirección do Máster calquera dúbida que teña sobre estas cuestións a través das direccións de 
correo electrónico tona.arias@uvigo.es; masteresxuridicas@uvigo.es ou directamente coa secretaría de alumnado na dirección 
secxuridicas@uvigo.é.  A todas estas direccións de correo electrónico teñen acceso interesar a través da páxina do Máster. 
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Dende o curso 2013/2014 ofértanse prazas de formación continua, pero é importante destacar que teñen preferencia os estudantes 
titulados sobre os que optan por formación continua. Polo que, unicamente se quedan prazas vacantes, dase acceso aos estudantes que 
se preinscriben en formación continua. 
 
1.4.2.1.- O perfil do estudandado de novo acceso no Máster en Avogacía en Ourense é o que segue: 
 

 
 

 
1.4.2.2.- O perfil do estudandado de novo acceso no Máster en Avogacía en Vigo e Pontevedra é o que segue: 
 

 
 
 
 

1.4.3.1.- En relación coa satisfacción do estudantado respecto aos procesos de selección pódense consultar os seguintes 
gráficos: 

 

- Máster avogacía Ourense: 
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- Máster Avogacía Vigo e Pontevedra 

 

 

 

 

1.4.3 Os prazos de preinscrición e matrícula do curso 2014/2015 axustáronse estritamente ao estipulado na convocatoria de matrícula 
da Universidadee de Vigo. Non curso 2014/2015 ofertáronse 50 prazas en Vigo (ou número máximo previsto na memoria), 25 en 
Pontevedra e 30 en Ourense. En Vigo matriculáronse en régime de matrícula ordinaria 44 , 2 en formación continua e 32 non curso de 
continuación. En Pontevedra matriculáronse 17 en ordinaria , 1 en formación continua e 16 non curso de continuación. 
Estas prazas cubríronse coa modalidade de matrícula ordinaria 32 e pola modalidade de formación continua 1. Non curso de continuación 
matriculáronse 25 estudantes. Polo que se refire a o Máster en Avogacía impartido non campus de Ponchevedra dás 25 prazas ofertadas 
cubríronse dezasete entre os tres prazos de matrícula previstos. 15 polo réxime de matrícula ordinaria e 3 pola modalidadee de formación 
continua e 19 non curso de continuación. 
Polo que se refire ao Máster en Avogacía impartido no campus de Ourense, das 30 prazas ofertadas  cubrironse 24 entre os tres prazos 
de matrícula previstos, 23 en matrícula ordinaria e un en formación continua. É importante destacar a evolución positiva do número de 
estudantes matriculados non máster dende a súa implantación non curso 2013/2014. Polo que se refire ao Máster en Avogacía impartido 
non campus de Ourense, dás 30 prazas ofertadas cubrínronse 24 entre vos tres prazos de matrícula previstos, 23 en matrícula ordinaria 
e un en formación continua.  
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1.4.4.- É importante destacar a evolución positiva do número de estudantes matriculados no máster denda a súa implantación no curso 
2013/2014. 
 
1.4.4.1.- A evolución do número de matriculados no Máster de Avogacía en Ourense é a seguinte: 

 
 
 
 
 
 

1.4.4.2.- A evolución do número de matriculados no Máster de Avogacía en Vigo e Pontevedra é a que segue: 
 
 

 

1.4.5.- Os estudantes teñen acceso a listaxe  provisional e definitiva de preinscritos e admitidos non Máster en cada un dos prazos 
de preinscrición a través dá páxina web dou máster. Non máster que se imparte na Facultadee de Dereitou de Ourense, no apartado 
adicado á matrícula, os estudantes teñen acceso a listaxe  provisional e definitiva de admitidos en cada un dos prazos de preinscrición 
fixados no calendario de preinscrición e matrícula aprobado pola Universidade de Vigo. 

Ourense. 
Pontevedra e Vigo. 

 

Asimesmo, para facilitar a accesibilidade a esta información, na páxina principal da web do Máster, no apartado de noticias, tamén se 
pode  consultar esta información. 

http://masteravogacia.webs.uvigo.es/ 

Polo que se refire a o Máster en avogacía (campus de Vigo e Pontevedra) no apartado de “admisión e matrícula” da páxina web do 
Máster tamén se atopa  esta información. 
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1.4.6 Como accións levadas a cabo para a promoción da titulación e a captación de alumnado, hai que destacar unha actividade 
importante de promoción e publicidadee da titulación, a través de diferentes medios. Na Facultade de Dereito, a través da participación 
da coordinadora do título no “Curso Cero-Introdución aos estudos de Dereito”, dirixido aos estudantes de Grao en Dereito e dos 
estudos conxuntos ADE-Dereito, e no “Curso 3.5”, dirixido aos estudantes de terceirou curso do grao en dereito. No ámbito xurídico 
coa remisión a entidades e despachos, co rogo da máxima difusión do título. E para interesar en xeral, a través da difusión da titulación 
a través dos respectivos Colexios de Avogados e anuncios ben en xornal (campus de Vigo e Pontevedra) ben nas redes sociais (campus 
de Ourense). 

 

1.4.7.- As notas de accceso á titulación pódense valorar dacordo cos seguintes gráficos: 

1.4.7.1.- Notas de acceso Máster Avogacía Vigo/Pontevedra 

 

 

 

 

1.4.7.2.- Notas de acceso Máster Avogacía Ourense 
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1.5.- A aplicación das diferentes normativas contribúe á eficiencia tocante aos resultados do título. 
Aspectos a valorar: 
 A aplicación das distintas normativas (normativa de permanencia, os sistemas de transferencia e recoñecemento de créditos, e outras relacionadas 

coa avaliación, traballos de fin de grao/mestrado, prácticas externas, ...) desenvólvese segundo o establecido nelas, tendo en conta as competencias 
previamente adquiridas polo estudantado e as competencias a acadar no título. Impacto das mesmas nos resultados. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
1.5.1 A normativa de permanencia, a vixente "Normativa de permanencia e progreso do alumnado das titulaciones oficiais de grao 
e de máster universitario da Universidade de Vigo" foi aprobada polo Consello Social o 2 de abril de 2013, e publicada no Diario Oficial 
de Galicia (núm. 76, de 19 de abril de 2013) por Resolución de 10 de abril de 2013 da Universidade de Vigo.  
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioU500-100413-0004_gl.html 
Atópase publicada na web da universidade: 
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Normativa/Uvigo/norm_perm_grao_master.pdf 
E na web do máster que se imparte no campus de Ourense na sección normativa: 
http://masteravogacia.webs.uvigo.es/es/normativa.html 
 
1.5.2 Polo que se refere á transferencia e recoñecemento de créditos polos estudos previos realizados polos estudantes axustaráse ao 
disposto na Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos para titulacións adaptadas ao EEES da Universidade de 
Vigo: 
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/informacion/normativa/universidade/ordenacion/normas.html 
En este sentido, é a Comisión Académica do Máster a que, tras estudar caso por caso as solicitudes presentadas polos alumnos neste 
sentido, debe emitir un informe sobre dito recoñecemento. Non obstante, a propia normativa prevé que ditos informes constitúen 
precedente para posteriores casos idénticos, nos que xa se poderá prescindir do informe específico da Comisión Académica.  

En relación coa información sobre a expedición de suplemento ao título, de acordo coa normativa vixente -Real Decreto 1044/2003, 
de 1 de agosto, polo que se establece o procedemento para a expedición polas Universidades do Suplemento Europeo ao Título- a 
Universidade de Vigo expedirá o Suplemento Europeo ao Título, documento complementario ao Título Oficial Universitario. De acordo 
coas normas de desenvolvemento dictadas pola Secretaría Xeral da Universidade de Vigo se elaborará en tres idiomas: galego, español 
e inglés e ten a consideración de Suplemento Europass (programa europeo que facilita a formación e o traballo en Europa). Esta 
normativa atópase tamén accesible na web da facultade de Dereito:  
http://dereito.uvigo.es/alumnado/suplemento-europeo-ao-titulo.html 
E na web do máster que se imparte no campus de Ourense na sección de inicio, descrición do título 
http://masteravogacia.webs.uvigo.es/index.html  
 

1.5.3 O regulamento de prácticas externas tamén está dispoñible na páxina web do máster que se imparte no campus de Ourense. 
Durante o curso 2014/2015 procedeuse a analizar pola Comisión Académica do máster a avaliación das materias de prácticas externas 
básicas (primeiro curso) e prácticas externas (segundo curso). En concreto analizouse se o sistema de avaliación era o adecuado e se 
o informe do titor da entidade externa previsto no anexo III do mesmo melloraba a forma en que os titores avalían as competencias 
adquiridas polos estudantes, acordándose a modificación do anexo III. Este anexo III pode consultarse na páxina web do máster 
http://masteravogacia.webs.uvigo.es/docs/normativa/anexo_III.pdf 

A normativa de prácticas externas e de prácticas externas básicas está accesible para o alumnado do Máster en avogacía dos campus 
de Vigo e Pontevedra na páxina web do máster no apartado “normativas”. 
 
1.5.4 O Traballo Fin de Máster (TFM) culmina os estudos e serve para adquirir e demostrar as competencias descritas na Memoria. 
Integra unha materia en que os estudantes deben realizar e defender un traballo de investigación vinculado á práctica profesional ante 
un tribunal acerca dunha temática concreta, na que demostran a súa adecuada formación no manexo de fontes legais, doctrinais e 
xurisprudenciais. Lévase a cabo simultáneamente coa materia de Prácticas Externas, o que sen dúbida contribúe a dotar ao TFM dunha 
perspectiva profesional. Para a súa realización contan co apoyo académico de titores. O TFM é útil para a adquisición e desenvolvemento 
dunha competencia específica: saber expoñer de forma oral e escrita feitos, e extraer argumentalmente consecuencias xurídicas, en 
atención ao contexto e ao destinatario ao que van dirixidas, de acordo no seu caso coas modalidades propias de cada ámbito 
procedimental. En este sentido, el TFM non é meramente descritivo, senon que os titores e o tribunal requiren que sobre a base da 
normativa e ante a realidade, nun ámbito específico, se argumente desde o punto de vista xurídico para extraer conclusións e propostas 
na temática abordada. Tanto de maneira escrita como oral, por canto o TFM debe presentarse por escrito, de acordo a unha normativa 
e seguindo as orientacións do titor, e defenderse públicamente ante un Tribunal. 

A normativa para a elaboración do traballo fin de máster regula todos estes aspectos. Na páxina web do Máster en avogaccía (campus 
de Vigo e Pontevedra) pode ser consultada por todos o alumnado e calquera outro interesado no apartado “normativas”.  

No campus de Ourense, a normativa podese consultar na páxina web do máster no apartado “normativa”. No seu anexo III facilita 
aos estudantes as regras para a elaboración do traballo fin de máster. Cabe destacar que o anexo IV conten a acta do tribunal do 
Traballo fin de Máster, onde se fixan os criterios que son avaliados polo tribunal durante a defensa pública do seus traballos polos 
estudantes, especificando as competencias que se avalían en cada un de ditos criterios. 
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CRITERIO 1: 

Puntos febles detectados: 
 
 
1. Segundo se recolle non punto 6.2.4. Actuacións de 

avaliación do grao de satisfacción" do Plan de Acción 
Titorial, solicitar aos estudantes e aos profesores titores 
do PAT que cubran as enquisas de avaliación do grao de 
satisfacción (anexos IV-A «Cuestionario final de 
satisfacción do alumnado» e IV-B «Cuestionario final de 
satisfacción do titor/a»). Esta actuación non se levou a 
cabo.  

 
2. Necesidade de verificar e aclarar a posibilidade de 

compatibilizar as prácticas curriculares con bolsas para  a 
realización de prácticas, como as bolsas do Banco 
Santander que obtiveron varios estudantes durante o 
presente curso académico e que utilizaroun para a 
realización de prácticas extracurriculares. 

 
3. Necesidade de insistir na esixencia dunha valoración mais 

ponderada por parte dúas titores profesionais. 
 
Polo que respecta ao Máster que se imparte no Campus de 
Ourense: 
 
4. Os estudantes puxeron de manifesto no PAT o problema 

que lles ocasionaba para a preparación da materia que o 
exame tivera lugar nas dúas últimas horas do día non que 
remataban a docencia.  

 
 

 
5. Conveniencia de que no cronograma e plan de prácticas 

que elabore o coordinador profesional quede reflectida a 
posibilidade de que os alumnos poidan ser avaliados das 
materias de Prácticas externas básicas e Prácticas 
externas na segunda oportunidade de avaliación e que 
poidan continuar as prácticas, se non as completaron a 
tempo para a primeira oportunidade de avaliación, más alá 
da data  inicialmente prevista.  
 

6. A necesidade de que o plan de prácticas que se aprobe se 
adapte á data de finalización de entrega de actas. 
 
 

7. Oportunidade de que se publique adecuadamente na web, 
os prazos oportunos, toda a información sobre a oferta de 
despachos dispoñibles, os despachos asignados, o nome e 
asignación de titores académicos –e non só profesionais-
… Este curso académico a Comisión académica dou máster 
designou como titores académicos da materia Prácticas 
externas básicas dúas titores académicos que non foran 
propostos como tales cando se aprobou ou plan de 
ordenación docente do máster do curso 2014-2015.  
 

 
8. A conveniencia de baremar os ítems do Anexo III para dar 

maior peso ao desenvolvemento das competencias e 
habilidades necesarias  para o exercicio da profesión de 
avogado”, a fin de axustarse ao preceptuado no art. 15.2 
b) do Regulamento, segundo o cal “Ou titor/a da entidade 
externa avaliará as competencias concretas que a/o 
estudante debe adquirir segundo a guía docente, 
valorando especialmente ou desenvolvemento das 

Accións de mellora a implantar: 
 
 
1. Dende a coordinación do máster, solicitar aos 

estudantes e aos profesores titores do PAT que 
cubran as enquisas de avaliación do grao de 
satisfacción (anexos IV-A «Cuestionario final de 
satisfacción do alumnado» e IV-B «Cuestionario 
final de satisfacción do titor/a»). 

 
 
 

 
2. Solicitar dende a Comisión Académica do Máster 

información a área de posgrao un informe sobre a 
posibilidadee de compatibilizar as prácticas 
curriculares con bolsas para a realización de 
prácticas.  

 
 

 
3. Manter reunións de coordinación cos titores de 

prácticas externas para explicarlles a importancia 
dunha valoración máis equitativa.  

 
 
 
 
4. Reflexionar na Comisión Académica do Máster 

sobre a conveniencia de fixar os exames nun día 
distinto ao da finalización da materia e se é 
necesario proceder a fixar o exame os venres 
facilitando aos estudantes a preparación dos 
exames. 
 
 

5. Incluír no cronograma e plan de prácticas que 
elabore o coordinador profesional quede reflectida 
a posibilidade de que os alumnos poidan ser 
avaliados das materias de Prácticas externas 
básicas e Prácticas externas na segunda 
oportunidade de avaliación. 

 
 
 
 
6. Adaptar o cronograma e o plan de prácticas á data 

de finalización de actas fixada pola Universidade.  
 

 
7. Publicar adecuadamente na web, nos prazos 

oportunos, toda a información sobre a oferta de 
despachos dispoñibles, os despachos asignados, o 
nome e asignación de titores académicos –e non 
só profesionais. 

 
 
 
 
 
 
 

 
8. Baremar os ítems do Anexo III para dar maior

peso ao desenvolvemento das  competencias e 
habilidades necesarias para o exercicio de  a 
profesión de avogado”.  
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competencias e habilidades necesarias para o exercicio da 
profesión de avogado, ítem do anexo III non que se 
representan as demais competencias.” 

 
Polo que respecta ao Máster que se imparte no Campus de 
Vigo e no campus de Pontevedra: 
 
9. Orientación ao estudantado mellorable. 

 
10. Necesidade de insistir na esixencia dunha valoración mais 

ponderada por parte dúas titores profesionais. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
9A - Aumentar o número de reunións co alumnado no 
marco do PAT 
 
9B - Tratar de involucrar ao alumnado do segundo 
curso nas labores de titorización do PAT 

 
10 - Valorar a posibilidade de modificar a normativa de 
prácticas externas co fin de darlle un maior peso na 
puntuación final da materia á memoria elaborada polo 
alumnado. 
 
 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E1: Memoria vixente do título 
E2: Informes de verificación, modificacións e seguimento do título, incluíndos os plans de mellora 
E3: Plan de ordenación docente do título 
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodoloxías docentes e sistemas de avaliación, por materia e cursoacadémico) 
E5: Documentación do SGC: evidencias da implantación dos procedementos relacionados coa organización e desenvolvemento do título: 
informes ou actas que evidencien reunións de coordinación, información sobre o proceso de admisión, perfís reais de ingreso, xestión das 
prácticas externas,... 
E6: Listaxe de estudantes que solicitaron recoñecemento de créditos (por prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.) 
E7: Informes sobre o recoñecemento de créditos para valorar se son axeitados 
E8: Informes/documentos nos que se recollan as conclusións dos procedementos de consulta internos e externos para valorar a relevancia 
e actualización do perfil de egreso real dos estudantes do título 
E9: Normativas da universidade e a súa aplicación 
E10: Horarios 
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I1: Evolución do número de estudantes matriculadas/as por curso académico 
I2: Evolución do número de estudantes de novo ingreso por curso académico 
I3: Relación de oferta/demanda das prazas de novo ingreso 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese (cuestión relacionadas coa organización e o 
desenvolvemento do plan de estudos) 
I5: Evolución dos indicadores de mobilidade (número de estudantes que participan nos programas de mobilidade, relación entre 
estudantes que participan en programas de mobilidade e estudantes matriculados, ...) 
I6: Duración media dos estudos (distinguir entre alumnado a tempo completo e a tempo parcial) 
I7: Distribución do alumnado por grupos 
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DIMENSIÓN 1. A XESTIÓN DO TÍTULO 
CRITERIO 2. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA: 
Estándar: A institución dispón de mecanismos para comunicar a maneira axeitada a todos os grupos de 
interese as características do programa e dos procesos que garantizan a súa calidade. 
Analizar e valorar se a información relevante sobre o título é pública e atópase dispoñible, en tempo e forma, para todos 
os axentes implicados no mesmo (estudantes, empregadores/as, administracións educativas e outros grupos de 
intereses). 
2.1.- A institución publica, para todos os grupos de interese, información obxectiva, suficiente e actualizada 
sobre as características do título e sobre os procesos que garanten a súa calidade. 
Aspectos a valorar: 
 Publícase información suficiente e relevante sobre as características do programa formativo, o seu desenvolvemento e os resultados 

acadadados. 
 A información sobre o título é obxectiva, está actualizada e é coherente co contido da memoria verificada do título e as súas 

posteriores modificacións.  
 Garántese un fácil acceso á información relevante do título a todos os grupos de interese. 
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
2.1.1..- Toda a información esencial referida ao Título (Denominación, Universidade Coordinadora, Centro de adscrición, 
Centros onde se imparte o título, número de créditos e duración do título, tipo de ensino, número de prazas de novo 
ingreso que se ofertan, idiomas en que se imparto o título, condicións de acceso e admisión, competencias, metodoloxía 
docente, procedementos de acollida e orientación dos estudantes, etc.) atópase publicada e está accesible tanto na 
páxina web do Máster en Avogacía (campus de Vigo) e Máster en Avogacía (campus de Pontevedra): 
http://abogaciavigo.webs.uvigo.es/es 
E na páxina web do Máster en Avogacía (campus de Ourense):  
http://webs.uvigo.es/masteravogacia/ 
 
 
2.1.2.- En ambas webs disponse de toda a información para os posibles alumnos interesados en matricularse e realizar 
o Máster. Ambas as páxinas presentan unha información exhaustiva e actualizada. A webs de ambas  facultades teñen 
unha ligazón á web do Máster. Á súa vez desde a web do máster pódese acceder a toda a información do título. A 
información proporcionada ao alumnado e aos interesados en xeral, a través das páxinas webs foise ampliando e 
perfeccionando en función das necesidades que paulatinamente cada curso académico vanse apreciando.   
 
2.1.3.- É importante destacar que no apartado dedicado a calidade están publicados os resultados de medición: Enquisas 
de satisfacción das titulacións, taxas verificadas do Máster universitario en avogacía, taxas verificadas do Máster 
universitario en avogacía (por sexos), IT01-PM01 - Informe de resultados anuais do centro - Facultade de Dereito, IT02-
PM01 - Informe de seguimento dos obxectivos de calidade do centro - Facultade de Dereito, IT03-PM01 - Informe de 
seguimento dos plans de mellora da titulación. 
 
2.1.4.- A xestión das páxinas web faise dacordo cun Plan de información pública, que ten como obxectivo garantizar 
que a información relevante do Máster universitario en abogacía está disponible de forma pública, accesible y actualizada 
para los distintos grupos de interés y que cumpla con los requisitos establecidos tanto por el propio centro, como por los 
programas de calidad de la Universidad de Vigo y de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario Gallego 
(ACSUG). En concreto, proporcionase información ao estudante, antes de elexir os estudos a cursar e, tamén, cando xa 
se matriculou no mestrado. Ademáis, buscase a máxima transparencia e mellorar a accesibilidade dos distintos grupos 
de interese á información sobre o mestrado.  

Do mantemento da páxina web do Máster en Abogacía que se imparte no campus de Vigo e de Pontevedra encargase o 
persoal de apoio ao Máster previa elaboración do material pertinente por parte da coordinadinación do mesmo. No caso 
do Máster que se imparte no campus de Ourense a coordinación é a responsable da revisión e actualización dos contidos 
da páxina web.  

Faise necesario salientar o traballo desenvolto para a adaptación e mellora constante das páxinas webs da titulación e 
dos centros onde se imparte, dende a implantación o mestrado ata a actualidade; esforzo que permitiu chegar ás páxinas 
web actuais moi melloradas. 

Finalmente, faise necesario destacar que os Centros nos que se imparte a titulación posúen unha páxina web totalmente 
actualizadas e perfís en redes sociais como Twitter e Facebook.   
 
 

 
CRITERIO 2: 

Puntos febles detectados: 
  
  

Accións de mellora a implantar: 
  
 
 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E2: Informes de verificación, modificacións e seguimento do título, incluíndo os plans de mellora 
E11: Página web do título/centro/universidade 
E12: Informes ou documentos públicos nos que se recollan e se fagan públicos os principais resultados do título 
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese (cuestión relacionadas coa información publicada na páxina 
web do título/centro/universidade) 
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DIMENSIÓN 1. A XESTIÓN DO TÍTULO 
CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE: 
Estándar: A institución dispón dun sistema interno de garantía da calidade formalmente establecido e 
implementado que asegura, de xeito eficaz, a mellora continua da titulación. 
Analizar a implantación do Sistema de Garantía de Calidade (SGC) e valorar a súa contribución á mellora continua do 
título. 
 
1.- A titulación impártese en dous Centros que posúen, desde o ano 2015, sendos certificados de implantación do 
Sistema de Garantía Interno de Calidade vixentes ata os meses de xuño/xullo de 2021. 
 
Por tal motivo, o Sistema de Garantía Interna de Calidade das Facultades de Dereito e Ciencias Xurídicas e do Traballo 
constitúen ferramentas estratéxicas básicas para acadar unha mellora continua das Facultades e das súas titulacións 
oficiais. No marco do Programa FIDES-AUDIT, e que dende o ano 2007 guiaba aos centros na súa labor de integración 
de todas as actividades relacionadas coa garantía de calidade das ensinanzas, ambas as duas facultades, en colaboración 
coa Área de apoio á Docencia e Calidade da Universidade de Vigo deseñaron e aprobaron os seus respectivos sistemas 
de garantia de calidade. A Facultade de Dereito acadou a Certificación FIDES-AUDIT por parte da ACSUG con data de 26 
de abril de 2010 (certificado nº 48/10) e a Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo tamén con data 26 de abril de 
2010 (certificado número 49/2010)  
 
2.- Como continuación ao proceso iniciado no ano 2007 de deseño dos SGC, as ACSUG, ANECA y UNIBASQ consideraron 
abrir no ano 2013 un proceso de avaliación do deseño dos SGC e de certificación da súa implantación nos centros que 
se acolleran a aquel programa. O sometemento a este proceso de certificación ten un carácter voluntario para os centros. 
 
3.- A Facultade de Dereito cursou, con data de 15 de decembro de 2013, a solicitude para someterse á dita avaliación 
e ao proceso de certificación de implantación do seu SGIC. Nun primeiro Informe de Auditoría externa inicial para a 
certificación da implantación do SGIC, tras examinar minuciosamente as alegacións presentadas polo centro ao Informe 
provisional, o equipo auditor concedeu un prazo de seis meses para avaliar a forma coa que se iniciara o tratamento das 
non conformidades detectadas tal e como este se describira no plan de accións de melloras proposto polo centro. 
Finalizado o prazo, procedeu a unha nova revisión documental para emitir o Informe definitivo de auditoría da 
implantación do SGC do centro. Coa realización desta segunda revisión documental, que se completou cunha visita ao 
centro de medio día o 2 de xuño de 2015, a Facultade obtivo o distintivo de calidade: a certificación da implantación do 
seu SGC. O proceso rematou cun relevante Informe de Auditoría externa inicial para a certificación da implantación do 
SGIC no que a ACSUG, reiterando a valoración favorable xa anticipada polo equipo auditor no informe oral o propio día 
2 de xuño e de forma pouco usual, destacou dez fortalezas, vinte e oito conformidades e só catro non conformidades 
menores e catro oportunidades para a mellora -tres delas substancialmente reiterativas das non conformidades-. A 
certificación da implantación do SGC do centro o 23 de xullo de 2015 (certificado nº 05/15) e o informe converten á 
Facultade de Dereito nestes momentos nun dos centros máis destacados na xestión da calidade no Sistema Universitario 
de Galicia. As fortalezas destacadas no Informe final de Auditoría externa inicial para a certificación da implantación do 
SGIC de 23 de xullo de 2015 revelan o esforzo da Facultade pola mellora continua das súas titulacións e do propio 
centro e na xustificación do informe o equipo auditor pon de manifesto que o funcionamento global do SGC desta 
Facultade oriéntase á mellora continua da formación que ofrece aos seus estudantes. A valoración é, pois, moi 
satisfactoria.  
 
4.- A Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo cursou, con data de 10 de setembro de 2014, a solicitude para 
someterse á citada avaliación e ao proceso de certificación de implantación do seu SGIC. Trala visita do equipo auditor, 
que tivo lugar no mes de febreiro de 2015, recibiuse o informe definitivo de certificación de implantación do SGIC o 3 
de xuño de 2015 (certificado 2/2015). As oportunidades para a mellora indicadas polo equipo auditor, téñense valorado, 
corrixido e, no seu caso, incorporado como acción de mellora no presente informe. 
 
3.1.- O SGC contén os mecanismos necesarios para recoller a información precisa, analizala, detectar 
debilidades e propoñer accións de mellora, realizando un seguimento das mesmas. 
Aspectos a valorar: 
 O procedementos que permiten recoller a información de xeito continuo, analizar os resultados e utilizalos para a toma de decisión 

e a mellora da calidade do título, desenvolvéronse de acordo co establecido. 
 No caso dos títulos interuniversitarios ou dos títulos que se imparten en varios centros da universidade, as acción levadas a cabo 

como consecuencia da implantación do SGC están coordinadas en todos os centros participantes no programa formativo. 
 O procedementos de avaliación e mellora da calidade da ensinanza e do profesorado desenvolvéronse de acordo co establecido. 
 O procedemento de suxestións e reclamacións desenvolveuse de acordo co establecido. 
Reflexión/comentarios que xustifiquen la valoración: 
 
3.1.1.- Ao ser o Máster universitario en avogacía un título que se imparten en varios centros da Universidade de Vigo – 
a Facultade de Dereito e a Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo-, as acción levadas a cabo como consecuencia 
da implantación do SGC precisan unha coordinación mínima en todos os centros participantes no programa formativo. 
A dita coordinación desenvólvese a través das reunións periódicas da Comisión de Coordinación do Máster universitario 
en avogacía pola Universidade de Vigo. As particularidades do título, no que colaboran os  ilustres  colexios  de  avogados  
de  Ourense, Pontevedra e Vigo a través dos respectivos convenios de colaboración académica entre a Universidade de 
Vigo e os Ilustres Colexios de Avogados e a existencia de comisións académicas distintas en cada centro xustifica que a 
coordinación se vincule ao respecto á memoria de verificación, que é única para a titulación. 
 
3.1.2.- Os procedementos iniciais do SGIC correspóndense coa versión avaliada pola ACSUG no curso 2009/2010 
(edicións 01-03), que permanecerán en vigor ata que sexan reemplazados polos procedementos mellorados no marco 
do ciclo de mellora do funcionamento do SGIC do centro. A estes efectos, fóronse elaborando versións melloradas dos 
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documentos en vigor (o manual de calidade e algúns dos procedementos e anexos asociados). A mellora do deseño do 
primeiro bloque de procedementos do SGIC relacionados coa área de procesos docentes foi elaborada en 2013 pola Área 
de Apoio á Docencia e á Calidade da Universidade de Vigo e validada e aprobada na Facultade de Dereito o 11 de 
setembro de 2013, respectivamente, pola Comisión de Calidade  e a Xunta de Facultade.  
 
A Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo aprobou os procedementos do SGIC que se incluían na memoria de 
verificación do título na Xunta de Facultade celebrada o 25 de setembro de 2008. O 22 de decembro de 2011 tal órgano 
aprobou unha corrección técnica dos procedementos incluídos no manual de calidade. O 24 de setembro de 2013 
aprobáronse os novos procedementos de calidade. Con carácter previo á aprobación de tódolos procedementos e do 
Manual pola Xunta, estes foron debatidos e valorados no seo da Comisión de Calidade do Centro.  
 
3.1.3.- A actualización e mellora do segundo bloque, relacionada coa área de procesos estratéxicos e co Manual de 
Calidade, elaborouse en 2014 pola Área de Apoio á Docencia e á Calidade e foi validada e aprobada, respectivamente, o 
2 e o 6 de marzo de 2015 pola Comisión de Calidade e a Xunta da Facultade de Dereito e na Xunta de Facultade de 
Ciencias Xurídicas e do Traballo na que, o 29 de abril de 2015, aprobouse unha nova versión do Manual de Calidade que 
incorpora os novos procedementos da Universidade de Vigo relativos ao SGIC. Finalmente, o pasado 6 de xullo de 2015 
puxéronse en coñecemento da Xunta de Facultade, para o seu visto bo, os novos procedementos estratéxicos da 
Universidade de Vigo relativos ao SGIC. 
 
3.1.4.- Estes novos procedementos substitúen a varios dos procedementos ata agora en vigor. O novo Manual de 
calidade do centro, a definición da misión e visión do centro, da súa política e obxectivos de calidade, dos indicadores e 
metas vinculados aos obxectivos, dos procedementos e dos novos rexistros vinculados aos procedementos de docencia, 
xestión documental, dirección estratéxica, xestión da calidade e mellora continua permiten recoller a información de 
xeito continuo, analizar os resultados e utilizalos para a toma de decisión e a mellora da calidade do título, 
desenvolvéronse de acordo co establecido. Para garantir a súa implantación eficaz e incorporar novos documentos os 
procedementos desenvolvéronse de acordo con establecido nos mesmos e foi necesario levar a cabo múltiples accións e 
actividades, fixar prazos e responsabilidades, implicar ao equipo de goberno do centro, á comunidade universitaria e a 
todos os grupos de interese e dotar de maior protagonismo e integración no organigrama da Facultade á Comisión de 
calidade do centro. Entre outras accións, acometéronse cambios da estrutura organizativa ou funcional, cambios 
documentais (normativas internas, formularios...), cambios nas plataformas e aplicacións informáticas, dotacións ou 
redistribucións de recursos, aspectos formativos ou informativos... 
Os rexistros vinculados aos procedementos do SGIC implantados nas Facultades de Dereito e Ciencias Xurídicas e do 
Traballo e públicos nas páxinas webs dos respectivos centros serven para recoller as evidencias daqueles procedementos 
e facilitan o traballo das persoas responsables dos mesmos. Xa que logo, o seu uso corresponde fundamentalmente aos 
órganos directivos do centro, ao persoal administrativo e aos bolseiros de calidade que apoian nestas tarefas. 
 
3.1.5.- Na Facultade de Dereito o Informe destaca como fortalezas do centro, entre outras, a aposta pola transparencia 
e pola rendición de contas da Facultade mostrando na páxina Web da Facultade, convertida no repositorio documental 
do SGC, todos os resultados do traballo da Comisión de Garantía de Calidade e do equipo directivo, a forma coa que a 
Comisión de Garantía de Calidade abordou todas as cuestións que afectan ao PDI e ao PAS, a pesar de non poder 
implementar os procedementos PE02, PA05 e PA06, o panel de indicadores e a forma na que se presenta que sen dúbida 
facilitará a súa determinación e a súa utilización para abordar a consecución dos obxectivos de calidade da Facultade, a 
claridade, calidade e utilidade do informe anual de resultados e do plan anual de melloras (especialmente o relativo ao 
ano 2014), o incremento na participación do alumnado e do profesorado nas enquisas de satisfacción e a calidade da 
información coa que traballa a Comisión de Garantía de Calidade da Facultade. 
 
No que atinxe a Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo o informe é favorable destacando, ademais, como fortalezas 
o compromiso coa calidade e coa mellora continua das ensinanzas nos seis títulos oficiais que se imparten no Centro. A 
participación desde o ano 2008 en programas de xestión da calidade, e a continua evolución da tarefa de debate e 
valoración feita pola Comisión de Calidade. Por último, valórase positivamente o axuste da documentación e a total 
transparencia documental relativa a todos os órganos do Centro.  
 
3.1.6.- A Comisión de Calidade da Facultade de Dereito desenvolveu, entre outras, as seguintes accións en relación coa 
coordinación da titulación de Máster universitario en avogacía:  
 

o 10/10/2014 (informar favorablemente a creación dunha Comisión de coordinación do máster universitario en 
avogacía pola Universidade de Vigo e a elaboración por unha comisión mixta de traballo do seu regulamento de 
réxime interno, validación do Informes de accións de Coordinación do curso 2013-14 e da proposta de melloras 
en relación coas accións de coordinación para o curso 2014-15, revisión e validación da proposta de Plan de 
promoción, revisión e validación da proposta de Plan operativo de información pública e rendemento de contas 
da Facultade de Dereito, toma de decisións en orde a instar aos departamentos que verifiquen cos centros as 
obrigas docentes do profesorado antes de conceder os permisos por asuntos propios e, no seu caso, cando 
resulte posible, a recuperación de obrigas docentes, toma de decisión en relación con posibles medidas a 
adoptar para mellorar o índice de participación de profesorado e alumnado nas enquisas de satisfacción das 
titulacións) 

o 7/11/2014 (validación dos Modelo guía de Informe de accións de coordinación da titulación de máster 
universitario en avogacía, análise dos resultados das enquisas de satisfacción da titulación, dos resultados das 
enquisas de avaliación docente e dos resultados e indicadores académicos, e validación do Informe anual de 
resultados do centro do curso 2013-14, validación do Informe final de resultados do Plan de melloras do curso 
2013-2014, validación do Plan de melloras do centro para o curso 2014-15 o do Plan de melloras do máster 
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universitario en avogacía, validación da normativa de composición e funcionamento da comisión de coordinación 
do máster universitario en avogacía). 

o 02/03/2015 (validación dos obxectivos do plan de estudios da titulación de máster universitario en avogacía, 
informar sobre a conveniencia de que a Comisión Académica do máster aprobe un procedemento de selección 
do profesorado externo do máster e valore a oportunidade de incorporar un 10% de xuíces e fiscais como 
docentes do máster).  

o 27/03/2015 (validación das actuación previstas en relación co procedemento de elaboración de guías docentes 
para o curso 2015-16 para preparar a titulación para o proceso de acreditación, validación das actuación 
previstas para a promoción do centro e da titulación de máster universitario en avogacía, incluída a promoción 
a través do curso 3.5 dirixido a estudantes de terceiro do Grao en Dereito, validación das actuacións previstas 
para a cooperación con institucións e empresas). 

o 08/05/2015 (toma de decisións en relación co procedemento de elaboración das guías docentes). 
o 08/07/2015 (apróbanse as guías en función do informe de revisión elaborado pola coordinadora, sen prexuízo 

de recomendar aos coordinadores de determinadas materias que fagan as correccións indicadas e, nalgún caso, 
condicionadamente a que se fagan as correccións no prazo de 24 horas, que de non observarse, condicionará 
a avaliación da actividade docente do profesorado). 

o 23/07/2015 (revisión do desenvolvemento do plan de mellora do máster universitario en avogacía. Acórdase 
acometer as cuestións aínda pendentes, validación das seguintes propostas: (i) Asignación do profesorado-titor 
do PAT da Facultade de Dereito para o curso 2015/2016; (ii) Xornadas de acollida no máster universitario en 
avogacía; (iii) Inclusión na web do máster universitario en avogacía dun novo enlace “Profesión” con información 
sobre a proba de avaliación da aptitude profesional para o exercicio da avogacía). 

 
3.1.7.- Na Comisión de Calidade da Facultade de Ciencias xurídicas e do traballo do 14 de novembro de 2014 debateuse 
e aprobouse a Normativa de composición e funcionamento de Coordinación do Máster Universitario en Avogacía pola 
Universidade de Vigo.  
 
Con posterioridade, o 26 de marzo de 2015 debatéronse e aprobáronse medidas concretas de recomendacións para a 
mellora da coordinación do Máster en Avogacía e para a Comisión de coordinación do devandito título. As medidas 
concretas poden atoparse na acta de tal reunión: http://cienciasxuridicasedotraballo.webs.uvigo.es/wp-
content/uploads/2014/09/Calidade-2015-03-26.pdf.  
 
Pola súa relevancia, traemos a colación aquelas referentes a coordinación do citado título que foron as seguintes: 
Uniformizar e coordinar as guías docentes das materias. Afondar na coordinación das diferentes materias. Posta en 
común dos problemas detectados no PAT e propostas para a súa solución. E, por último, unificar criterios e directrices 
de POD. 
 
Así mesmo, destacamos, que como se ten feito co resto de títulos do Centro, toda a documentación relevante relativa 
ao Máster da Avogacía (léase; informes de coordinación, informes de seguimento, guías docentes, accións de promoción, 
etc.) tense debatido e, no seu caso, validado ou aprobado no citado órgano. Sen ánimo de ser extensivo, poden 
consultarse as actas da Comisión de Calidade das seguintes datas: informes de coordinación o 14 de novembro de 2014 
e  o 6 de outubro de 2015; guías docentes o 6 de xullo de 2015; plan de promoción e información pública do centro, o 
día 24 de febreiro de 2015 e o 6 de outubro de 2005; etc.)    
 
3.1.8.- Por último, debemos salientar a aplicación en ámbolos dous Centros nos que se imparte o título, do novo sistema 
de Queixas, Suxerencias e Parabéns (QSP) da Universidade de Vigo.  
Ao respecto poden consultarse os seguintes enlaces: 
 
http://cienciasxuridicasedotraballo.webs.uvigo.es/calidade/formulario-de-suxestions-e-queixas/?lang=es 
 
http://dereito.uvigo.es/ 
 
3.2.- A implantación do SGC facilita o seguimento dos títulos, a renovación da acreditación e garante a 
mellora continua permitindo a introducción de modificacións do título. 
Aspectos a valorar: 
 As acción de análise e revisión levadas a cabo desde o SGC permiten introducir modificacións para a mellora do título. 
 O seguimento das melloras do título confirma que estas foron eficaces e que se conseguiron os obxectivos plantexados. 
 Os plans de mellora recollen as recomendacións dos diferentes informes derivados do proceso de verificación, modificación, 

seguimento e renovación da acreditación. 
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
3.2.1.- O RD 1393/2007 do 29 de outubro de 2007, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias 
oficiais, esixe, para a verificación e acreditación dun título, a incorporación dun sistema de garantía interno para a 
avaliación, seguimento e mellora da calidade da oferta formativa. O RD 420/2015, de 29 de maio, de creación, 
recoñecemento, autorización e acreditación de Universidades e centros universitarios determina, pola súa banda, que, 
para obter a acreditación institucional, os centros universitarios deberon obter a certificación da implantación do seu 
SGC e ter renovado a acreditación inicial de acordo ao procedemento xeral de, polo menos, a metade dos títulos oficiais 
de grao e máster que se imparte no centro. Non obstante, no caso de que un título, ou máis, se imparta en varios 
centros da mesma universidade -como sucede co Máster universitario en Avogacía-, non se poderá solicitar a acreditación 
dos centros implicados ata que se renove a acreditación do título ou títulos en cuestión. 
 
3.2.2.- As acción de análise e revisión levadas a cabo desde o SGC permiten introducir modificacións para a mellora do 
título, aínda que no presente curso académico considérase preferible non introducir modificacións na memoria de 
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verificación. O título non se implantou na Facultade de Dereito no curso académico 2012-13 por acordo da comisión 
académica pola escasa demanda, motivo polo que o seguimento das melloras ten un percorrido corto. Non obstante, o 
seguimento das accións e plans de melloras confirma que istas foron eficaces e que se conseguiron os obxectivos 
formulados e recollen as recomendacións dos diferentes informes derivados do proceso de verificación, modificación, 
seguimento e renovación da acreditación. 
 
3.2.3.- A Comisión académica do máster na Facultade de Dereito analizou as incidencias e propostas de mellora 
postas de manifesto co Plan de acción titorial e nos informes elaborados polos coordinadores e titores de Prácticas 
externas. A implantación do SGC facilita o seguimento do título e garante a súa mellora continua. A Comisión de Calidade 
da Facultade de Dereito desenvolveu, entre outras, as seguintes accións en relación coa coordinación da titulación de 
máster universitario en avogacía:  
 

o 10/07/2014: Revisión previa á aprobación pola Xunta de Facultade das  guías  docentes do máster para o curso 
académico 2014-2015. Acórdase propor a coordinación do máster universitario en avogacía que se revisen as 
competencias das guías, para que se correspondan coas fichas da memoria e propor a Xunta de Facultade que 
non se aproben as guías docentes ata que non se corrixan, delegándose a súa aprobación na Comisión 
Permanente. 

o 23/07/2014: Revisión e validación do Informe de alegacións, comentarios ou aclaracións ao informe provisional 
de revisión de seguimento do máster universitario en avogacía do  curso 2012-2013 , e proposta de accións 

o 10/10/2014: Validación do Informes de accións de Coordinación do curso 2013-14 e da proposta de melloras 
en relación coas accións de coordinación para o curso 2014-15. 

o 24/10/2014: Revisión e validación do autoinforme final de seguimento da titulación de máster universitario en 
avogacía pola Universidade de Vigo. 

o 7/11/2014: Análise dos resultados das enquisas de satisfacción da titulación, dos resultados das enquisas de 
avaliación docente e dos resultados e indicadores académicos, e validación do Informe anual de resultados do 
centro do curso 2013-14, validación do Informe final de resultados do Plan de melloras do curso 2013-2014, 
validación do Plan de melloras do centro para o curso 2014-15 o do Plan de melloras do máster universitario 
en avogacía. 

o 27/03/2015: validación das actuación previstas en relación co procedemento de elaboración de guías docentes 
para o curso 2015-16 para preparar a titulación para o proceso de acreditación. 

o 23/07/2015: revisión do desenvolvemento do plan de mellora do máster universitario en avogacía. Acórdase 
acometer as cuestións aínda pendentes. 

o 19/10/2015: revisión e validación do informe de accións de coordinación do Máster universitario en avogacía 
da Facultade de Dereito do curso 2014/2015 e do informe final do desenvolvemento do Plan de acción titorial 
da Facultade de Dereito do curso 2014/15 no Máster universitario en avogacía. 

 
3.2.4.- A Comisión Académica do máster en avogacía que se imparte nos campus de Vigo e de Pontevedra, 
nas súas reunións tamén procedeu a analizar aquelas incidencias ou problemas detectados no desenvolvemento do Plan 
de acción titorial e no informe realizado polas persoas coordinadores do citado título.  
 
Nestas Comisións Académicas procédese, tal como se pode comprobar nas actas das reunións das devanditas Comisións 
celebradas no curso 14/15, a:  
 

o aprobación de las guías docentes da titulación para o curso académico 2014/15. Acórdase que dende a 
coordinación do Máster se solicite aos coordinadores de materias que revisen as competencias, metodoloxía 
e avaliación para evitar discordancias entre as guías e fichas da memoria. Dende a coordinación do Máster 
faise una revisión final antes de proceder a súa a probación na Comisión de Calidade do  Centro e 
posteriormente na Xunta de Facultade;  

o presentación dos informes de seguimento e de coordinación do título correspondentes ao curso académico 
pasado e  

o presentación e análise dos resultados das enquisas de satisfacción. Ponse de manifesto os deficientes 
resultados nalgúns apartados e a escasa participación nas enquisas que se deberán mellorar para o vindeiro 
curso académico. 

 
3.2.5.- As melloras para a titulación véñense plasmando tanto nos informes de coordinación como nos informes de 
seguimento dos anos nos que leva vixente a titulación. Froito desta recollida de información, análise e valoración, téñense 
mellorado aspectos chave na titulación como a información pública coordinada en ámbalas dúas páxinas web, a 
coordinación entre o profesorado, a detección de problemas co alumnado e a súa rápida resolución, etc. 
 
 
3.3.- O SGC implantado revísase periódicamente para analizar se é axeitado e, de ser o caso, establécense 
as melloras oportunas. 
Aspectos a valorar: 
 A análise e revisión do SGC, na que participan todos os grupos de interese, deriva en plans de mellora (responsables, calendario de 

execución, etc). 
 Todos os grupos de interese foron implicados no proceso de elaboración, implantación e seguimiento das melloras do SGC. 
 As evidencias do SGC manifestan a existencia dunha cultura de calidade consolidada no centro que contribúe á mellora continua. 
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 



 
 

27

3.3.1.- O sometemento voluntario ao proceso de certificación da implantación do SGIC da Facultade de Dereito implicou 
unha revisión importante do SGC do centro para implementar os plans de mellora formulados nos Informes de alegacións 
aos Informes de Auditoría externa iniciais e garantir o tratamento das non conformidades detectadas tal e como este se 
describira no plan de accións de melloras proposto polo centro. Durante o curso 2014-15 o centro implantou o dito plan 
de melloras e o equipo auditor procedeu a unha segunda revisión documental para emitir o Informe definitivo de auditoría 
da implantación do SGC do centro no que a Facultade obtivo a certificación da implantación do seu SGC. O mapa de 
actividades de calidade relativas ao Plan de melloras ao Informe da Auditoría externa inicial para a implantación do SGIC 
trata de recoller as accións desenvolvidas fundamentalmente pola Comisión de calidade dende a visita de equipo auditor 
o 6 de maio de 2014 ata o remate o 7 de abril de 2015 do prazo adicional de seis meses concedido polo equipo auditor 
no Informe de Auditoría externa inicial para a certificación dá implantación do SGIC para proceder a unha revisión 
documental a fin valorar a forma coa que se iniciou o tratamento das non conformidades detectadas tal e como se 
concretou no Plan de melloras remitido pola Universidade o 29 de setembro de 2014. Recóllense así mesmo as actuacións 
desenvolvidas en relación coas oportunidades de mellora sinaladas polo equipo auditor. Unhas e outras actuacións foron 
valoradas moi positivamente tanto no informe oral emitido polo equipo auditor o 2 de xuño como no Informe de Auditoría 
externa inicial para a certificación da implantación do SGIC do 23 de xullo de 2015. Neste Informe a ACSUG destacou 
catro non conformidades menores e catro oportunidades para a mellora -tres delas substancialmente reiterativas das 
non conformidades- e o equipo auditor insistiu na idea de que as debilidades eran estruturais da Universidade de Vigo e 
non afectaban ao ámbito de actuación da Comisión de calidade. Con todo, estes procesos acreditan unha revisión 
continua do SGC para analizar se é axeitado e establecer as melloras oportunas, revisión que se segue a manter a través 
dos informes de seguimento das titulacións e do centro e da elaboración do Informe de Revisión do sistema pola 
Dirección. 
 
3.3.2.- A Facultade de Dereito obtivo a Certificación da implantación do seu SGC coa certificación por parte da 
ACSUG, tras un primeiro Informe de Auditoría externa inicial para a certificación da implantación do SGIC de 7 de outubro 
de 2014 e a concesión dun prazo de seis meses para avaliar o grao de execución do plan de accións de mellora proposto 
polo centro ao informe provisional previo e a valoración positiva emitida no Informe final de Auditoría externa inicial 
para a certificación da implantación do SGIC de 23 de xullo de 2015. Os ditos Informes e os Informes de alegacións 
presentados aos Informes de auditoría provisionais con Plan de melloras incluído recollen as actuacións desenvolvidas 
en relación coas non conformidades e as oportunidades de mellora sinaladas polo equipo auditor. Unhas e outras 
actuacións foron valoradas moi positivamente tanto no informe oral emitido polo equipo auditor o 2 de xuño como no 
Informe de Auditoría externa inicial para a certificación da implantación do SGIC do 23 de xullo de 2015, ata o punto de 
converter varias das oportunidades para a mellora destacadas no primeiro informe en fortalezas do sistema de garantía 
da calidade da Facultade e enumerar, fronte ao que adoita resultar máis frecuente, un total de dez fortalezas. 
 
O equipo auditor puxo de manifesto as seguintes debilidades do SGC da Facultade de Dereito: a estrutura da Comisión 
de calidade do centro, que non se corresponde co establecido no  novo manual de calidade aprobado en marzo de 2015; 
a falta de adecuación dos obxectivos de calidade do centro aos seus indicadores; a ineficiencia dos procedementos do 
SGIC en materia de xestión de persoal e recursos materiais e servizos; e a excesiva complexidade no uso da aplicación 
informática, fronte as cales o centro presentou un plan de melloras. 
 
A Comisión de Calidade da Facultade de Dereito desenvolveu múltiples actuacións en relación coa revisión do SGC, como 
resulta da consulta das actas das trece reunións durante o curso 2014-15 e os mapas das actividades de calidade 
publicados na web da Facultade no enlace http://dereito.uvigo.es/goberno/calidade/sgic/mapa-de-actividades-de-
calidade.html. 
 
3.3.3.- Na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, recibiuse o informe definitivo de certificación de 
implantación do SGIC o 3 de xuño de 2015 (certificado 2/2015). As oportunidades para a mellora indicadas polo 
equipo auditor son doce. As mesmas, téñense valorado e, no seu caso, incorporado como accións de mellora do Centro. 
Non obstante, nalgunhas das oportunidades de mellora indicadas xa temos avanzado. En particular, citamos pola súa 
relevancia as seguintes actuacións.   
 
En relación coa maior pro actividade da Comisión de calidade tense modificado substancialmente no último ano 
incrementando os debates e o seguimento de compromisos asumidos durante as reunións. Para mostra, pódense 
consultar as actas da comisión de calidade que figuran na páxina web. 
 
A composición da Comisión de Calidade tense variado coa aprobación do novo Manual no pasado mes de abril de 2015. 
Os obxectivos de calidade tamén foron variados tendo en conta os resultados do ano anterior. Non obstante, coa nova 
escala de valoración das enquisas de satisfacción (sobre 5 puntos e non sobre 7) temos pendente para o segundo 
cuadrimestre do curso 2015/2016 corrixir a escala dos nosos obxectivos de calidade e, de paso, contextualizalos aínda 
mais coa realidade do Centro.  
 
No que atinxe a participación dos diversos grupos de interese nas enquisas de satisfacción e a publicidade dos resultados 
das mesmas, temos feito unha labor de publicidade a través da páxina web do Centro. Con todo, temos que mellorar 
neste aspecto substancialmente.  
 
Así mesmo, ao fío de certas oportunidades de mellora detectadas na visita, temos completado e revisado a 
documentación referente ao SGC que figura na páxina web do Centro. Finalmente, a Comisión de Calidade ven prestando 
unha especial atención ao denominado peche do Ciclo de mellora continua. Neste punto, xoga un papel importante a 
recepción de datos referentes ao Plan de Acción Titorial, informes de coordinación elaborados polas persoas 
coordinadoras dos diversos títulos, etc. Tras compilar esa información e analizala na Comisión de Calidade, xorden 
propostas/compromisos concretos para solventar os problemas detectados. 
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Toda a documentación relativa ás 13 reunións da Comisión de Calidade durante o curso 2014/2015 pode consultarse na 
web da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo no enlace 
http://cienciasxuridicasedotraballo.webs.uvigo.es/calidade/comision-de-calidade/?lang=es 
 
3.3.4.- En conclusión deste epígrafe, queremos salientar que nos dous Centros nos que se imparte a títulación analizada 
existe unha preocupación pola mellora continua. Tal feito tense plasmado no propio deseño do sistema de calidade 
así como na actualizacíon do Manual de calidade e dos diversos procedementos ligados ao SGIC. 
 

 

CRITERIO 3: 

Puntos febles detectados: 
Na Facultade de Dereito: 
 A estrutura da Comisión de calidade do centro non 

se corresponde co establecido no  novo manual de 
calidade aprobado en marzo de 2015 –é necesaria 
a presencia como membro nato da persoa 
coordinadora do máster (presente ata agora polo 
seu cargo de secretaria da Facultade)-. 

 Necesidade de revisión da adecuación dos 
obxectivos de calidade da titulación aos seus 
indicadores. 

 Ineficiencia dos procedementos do SGIC en 
materia de xestión de persoal e recursos materiais 
e servizos. 

 Excesiva complexidade no uso da aplicación 
informática. 
 

Na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo:
 
 Insuficiente debate, valoración e seguimento de 

certas propostas na Comisión de Calidade. 
 Ratios dos obxectivos de calidade sobre base 7. 
 Baixa participación nas enquisas de satisfacción. 
 Falta de enquisas de satisfacción relativas ao PAS. 
 Incorrecta implantación do procedemento de 

Xestión dos Recursos Materiais. 
 Ineficiencia dos procedementos do SGIC en 

materia de xestión de persoal e recursos materiais 
e servizos. 

 
 
 

Accións de mellora a implantar: 
Na Facultade de Dereito: 
 Modificación da composición da Comisión de Calidade, 

unha vez aprobado o Regulamento de Réxime Interno da 
Facultade polo Consello de Goberno da Universidade 

 Mellorar a definición dos indicadores vinculados aos 
obxectivos de calidade da titulación, se se considera 
necesario. 

 Instar a modificación pola Área de apoio á docencia e á 
calidade dos procedementos PE02, PA05, PA06 y PA07 e 
demanda de persoal de apoio para as funcións de xestión 
do máster e de calidade. 

 Instar a simplificación e racionalización da aplicación 
informática do SGC. A Facultade utiliza a páxina web a 
modo de repositorio documental. 
 
 
 

Na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo: 
 
 Aumentar o debate e valoración de propostas na Comisión 

de Calidade. 
 Fixar compromisos e prazos de execución nas actas da 

Comisión de Calidade. 
 Variación das ratios dos obxectivos de calidade 

axeitándoos a base 5 
 Mellorar a participación nas enquisas de satisfacción no 

curso 15/16. 
 Solicitude dunhas enquisas de satisfacción do PAS. 
 Elaborar criterios para a selección de proveedores e ficha 

de pedido. 
 Instar a modificación pola Área de apoio á docencia e á 

calidade dos procedementos PE02, PA05, PA06 y PA07 e 
demanda de persoal de apoio para as funcións de xestión 
do máster e de calidade. 

 
Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E2: Informes de verificación, modificacións e informes de seguimento dos títulos, incluidos os plans de mellora 
E5: Documentación do SGC (evidencias da implantación dos diferentes procedementos recollidos no subcriterio 3.1.) 
E13: Informe de certificación da implantación do SGC (no seu caso) 
E14: Plans e seguimento das acción de mellora 
E15: Enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese (formatos de enquisas)
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I8: Resultados dos indicadores do SGC 

 

  



 
 

29

 
DIMENSIÓN 2. RECURSOS 
CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS: 
Estándar: O persoal académico e de apoio é suficiente e axeitado de acordo coas características do título e 
o número de estudantes. 
Analizar e valorar a adecuación do persoal académico e de apoio que participa no título obxecto de avaliación. 
4.1.- Persoal académico. O título conta co profesorado suficiente e a súa cualificación é a axeitada, tendo en 
conta as características do plan de estudos, as modalidades de impartición e as competencias que debe 
acadar o estudantado. 
Aspectos a valorar: 
 O profesorado que participa no título conta co nivel de cualificación (experiencia docente e investigadora) esixido para a impartición 

do mesmo e é acorde coas previsións que se incluíron na memoria verificada. Revisarase especialmente o perfil do persoal académico 
asignado a primeiro curso de títulos de Grao, a prácticas externas e asociado ao Traballo Fin de Grao ou Traballo Fin de Mestrado. 

 O profesorado é suficiente para desenvolver as funcións e atender a todo o estudantado. 
 A institución ofrece oportunidades ao profesorado para actualizarse e continuar coa súa formación co oxjectivo de mellorar a 

actividade docente. 
 Participación do profesorado en programas de mobilidade. 
 De ser o caso, a Universidade ten cumprido os compromisos incluidos na memoria de verificación do título, relativos á contratación 

e mellora da cualificación docente e investigadora do profesorado. 
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
4.1.1.- Na páxina web do Máster (http://abogaciavigo.webs.uvigo.es/es/para avogacía Vigo e Pontevedra e 
http://masteravogacia.webs.uvigo.es/index.html para avogacía Ourense) no apartado “profesorado” e “docencia” 
respectivamente, atópase a relación de todos os profesores que participan no Máster, tanto o profesorado propio 
da Universidade de Vigo como o profesorado externo procedente do Colexio de Avogados. 
 
4.1.2.- Cabe destacar que o 100% do profesorado universitario que imparte docencia no Máster é profesorado estable 
tal como determína a normativa que da acceso á profesión de avogado. Todos están en posesión do título de doutor, 
cunha dilatada carreira docente e investigadora como o demostra o feito de que a maioría teñen 3 ou máis 
quinquenios de docencia e o 70% ten polo menos un sexenio de investigación tal como se observa nos gráficos 
da E16.  
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No entanto, é necesario precisar que nas estatísticas reflectidas nos gráficos das evidencias inclúese a todo o profesorado 
do máster, tamén ao profesorado externo que, como é obvio, non pode acceder nin a quinquenios nin sexenios. 
 
4.1.3.- A contratación do profesorado universitario réxese pola normativa xeral da Universidade de Vigo nesta 
materia e, en particular, polo Regulamento de Profesorado. 
(http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/normativa/uvigo/reg_profesor
ado.pdf).  
Nos anos correspondentes ao período de implantación desta titulación, a Universidade de Vigo non realizou avaliacións 
segundo o programa DOCENTIA, polo que non é posible ofrecer datos neste sentido.  
  
4.1.4.- Conforme á cláusula segunda de senllos Convenios de Colaboración Académica entre a Universidade de Vigo e 
o Ilustre Colexio de Avogados de Pontevedra por unha banda, e o de Vigo por outro, a competencia para a proposta 
do profesorado que imparte docencia no máster corresponde a sua Comisión Académica.  
 

Desde a súa implantación, no curso académico 2012/2013 (Vigo e Pontevedra) e 2013/2014 (Ourense) o nomeamento 
do profesorado da Universidade que imparte docencia no Máster realízase conforme ás normas internas da Universidade 
de Vigo para a elaboración dos plans de ordenación docente; e o profesorado externo noméase a proposta de senllos 
Colexios de Avogados que realizan as súas propostas conforme ao procedemento interno do propio colexio para garantir 
o prestixio e a aptitude dos avogados integrantes da lista. Estes procedementos de selección e aprobación do 
profesorado garanten para no Máster unha transferencia de coñecementos de calidade. Neste sentido o grao de 
satisfacción do estudiantado do Máster en avogacía (campus de Vigo e Pontevedra) no curso 2014/15 é superior á 
media das titulacións do Centro como o demostran as evidencias. 

No máster que se imparte no campus de Ourense, a Comisión de Garantía de Calidade da Facultade de Dereito, na súa 
reunión de 2 de marzo de 2015, informou favorablemente a conveniencia de que a Comisión Académica do Máster 
Universitario en Avogacía aprobase un procedemento de selección do profesorado externo do máster (selección que, 
ademais, podería ter uns efectos temporais de máis dun ano académico, aos efectos de mellorar a estabilidade dos 
equipos docentes), para garantir a transparencia e a obxectividade na selección. A competencia para aprobar os 
profesores que imparten docencia no máster corresponde á Comisión Académica do Máster, con todo corresponde ao 
Ilustre Colexio de Avogados de Ourense a preparación da proposta dos profesores avogados, conforme ao 
procedemento interno do propio colexio para garantir o prestixio e a aptitude dos avogados integrantes da lista.  

Por iso, con data 14 de abril de 2015, a Secretaria da Comisión de Garantía de Calidade, remitiu un escrito ao 
Coordinador Profesional do Máster solicitando que se tivesen en conta as suxestións realizadas pola Comisión de 
Garantía de Calidade, a fin de que se elabore un procedemento de selección do profesorado externo do máster, para 
garantir a transparencia e a obxectividade na selección do mesmo. Devandito escrito figura como anexo I do Informe 
anual da coordinadora académica do Máster universitario en avogacía e está dispoñible na web do máster no apartado 
de calidade. 

A Xunta de Goberno do Ilustre Colexio de Avogados de Ourense, na súa reunión de 16 de xuño de 2015, acordou como 
criterios de selección para acceder ao cadro de docentes do Máster os seguintes: 

a) Experiencia profesional (antigüedade): Cun máximo de 25 anos, 50% 
b) Experiencia docente: 20%  
c) Experiencia como titor: 20%  
d) Currículo por área 10% 

O acordo da Xunta de Goberno do Ilustre Colexio de Avogados de Ourense figura como anexo II o Informe anual da 
coordinadora académica do Máster universitario en avogacía e está dispoñible na web do máster no apartado de 
calidade (http://masteravogacia.webs.uvigo.es/docs/calidade/informe_coordinacion_academica_2014-15.pdf). 
 
4.1.5.-A organización das prácticas externas depende directamente do Coordinador Profesional do Máster, que é 
avogado en exercicio. Durante o desenvolvemento das Prácticas Externas Básicas (as do primeiro curso -150 h.) e 
Prácticas Externas (as do segundo curso – 600 h.) cada alumno ten un seguimento personalizado permanente, ao contar 
cun titor profesional (un avogado en exercicio con máis de 5 anos de experiencia profesional) e un titor académico (un 
profesor universitario con docencia no Máster). Ademais, nas institucións colaboradoras distintas dos despachos de 
Avogados tamén haberá un titor que recibirá, atenderá e asesorará a cada alumno. Polo que se refire ao profesorado 
responsable das prácticas externas do Máster en avogacía, cada alumno conta cun titor académico e un titor profesional. 
 
4.1.6.- Polo que se refire ao Traballo Fin de Máster todos os profesores do Máster poden actuar como titores e todos 
están obrigados a tutorizar polo menos un TFM se son requiridos para iso xa que, conforme á normativa de elaboración 
do TFM para o máster en avogacía (campus de Vigo e Pontevedra), as tarefas de titorización, avaliación e cualificación 
forman parte de as obrigacións docentes do profesorado. Cada curso académico la Comisión Académica do Máster 
determina o número máximo de trabajos que tutorizará cada profesor/a tendo en conta o número de alumnos/as 
matriculados/as na devandita materia.  
 

O número de profesores que imparte docencia no Máster é suficiente para atender as demandas de dirección de TFM. 
No entanto, o profesorado da Universidade vese en ocasións desbordado no seu labor de titorización xa que ademais 
de estar todos ao máximo da súa capacidade docente, deben encargarse tamén de titorizar os Traballos derivados do 
seis títulos que se imparten na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, sendo os recoñecementos docentes polos 
labores derivados de dirección de TFM cada vez máis reducidos. 
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Polo que respecta ao Máster impartido na Facultade de Dereito de Ourense a titoría dos traballos fin de Máster forma 
parte das obrigacións docentes do profesorado do máster. Segundo o artigo 5 da normativa para elaborar o Traballo 
Fin de Máster poderán ser titores todo o profesorado e os titores de prácticas externas. Así mesmo, estipúlase no 
apartado 2 do mesmo artigo que “todas/os as/os docentes do mestrado están obrigados a ser titoras/é, se son 
requiridos para iso, polo menos dun TFM”.   
 
4.1.7.- A área de formación e innovación educativa da Universidade ofrece ao profesorado unha oferta variada de 
cursos para actualizarse e continuar coa súa formación docente 
(http://profesorado.uvigo.es/vicprof_gl/formacion/formacion/programa/) aínda que como se pode comprobar na ligazón 
que se achega non son específicos para o ámbito xurídico. Posiblemente debido a esta situación e a que o profesorado 
está habitualmente sobrecargado, pois ten actualmente encomendada a realización de tarefas de docencia, investigación, 
transferencia de coñecemento e xestión, a participación nas acción formativas é menor do que sería desexable.  
 

Precisamente, a Comisión de Garantía de Calidade da Facultade de Dereito de Ourense, na súa reunión ordinaria de 2 
de marzo de 2015, dentro do punto da orde do día “toma de decisión, procédese, en relación cos procedementos da 
aplicación ligados ao PDI e ao PAS: Propostas en materia de formación do PDI”, puxo de manifesto a necesidade de 
concienciar aos órganos competentes da Universidade de Vigo da importancia da formación do persoal docente e 
investigador para garantir unha docencia de calidade e da configuración da formación continua e a actualización 
permanente dos seus coñecementos e capacidades  profesionais como un dereito dos empregados públicos, que, 
segundo o art.º 14 g) EBEP -Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público-, debe realizarse 
preferentemente en horario laboral. A formación de empregados públicos é, sen dúbida, un instrumento de mellora da 
xestión dos recursos humanos e da eficiencia e resultados nunha determinada Administración Pública. A Universidade 
debe, neste sentido, deseñar os programas formativos de acordo coas necesidades demandadas e, máis 
particularmente, de acordo coas necesidades detectadas non proceso de avaliación do desempeño das funcións 
docentes e investigadoras, co fin de cubrir as inadecuacións que se produzan entre o perfil do posto e as competencias 
da persoa para desempeñalo. Pero a formación é tamén un deber dos empregados públicos. O artigo 54.8 do EBEP, 
cando trata os «principios de conduta» dos empregados públicos, establece que manterán actualizada a súa formación 
e cualificación». Faise pois, preciso, a xuízo da Comisión de calidade, instar aos órganos competentes da Universidade 
de Vigo a que faciliten a asistencia masiva por parte do persoal docente e investigador aos programas formativos 
impartidos pola Universidade e que traten de dar cobertura ás necesidades formativas detectadas nos procesos de 
avaliación da docencia e investigación. O profesorado ten actualmente encomendada a realización de tarefas de 
docencia, investigación, transferencia de coñecemento e xestión. Está habitualmente sobrecargado, o que lle impide 
poder participar en accións formativas. Para facilitar a formación do PDI, debería computarse dalgún modo, na 
Normativa de dedicación do profesorado e de recoñecemento en POD de actividades do PDI, o tempo dedicado á súa 
formación, que debería reducir a dedicación do PDI en actividade docente básica ou ADB (docencia presencial con 
repercusión directa en POD). As horas dedicadas á formación e que redundarán nunha docencia que garanta uns 
estándares de calidade deberían computar expresamente -aínda que non fose integramente e se fixase un tope anual- 
entre os recoñecementos de actividades do PDI. No mesmo sentido pronunciouse a Comisión de Garantía de Calidade 
na súa reunión ordinaria do 19 de outubro de 2015. 
 
4.1.8.- Polo que se refire á participación do profesorado do Máster en programas de Mobilidade entendemos 
que é máis que aceptable xa que anualmente participan ao redor dunha ducia de profesores  nos mesmos (E16) 
 
 
4.2.- Persoal de apoio (persoal de administración e servizos, técnicos/as de apoio á docencia, etc.). O título 
conta con persoal de apoio suficiente e a súa cualificación é a axeitada, tendo en conta as características do 
plan de estudos. 
Aspectos a valorar: 
 O persoal de apoio é suficiente para desenvolver as función e atender a todo o persoal docente e estudantes. 
 O persoal de apoio que participa no título conta co nivel de cualificación exigido e é acorde coas previsións que se incluíron na 

memoria verificada. 
 De ser o caso, a Universidade fixo efectivos os compromisos incluidos na memoria de verificación do título, relativos á contratación 

e mellora do persoal de apoio. 
 La institución ofrece oportunidades ao persoal de apoio para actualizarse e continuar coa súa formación co obxectivo de melorar a 

súa su labor de apoio no proceso de ensinanza-aprendizaxe. 
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
4.2.1.- En canto ao persoal de administración dos servizos da facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 
está composto por: Xefa de negociado de Asuntos Xerais con categoría de funcionario. Conserxería: dous auxiliares de 
servizos por quendas distribuídas en dúas quendas de traballo en relación laboral. Secretaría: o servizo de secretaría da 
facultade está composto por unha xefa de área académica con categoría de funcionario, unha xefa de asuntos xerais e 
dúas postos base. A Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo consta de 3 departamentos, os cales dispoñen dun 
secretario por cada departamento coa categoría de funcionario, debendo ter en conta que un dos secretarios comparte 
funcións dun departamento vinculado directamente coa facultade e outro vinculado á Facultade de Tradución e 
Interpretación. Biblioteca: xestionada por dúas persoas en dúas quendas diarias dependentes dos servizos da Biblioteca 
da Universidade de Vigo. Persoa de apoio aos másteres: desempeñado por un funcionario interino a tempo completo con 
dedicación diaria de 2 horas. Bolseiros dependentes do reitorado a tempo parcial e desempeñando a función de apertura 
e control da aula de informática (4 bolseiros) e a labores de calidade da Facultade (1 bolseiro a tempo parcial). 
 
4.2.1.1.-  En canto ao persoal administrativo de apoio especificamente ao Máster debe destacarse que se dispón  
unicamente dunha persoa a tempo parcial (dúas horas ao día) para xestionar o seis másteres que oferta a Facultade de 
Ciencias Xurídicas e do Traballo. No entanto, a súa elevada carga de traballo (tamén se lle encomendou a xestión dos 
másteres que oferta a Facultade de Ciencias Económicas e Empresarias e a de Filoloxía e Tradución, en total 17 másteres) 
en moitas ocasións non pode dedicar aos títulos da facultade o tempo previamente estipulado. Esta persoa está 
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sobradamente cualificada para desempeñar as tarefas administrativas relacionadas co Máster. Con todo, como é obvio, 
o tempo que dedica á xestión do Máster en avogacía é claramente insuficiente. Estamos ante un máster que conta cun 
elevado número de matriculados, así pois, é necesaria a coordinación dun gran número de alumnos, asignación dun 
calendario tanto académico como de prácticas, a tutorización continua dos mesmos, a resolución de todas as súas 
dúbidas de carácter administrativo, o establecemento duns convenios de prácticas e que estes se respecten nos termos 
do mesmo para que o seu obxecto non se distorsione e se garanta ao alumnado o total aproveitamento, a comunicación 
entre titores académicos e profesionais para a coordinación nas distintas materias, e todos os labores de xestión que 
demanda o día a día do máster. Todo iso obriga á dirección do Máster a encargarse da maior parte das tarefas de xestión 
administrativa do Máster. 
 
4.2.1.2. - Doutra banda, pódese  afirmar que hai unha ampla participación do PAS do Centro nos programas de 
formación. Aínda que a porcentaxe de participación foi variando desde o 2010 ata a actualidade, pódese comprobar 
que máis do 80% do persoal de administración e servizos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo participou 
nos plans de formación no último ano (2014) do que temos evidencias (E19). 
 
4.2.2.- En canto ao persoal de administración dos servizos da Facultade de Dereito da Universidade de Vigo, 
polo que, como un título máis deste Centro, conta coa asistencia do Persoal de Administración e Servizos propio do 
Centro, e que é o que se recolle na seguinte táboa: 
 
 PAS funcionario PAS laboral Bolseiros 
DECANATO 1   
ADMINISTRADOR DE CENTRO 1   
ÁREA ECONÓMICA 1   
APOIO AOS POSGRAO 1   
CONSERXERÍA  7  
SECRETARÍA DE ALUMNOS 3   
SALA DE INFORMÁTICA   2 
CALIDADE   2 

 
 
4.2.2.1- A Facultade de Dereito comparte o edificio coa Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo, por ese motivo 
o persoal de conserxería, o administrador de centro e a PAS responsable dos asuntos económicos do Máster compártense 
coa citada Facultade. O resto de persoal contemplado na táboa está claramente asignado á Facultade de Dereito.  

En relación co persoal administrativo de apoio especificamente ao Máster debe destacarse que se dispón unicamente 
dunha persoa encargada de xestionar os asuntos económicos do máster universitario en avogacía e dos másteres da 
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo, polo que a coordinadora do Máster en repetidas ocasións ten que facer 
tarefas administrativas. Está persoa está sobradamente cualificada para desempeñar as tarefas administrativas 
relacionadas co Máster. Desde a Comisión de Garantía da Calidade analizouse esta situación en dúas ocasións: en 
primeiro lugar, na súa reunión ordinaria do día 8 de xullo de 2015, onde se analizaron as funcións do PAS de apoio ao 
Máster Universitario en Avogacía e acordouse remitir un escrito ao administrador do centro e ao Director da Área de 
Posgrao para que se especifiquen as función do PAS de apoio ó Máster e, en todo caso, se inclúan as competencias de 
xestión administrativa do Máster. Dende a área de posgrao responderon que non tiñan competencias para especificar 
as funcións do PAS de apoio ao Máster. En segundo lugar, na reunión ordinaria do día 19 de outubro de 2015, onde se 
acordou propor á Comisión Académica do Máster universitario en Avogacía valorar a oportunidade de elaborar unha 
relación de funcións que podería desenvolver o persoal de administración e servizos adscrito ao Máster. 
 
 
 

 
CRITERIO 4: 

Puntos febles detectados: 
 Escaso apoio administrativo que obriga á dirección 

académica do máster a realizar  as tarefas propias 
do PAS restando tempo ao seu labor de 
coordinación. 

 
 

 Carencia de persoal de apoio permanente para a 
xestión das cuestións relativas á calidade. 

 
 

 A sobrecarga de traballo que padece o 
profesorado do Máster derivada da  necesidade de 
satisfacer, atendendo a criterios de calidade, a 
alta demanda que cada curso experimentan os 
distintos títulos que oferta o Centro. 
 
 

Accións de mellora a implantar: 
 Reiterar ante as instancias competentes a solicitude de 

reforzo do persoal administrativo para a Facultade de 
Ciencias Xurídicas e do Traballo e para a Facultade de 
Dereito co fin de atender adecuadamente a xestión dos 
Másteres. 

 
 Reiterar ante as instancias competentes a necesidade de 

persoal  de administración e servizos para o centro con 
funcións de calidade con formación e non provisional. 

 
 Solicitar ás instancias competentes que (i) se recoñezan ao 

profesorado os labores que realizan á marxe da docencia 
no marco do Máster (coordinación de materias, 
composición de tribunais de TFM, titorizar prácticas 
externas, etc) e (ii) incrementar os exiguos 
recoñecementos que atribúen a certos labores como a 
dirección de TFM.  
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Polo que respecta ao Máster que se imparte no 
Campus de Ourense: 

 Algúns dos profesores do máster dirixen máis de 
dous TFM mentres outros profesores non dirixen 
ningún. 
 

Polo que respecta ao Máster que se imparte no Campus de 
Ourense: 

 Determinar na Comisión Académica do Máster determinará 
o número máximo de traballos dos que será titor/a cada 
docente atendendo ao número de alumnado matriculado 
na materia 
 
 

Evidencias nas que se baseou valoración: 
E1: Memoria vixente do título 
E2: Informes de verificación, modificacións e seguimiento do título, incluíndo os plans de mellora 
E3: Plan de ordenación docente do título 
E16: Información sobre o profesorado (número, experiencia docente e investigadora, categoría, materias queimparte, área, etc.). No 
caso de profesionais externos, solicitarase un currículum breve 
E17: Plans de formación do profesorado 
E18: Información sobre o personal de apoio (número, experiencia profesional, categoría, etc.) 
E19: Plans de formación do persoal de apoio 
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese (cuestións relacionadas coa satisfacción do persoal 
académico e a satisfacción do alumnado coa docencia recibida) 
I7: Distribución do alumnado por grupos 
I9: Porcentaxe de profesorado avaliado polo programa DOCENTIA ou similares e resultados obtidos 
I10: Porcentaxe de participación en plans de formación de persoal académico e persoal de apoio 
I11: Número total e porcentaxe de docentes que participan en programas de mobilidade 
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS 
CRITERIO 5. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS: 
Estándar: Os recursos materiais e servizos postos a disposición do desenvolvemento do título son os 
axeitados en función da natureza, modalidade do título, número de estudantes matriculados/as e 
competencias a adquirir polos/as mesmos/as. 
Analizar e valorar se os recursos materiais e servizos postos a disposición do estudantado son os axeitados ás 
necesidades do título. 
5.1.- Os recursos materiais, infraestruturas e servizos postos a disposición do estudantado e o profesorado 
son suficientes e axeitados ás características do plan de estudos, as modalidades de impartición e as 
competencias que debe acadar o estudantado. 
Aspectos a valorar: 
 As infraestructuras destinadas ao proceso formativo son as axeitadas en función da natureza e modalidade do título. Prestarase 

especial atención á dispoñibilidade de aulas, salas de estudos, aulas de informática e recursos informáticos, laboratorios, salas de 
reunións, biblioteca, … 

 Os recursos materiais, postos a disposición do estudantado, son os axeitados en función da natureza e modalidade do título e as 
competencias a adquirir polos mesmos, e coinciden coas previsións que se incluíron na memoria de verificación. Prestarase especial 
atención á dispoñibilidade de equipamento e material científico, técnico, asistencias e artístico, (dependendo da tipoloxía de 
ensinanza), … 

 Aplicación das normativas de accesibilidade universal e deseño para todos/as, seguridade, saúde e medio ambiente e coñecemento 
das mesmas polos axentes implicados. 

 Os fondos bibliográficos, recursos documentais,… son suficientes e están actualizados. 
 No seu caso, a universidade fixo efectivos os compromisos incluidos na memoria de verificación do título, relativos á creación, posta 

en marcha ou utilización de novas infraestruturas ou servizos externos á universidade. 
 Os servizos de orientación académica (selección de materias, problemas de aprendizaxe, necesidades especiais, aloxamento,…) e 

orientación profesional postos a disposición do estudantado son axeitados para o dirixir e orientar nestes temas. 
 Os servizos de atención ao estudantado (documentación, informes de calificacións, actas, certificacións académicas, tramitación de 

solicitudes de convalidacións ou de traslado,..) postos ao seu dispor son axeitados para o dirixir e o orientar nestes temas. 
 Os programas de acollida e apoio ao estudiante orientanlle no funcionamiento da institución. 
 Tendo en conta as diferentes modalidades de impartición do título, analízase e revísase o grao de adecuación, para a consecución 

das competencias por parte do estudantado, das infraestruturas tecnolóxicas e servizos tanto no centro responsable do título como, 
de ser o caso, en centros externos (centrosde prácticas, empresas, centros asociados, etc.). 

 No caso no que o título contemple a realización de prácticas externas, as instalacións onde se realizan son axeitadas para a 
adquisición das competencias. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
5.1.1.- Polo que se refire ao Máster en avogacía (Vigo), as clases se imparten de forma repartida entre a Facultade 
de Ciencias Xurídicas e do Traballo e o Ilustre Colexio de Avogados de Vigo. Ata o curso 2014/2015 no primeiro 
cuadrimestre todas as semanas impártense tres días na sede do Colexio de Avogados e un na Facultade de Ciencias 
Xurídicas e do Traballo e durante o segundo cuadrimestre á inversa. En atención ás demandas do alumnado, na Comisión 
Académica do Máster celebrada o 24 de xuño de 2015 acordouse investir a repartición da docencia entre os dous Centros 
de modo que no curso 2015/2016 as clases estanse  impartindo durante o primeiro cuadrimestre tres días na Facultade 
de Ciencias Xurídicas e do Traballo e un día no Colexio de avogados e durante o segundo cuadrimestre impartiranse de 
forma inversa, isto é, tres días no Colexio e un día na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo. 
 
5.1.2.- En canto á docencia do Máster en avogacía (Pontevedra) as clases impártense durante o primeiro 
cuadrimestre na sede do Colexio de Avogados e durante o segundo cuadrimestre na Facultade de Ciencias  Sociais e da 
Comunicación.   
  
5.1.3.- A docencia que se imparte na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo desenvólvese en aulas 
equipadas con computador, canón e retroproyector e postos de toma de luz para cada alumno. Ademais conta con 
bibliotecas e salas de lectura, conexión a internet inalámbrica en toda a facultade, sala de informática de libre acceso e 
consulta de bases de datos e servizo de reprografía e cafetaría. Todos os espazos dos que dispoñen os alumnos 
(instalacións Facultade Ciencias Xurídicas e do Traballo). 
 
5.1.4.- En canto á Facultade de Ciencias Sociais e de Comunicación no Campus de Pontevedra, a docencia 
impártese nunha aula que conta con acceso a internet inalámbrico. A aula está dotada de canón e retroproxector. Para 
as titorías os docentes contan con despachos habilitados para ese efecto.  A Facultade dispón de servizo de reprografía 
e biblioteca de libre acceso con posibilidade de préstamo. 
 
5.1.5.- En canto á Facultade de Dereito no campus de Ourense a docencia impártese na Sala de Videoconferencias 
equipada con computador, canón, retroproxector, lousa e postos con toma de luz para cada alumno. Ademais conta con 
sala de lectura, conexión a internet inalámbrica en toda a facultade, sala de informática de libre acceso e consulta de 
bases de datos, máquinas de fotocopias con cartón e cafetaría. Todos os espazos dos que dispoñen os alumnos. 
 

A información sobre medios materiais atópase na web do Máster da Avogacía da Facultade de Dereito, na sección 
Recursos, onde se definen as instalacións e servizos a disposición do alumnado e o profesorado do máster. 
A través das enquisas institucionais que se realizan anualmente ao profesorado e ao alumnado recóllese, entre outros, 
o grao de satisfacción destes colectivos cos recursos materiais e servizos. Os indicadores de satisfacción en relación co 
Máster en Avogacía que se imparte no campus de Ourense:  

Os valores obtidos (sobre 5) relativos ao grao de satisfacción cos recursos materiais e servizos por parte dos estudiantes 
foron:  
Homes: 4.00 
Mulleres: 5,38  
Media: 3.82 
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E por parte do profesorado: 
Homes: 4.24 
Mulleres: 4.48  
Media: 4.34 

Estes resultados considéranse satisfactorios, pois están por encima da media do centro da Universidade de Vigo. 

 

 

 

 
5.1.6.- No Ilustre Colexio de Avogados de Vigo, a docencia impártese en 2 aulas habilitadas para ese efecto situadas 
nas instalacións do Colexio, as cales contan con computador, canón e retroproxector. Ademais dispoñen de espazos para 
o estudo e lectura de bibliografía de carácter xurídico, bases de datos de consulta e servizo de reprografía. 
 
5.1.7.-Pola súa parte, o Ilustre Colexio de Avogados de Pontevedra ubícase no Centro da ciudade, impartíndose 
clase no salón de actos con posibilidade de distribuir os asientos como mellor se considere en función do tipo de clase a 
impartir (lección maxistral, caso práctico, etc.). Esta instalación está dotada de cañón, retroproxector, conexión a 
internet inalámbrica, fotocopiadoras, tomas de luz e acceso a bases de datos de contido xurídico. Ademais os alumnos 
dispoñen dunha sala de lecturas con acceso á fonte bibliográfica coa que conta o Colexio, tamén de acceso para os 
docentes, os cales teñen despachos habilitados para a realización de titorías.  
 
5.1.8.- A satisfacción do estudantado cos recursos (3.73 sobre 5) aínda sendo a máis alta da Facultade de Ciencias 
Xurídicas e do Traballo tal como o pon de manifesto o Indicador 4 e tendo mellorado respecto das avaliacións precedentes 
é, en todo caso, mellorable. Neste sentido xa se están a realizar algunhas accións de mejora como, por exemplo, a que 
se levará a cabo na sede do Colexio de avogados de Vigo cuxa Decana comprometeuse, a solicitude do alumnado, a 
cambiar nun curto prazo de tempo o mobiliario das aulas equipadas, ata agora, con cadeiras de pa por mesas corridas. 
Desde o punto de vista do profesorado, a valoración dos recursos materiais dispoñibles é mui positiva: 4.59 sobre 5. 
 

Os valores obtidos (sobre 5) relativos ao grao de satisfacción cos recursos materiais e servizos por parte dos estudiantes 
foron:  
Homes: 4.08 
Mulleres: 3.38  
Media:3.73 
 

E por parte do profesorado: 
Homes: 4.66 
Mulleres:4.52  
Media: 4.59 
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5.1.9.- No Ilustre Colexio de Avogados de Ourense tamén se imparte docencia e realízanse xuízos simulados. Para 
iso, cóntase con aulas dotadas de canón, retroproxector, conexión a internet inalámbrica, fotocopiadoras, e acceso a 
bases de datos de contido xurídico. Así mesmo, tamén están dispoñibles para os alumnos a biblioteca e as demais 
instalacións colexiais. 
 
 
5.1.10.- Sobre os servizos dispoñibles por parte do alumnado a efectos de docencia é importante sinalar a utilidade 
da plataforma de teledocencia (FAITIC), na que se poden interrelacionar documentos alumno/docente, ferramenta moi 
utilizada e cunha gran importancia dentro da dinámica do Máster. 
Por outra banda, o Máster adquire anualmente varios exemplares actualizados das obras que se ofrecen no mercado 
relacionadas co acceso á avogacía. Isto permite ao alumnado preparar o exame de acceso á avogacía conforme á 
cambiante lexislación vixente e aos pronunciamentos xurisprudenciais máis recentes. 
Os coordinadores profesionais encargados da xestión das prácticas externas comproban que as infraestruturas e as 
instalacións coas que contan as distintas institucións de destino reúnen as condicións precisas para a adquisición das 
competencias por parte do alumnado. 
 
5.1.11.- Por outra banda o alumnado do Máster en avogacía conta co Servizo de Información, Orientación e 
Promoción do Estudante, ademais conta con outra  serie de servizos  que facilitan o apoio e orientación do alumnado 
unha vez matriculados: (i) Gabinete Psicopedagóxico para orientarlles e asistirlles tanto en cuestións académicas como 
noutras de índole persoal, (ii) Programa de Apoio á Integración do Alumnado con Necesidades Especiais. 
 
5.1.12.- Así mesmo, o primeiro día de curso na Xornada de acollida e presentación do Máster, publicitada na páxina 
web do título desde o mes de xullo, indícaselle ao alumnado o funcionamento do Máster e infórmaselle das infraestruturas 
e instalacións coas que contamos para o desenvolvemento do título e a adquisición das competencias no mesmo 
previstas. Tamén na publicidade do Máster (carteis e trípticos informativos) realizada anualmente a partir dos meses de 
maio e xuño ten un marcado acento didáctico e contén de forma resumida toda a información útil sobre o Máster 
Universitario en Avogacía. 
 
5.1.13.- No marco do sistema de apoio previsto para os estudantes unha vez matriculados, está o Plan de Acción 
Titorial a través do cal o alumnado pode pór de manifesto ao seu respectivo titor/ás dúbidas, inquietudes ou aspectos 
mellorables na organización e coordinación do Máster. O alumnado do Máster pode solicitar todas as reunións co seu 
titor/a, no marco do PAT, que considere necesarias. Ademais realízanse 1 tutoría grupal en sendos cuadrimestres. A 
experiencia demóstranos que estas reunións son máis efectivas que as individuais xa que estas últimas  apenas son 
solicitadas polo alumnado.  
 

Sen embargo, como se pon de manifesto no indicador referido ao grao de satisfacción en orientación, a valoración 
realizada polo estudiantado (2.39 sobre 5) no Máster en avogacía de Vigo e Pontevedra é francamente mellorable. Pola 
contra a valoración que realiza o profesorado respecto deste item é moi positiva (4.51 sobre 5). 
 

a) Estudantes: 
- Homes: 2.39 
- Mulleres: 2.39 
- Total: 2.39 

 
b) Profesorado:  

- Homes 4.34:  
- Mulleres: 4.66  
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- Total: 4.51 
 
 

Pola súa banda, no máster que se imparte na Facultade de Dereito, en as enquisas de satisfacción do máster impartido 
na Facultade de Dereito durante o curso 2014/2015 os resultados obtidos no indicador relativo a “satisfacción coa 
orientación ao estudantado”, sobre un máximo de 5, foron os seguintes:  

a) Estudantes: 
- Homes: 3.43 
- Mulleres: 3.06 
- Total: 3.14 

 
b) Profesorado:  

- Homes: 3.87 
- Mulleres: 4.11 
- Total: 3.97 
 

Os resultados deste indicador considéranse satisfactorios, dado que no sector dos estudantes sitúanse por encima da 
media do centro (3.01) e da Universidade (3.05) e no sector dos profesores estamos na media do centro.  

 
 
 

 
CRITERIO 5: 

Puntos febles detectados: 
Na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo:

 
 Disposición mobiliario Aula Colexio Avogados 

Vigo. 
 
 

Accións de mellora a implantar: 
Na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo: 

 
 Medios materiais: mobiliario aulas Colexio Avogados Vigo  
  
 
 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E1: Memoria vixente del título 
E2: Informes de verificación, modificacións e seguimento do título, incluíndo os plane de mellora 
E5: Documentación do SGC sobre os servizos de atención ao estudante: documentación sobre o servizo de orientación académica e 
profesional (Plan de acción titorial); documentación que amose a aplicación dos programas de acollida e de apoio; documentación que 
evidencie a aplicación da normativa de accesibilidade universal e deseño para todos; documentación que evidencie a aplicación das 
normativas de seguridade, saúde e medio ambiente e coñecemento das mesmas polos axentes implicados 
E20: Información sobre os recursos materiai directamente relacionados co título 
E21: Fondos bibliográficos e otros recursos documentales relacionados coa temática do título 
E22: Materiais didácticos e/ou tecnolóxicos que permiten unha aprendizaxe a distancia 
E23: Convenios vixentes coas entidades onde se realizan as prácticas externas
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interése (cuestión relacionadas coa satisfacción de todos os grupos 
cos recursos materiais e instalacións) 
I7: Distribución do alumnado por grupos 
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 
CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAXE: 
Estándar: Os resultados de aprendizaxe acadados polos/as titulados/as son coherentes co perfil de egreso 
e se corresponden co nivel del MECES da titulación. 
Analizar os resultados da aprendizaxe acadados polos/as estudantes e se son coherentes co perfil de egreso e se 
corresponden co nivel del MECES del título. 
6.1.- O estudantado ao finalizar o proceso formativo adquire as competencias previstas para o título. 
Aspectos a valorar: 
 O desenvolvemento das actividades académicas, metodoloxías docentes, sistemas de avaliación y cualificación contribúen á  
  
 consecución e valoración dos resultados da aprendizaxe previstos. 
 Os resultados da aprendizaxe acadados satisfan os objxectivos do programa formativo y adecúanse alao nivel MECES. 
 Os resultados da aprendizaje téñense en conta para a revisión e mellora do plan de estudos. 
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
6.1.1.- As competencias, a metodoloxía docente e os sistemas de evaluación atópanse nas guías que os 
coordinadores de materia elaboran a través da aplicación Docnet. Apróbanse cada curso académico pola Xunta de 
Facultade do Centro e publícanse con antelación á apertura do período de matrícula para que os interesados poidan ter 
coñecemento delas con tempo suficiente. Antes de sometelas a esta aprobación, revísanse polos coordinadores de cada 
materia e pola Comisión Académica, que fixa criterios para uniformar aspectos tales como os sistemas de avaliación, co 
fin de evitar disfuncións entre as distintas materias e facilitar a coordinación entre o profesorado que participa en cada 
materia. No máster que se imparte nos campus de Vigo e Pontevedra, ditas guías docentes son de fácil acceso para 
todos os interesados a través da páxina web da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo onde se sitúan de modo 
organizado as guías docentes de todas as titulacións que se imparten no Centro. O alumnado tamén pode acceder a elas 
directamente a través da propia web do máster (http://abogaciavigo.webs.uvigo.es/es/). Pola súa banda, na web do 
Máster que se imparte no campus de Ourense tense acceso directo ás guías docentes de cada unha das materias 
(http://webs.uvigo.es/masteravogacia/es/docencia.html ). 
 
6.1.2.- As competencias específicas que os estudantes deben adquirir durante os seus estudos para o posterior 
acceso á profesión regulada de avogado son delimitadas no art. 10 Real Decreto 775/2011, de 3 de xuño, polo que se 
aproba o Regulamento da Lei 34/2006, de 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos 
Tribunais. Son propias do ámbito xurídico e o título de Máster en Avogacía, estando orientadas á consecución dun perfil 
específico dos futuros avogados. 
 
6.1.2.1.- Á adquisición das correspondentes competencias específicas responden, en función dos seus propios 
contidos, as diferentes materias deseñadas na titulación. As competencias profesionais ás que se vincula o título 
conséguense desde a metodoloxía docente sobre a que se asentan todas as materias: a metodoloxía do caso en 
seminarios. Esta metodoloxía vinculada ao sistema de avaliación unificado que existe nas materias (exame test e caso 
práctico), permite un mellor control do proceso de aprendizaxe e verificar a adquisición das competencias profesionais 
ás que, necesariamente, o título debe orientarse e satisfacer en grao óptimo. 
 
6.1.2.2- A taxa de éxito por avaliación e materia durante o curso 14/15 foi altamente satisfactoria: 99.89% (Mulleres 
100% -homes 99.64%) o que nos permite afirmar que o alumnado adquiriu as competencias avaliadas. 
Polo que se refire ao Máster impartido no campus de Ourense os resultados tamén foron moi satisfactorios: 99.69% 
(homes 100%; mulleres 99.57%). 

Esta porcentaxe de éxito atópase en concordancia co valor obtido nas enquisas de satisfacción realizadas ao 
profesorado sobre a adquisición de competencias por parte do alumnado, isto é, “satisfacción cos resultados”, 
alcanzando 4.19 puntos sobre 5. O mesmo ocorre no Máster impartido no campus de Ourense onde o resultado foi de 
3.92 puntos sobre 5. 

No entanto, o que si nos sorprende é que esta elevada taxa de éxito non se corresponde coa puntuación de 3.50 sobre 
5 que o alumnado outorga ao título nas enquisas de satisfacción (I.4). É un resultado satisfactorio pero entendemos 
que é mellorable e é probable que estea en consonancia coa baixa participación do alumnado nas enquisas. Tamén 
resulta rechamante no caso de Máster que se imparte no campus de Ourense, onde a puntuación obtida é similar (3.48 
sobre 5). Con todo, cabe destacar a alta participación tanto do profesorado (80.95%) como do alumnado (64.29%) 
nas enquisas de satisfacción. 
 
6.1.3.- Os datos históricos dos resultados de aprendizaxe, son os que seguen: 
 
6.1.3.1.- Resultados da aprendixaxe no Máster de Avogacía en Ourense 
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CRITERIO 6: 

Puntos febles detectados: 
Na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo:
 Baixa participación do alumnado nas enquisas de 

satisfacción 
 

Accións de mellora a implantar: 
Na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo: 
 Fomentar a participación do alumnado nas enquisas de 

satisfacción 
 

Evidencias nas que se se baseou la valoración: 
E1: Memoria vixente do título 
E2: Informes de verificación, modificacións e seguimento do título, incluíndo os plans de mellora 
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodoloxías docentes e sistemas de avaluación, por materia e curso académico) 
E12: Informes públicos sobre resultados do título (cómo estes téñense en conta para a revisión e mellora do plan de estudos) 
E14: Plans e seguimento das acción de mellora 
E24: Documentación para a revisión transversal das materias seleccionadas (material docente, exámenes ou outras probas de avaliación 
realizadas,…) 
E25: Listaxe de Traballos fin de grao/mestrado (na visita revisaranse os seleccionados) 
E26: Informes de prácticas 
E27: Mecanismos utilizados para a análise dos resultados de aprendizaxe 
E28: Informe das cualificacións das materias 
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese (PDI, estudiantes, PAS, egresados/as e empregadores) 
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 
CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN E RENDIMENTO: 
Estándar: Os resultados dos indicadores do programa formativo son congruentes co deseño, a xestión e os recursos postos ao 
dispor do título e satisfan as demandas sociales do seu entorno. 
Analizar os principais datos e resultados do título e valorar a evolución dun núcleo de indicadores mínimo. Comprobar se os resultados adecúanse 
ás previsións e características do título. 
7.1.- Os principais datos e indicadores do título evolucionan favorablemente de acordo coas características do título. 
Aspectos a valorar: 
 Indicadores de demanda. 
 Indicadores de resultados. 
 Os indicadores téñense en conta para a mellora e revisión do plan de estudos. 
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
7.1.1.- No curso 2012/2013 ofertáronse no Máster 25 prazas no campus de Vigo e no de Pontevedra respectivamente. Durante este curso o 
Máster non se implantou no campus de Ourense por insuficiencia de matrícula. 
 
7.1.2 No curso 2013/14 mantívose para o campus de Pontevedra a oferta de 25 prazas mentres que para o campus de Vigo, en atención á 
demanda e tendo en conta que na memoria estaba prevista unha oferta dun máximo de 50 prazas, estimouse conveniente ampliar a oferta a 
40 prazas e distribuír ao alumnado en dous grupos. No campus de Ourense ofertáronse 30 prazas no curso 2013/2014. 
Das 40 prazas ofertadas no Máster en Avogacía impartido no campus de Vigo cubríronse 33.  Destas prazas cubríronse coa modalidade de 
matrícula ordinaria 32 e pola modalidade de formación continua 1. No curso de continuación matriculáronse 25 estudantes. Polo que se refire 
ao Máster en Avogacía impartido no campus de Pontevedra das 25 prazas ofertadas cubríronse dezasete entre o tres prazos de matrícula 
previstos. 15 polo réxime de matrícula ordinaria e 3 pola modalidade de formación continua e 19 no curso de continuación. En canto ao Máster 
en Avogacía impartido no campus de Ourense, das 30 prazas ofertadas cubríronse 20 entre o tres prazos de matrícula previstos, 19 en matrícula 
ordinaria e un en formación continua, que se cambiou a matricula ordinaria cando o estudante obtivo a titulación de grao na convocatoria de fin 
de carreira. 
 
7.1.3.- No curso 2014/2015 ofertáronse 50 prazas en Vigo (o número máximo previsto na memoria), 25 en Pontevedra e 30 en Ourense. En 
Vigo matriculáronse en réxime de matrícula ordinaria 44, 2 en formación continua e 32 no curso de continuación. En Pontevedra matriculáronse 
17 en ordinaria, 1 en formación continua e 16 no curso de continuación. 

Polo que se refire ao Máster en Avogacía impartido no campus de Ourense, das 30 prazas ofertadas cubríronse 24 entre os tres prazos de 
matrícula previstos, 23 en matrícula ordinaria e un en formación continua. É importante destacar a evolución positiva do número de estudantes 
matriculados no máster desde a súa implantación no curso 2013/2014. 
 
7.1.4.- O número de preinscritos  en cada campus é maior que o número de prazas ofertadas. Sen embargo, iso débese a que os alumnos se 
preinscriben nos tres campus co fin de asegurarse unha praza nalgún deles. Sen embargo, a traxectoria do máster demóstranos que, salvo 
algunha excepción, o alumnado pode realizar o máster en avogacía no campus que puxo como primeira opción. 
 
7.1.5.- Os datos históricos correspondentes á oferta e demanda e evolución da matrícula na titulación podense consultar nas gráficas contidas 
nos apartados 1.1.7 (páx. 3) e 1.4.4. (páx.11) deste informe.  
 
7.1.6.- Por outra banda, pódese observar que a oferta do Máster en avogacía pola Universidade de Vigo adáptase á contorna territorial da 
Universidade, impartíndose nos seus tres campus contribúindo a cubrir a demanda existente no marco máis adecuado e próximo para o alumnado 
e os exercientes, así como a aproximación á realidade da distribución e planta xudicial. 
 
7.1.7.- En canto aos resultados, son valorados como altamente satisfactorios xa que, tal e como se pon de manifesto no indicador 12, as taxas 
de éxito, rendemento e eficiencia sitúanse entre o 95 e 100%, mentres que en consonancia con estes datos, a taxa de abandono está en 0%. 
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7.1.8.- Os datos históricos da tasa de graduación son os que seguen: 
 
7.1.8.1.- No Máster de avogacía que se imparte no Campus de Ourense: 
 

 

 

E necesario destacar que o Máster universitario en avogacía non se implantou na Facultade de Dereito (campus Ourense) durante o curso 
2012/2012. Sin embargo, dende a súa implantación no curso 2013/2014 a tasa de graduación é satisfactoria. Así, na primeira promoción do 
máster, agás un estudante á que lle falta por superar os créditos correspondentes ao TFM, todos os demáis estudantes matriculados finalizaron 
os seus estudos no tempo previsto.  
 
7.1.8.2.- No Máster de avogacía que se imparte en Vigo e Pontevedra: 

7.2.- Os índices de satisfacción do estudantado, do profesorado, das persoas egresadas y de outros grupos de interés son 
axeitados. 
Aspectos a valorar: 
 Indicadores de satisfacción co persoal académico, persoal de apoio, recursos, prácticas externas, proceso formativo, mobilidade, etc. 
 Os indicadores de satisfacción téñense en conta para a mellora e a revisión do plan de estudos. 
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
7.2.1.- O grao de satisfacción do profesorado co Máster atópase na media dos títulos do centro 4.27 sobre 5. Os datos do Máster que se 
imparte no campus de Ourense atopanse sensiblemente por debaixo da media dos títulos do centro 4.06 sobre 5. 
 
7.2.2.-  Polo que se refiere ao grao de satisfacción do alumnado co título é de 3.31 sobre 5. Esta valoración é sensiblemente superior á media 
obtida polo resto dos títulos do centro (3.02 sobre 5). Pola súa parte, o Máster que se imparte na Facultade de Dereito obtivo un resultado de 
3.42 sobre 5, sendo sensiblemente superior á media do centro (3.27), á media da rama de coñecemento (3.09) e da Universidade de Vigo 
(3.05).  
 

Entendemos que é unha valoración satisfactoria aínda que se pode mellorar sobre todo no indicador relativo á “orientación ao estudantado” 
onde a puntuación obtida aínda que  é lixeiramente superior á media dos títulos do Centro (2.44) non chega acadar o 3 obtendo un resultado 
de 2.85. O mesmo pode dicirse do campus de Ourense, aínda cando os resultados obtidos (3.14 sobre 5) superan á media do centro (3.01), á 
media da rama de coñecemento (2.68) e da Universidade de Vigo (2.72).  
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7.2.3.- Os datos históricos do grao de satisfacción tanto do alumnado como do profesorado son os que seguen: 
 
7.2.3.1.- No Máster en Avogacía que se imparte no Campus de Ourense: 
 

 
 

Consideramos que a evolución dos resultados de satisfacción pode ser valorada satisfactoriamente, como xa mencionamos. Ademáis, é 
necesario destacar que mentras durante o curso 2013/2014 os datos obtidos erán sobre un máximo de 7, durante o curso 2014/2015 os datos 
obtidos son sobre un máximo de 5.  
 
7.2.3.1.- No Máster en Avogacía que se imparte en Vigo/Pontevedra: 
 

 
 
 
7.3.- Os valores de inserción laboral das persoas egresadas da titulación son axeitados ao contexto socio-económico e profesional 
do título. 
Aspectos a valorar: 
 Análise dos históricos de resultados existentes nos estudos realizados sobre inserción laboral do título. 
 Adecuación da evolución dos indicadores de inserción laboral en función das características do título. 
 Os indicadores de inserción laboral téñense en conta para a mellora e a revisión do plan de estudos. 
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 

7.3.1.- Carécese de estudos sobre inserción laboral do título e os Centros non dispoñen de medios  nin competencias para a realización 
dos mesmos. Non obstante, tense publicado o Estudio de la inserción laboral de los titulados en Másteres en el Sistema Universitario de Galicia, 
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relativo aos cursos académicos 2007/2008, 2009/2010. Como se pode comprobar neses cursos académicos non existía o Máster en Avogacía da 
UVigo, polo que, a día de hoxe non temos datos relativos á titulación si ben é previsible que nos vindeiros anos existan. 

7.3.2.- Con todo, dos informes emitidos polos titores de prácticas externas despréndese unha opinión moi favorable dos devanditos 
titores sobre a predisposición do alumnado para a súa inserción laboral. 

 
 

 
 CRITERIO 7: 

Puntos febles detectados: 
 Deficiente seguimento aos egresados. 
 
 
 Necesidade de coñecer os resultados acadados 

polos estudantes no examen de acceso á 
profesión de avogado.  

 
 

Accións de mellora a implantar: 
 Instar os órganos competentes a obtención de datos sobre 

a traxectoria laboral dos egresados.  
 

 Instar aos órganos centrais da Universidade que solicite ao 
Ministerio de Xustiza que proporcione os resultados obtidos 
polo alumnado da universidade de Vigo no examen de 
acceso que se celebra anualmente. 
 
 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E1: Memoria vixente do título 
E2: Informes de verificación, modificacións e seguimento do título, incluindo os plans de mellora 
E12: Informes públicos sobre resultados do título (cómo éstes se teñen en conta para a revisión e mellora do plan de estudos) 
E14: Plans e seguimento das accións de mellora (en concreto, accións de mellora realizadas a partir dos resultados obtidos en todos os 
indicadores) 
E29: Estudos de inserción laboral ou datos de empregabilidade das egresadas e egresados do título
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I1: Evolución do número de estudantes matriculados por curso académico 
I2: Evolución do número de estudantes de novo ingreso por curso académico 
I3: Relación de oferta/demanda das prazas de novo ingreso 
I12: Evolución dos indicadores de resultados (estes datos facilitaranse de xeito global para o título e para cada unha das materias que 
compoñen o plan de estudos/título): 

 Taxa de graduación 
 Taxa de abandono 
 Taxa de eficiencia 
 Taxa de rendemento 
 Taxa de éxito 
 Taxa de avaliación (distinguir entre alumnado a tempo completo e a tiempo parcial) 

I13: Evolución dos resultados das enquisas de satisfacción 
I14: Evolución dos resultados de inserción laboral 
I15: Indicadores incluidos no Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) 

 




