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CENTRO
Nº de Ficha de 

mellora

Curso 
académico no 

que se formula a 
acción

Programa de calidade 
asociado

Criterio do programa 
ao que se asocia

Ámbito de 
aplicación

Titulación (sempre 
que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de 
mellora

Punto débil / Análise das 
causas

Obxectivos Actuacións a desenvolver
Data límite para a 

súa execución
Recursos / 

financiamento
Responsable da súa 

aplicación
Responsable do 

seguimento

Data para 
realizar o 

seguimento

Indicadores de execución ou 
evidencias documentais da súa 

implantación
Observacións

Estado / Nivel 
de cumprimento

Resultados obtidos Grao de satisfacción
Accions correctoras a 

desenvolver
Responsable da 

revisión
Data da revisión

Facultade de 
Dereito 2015MAT08 2015-2016 Renovación da acreditación 

das titulacións oficiais Resultados Titulación Máster en Avogacía Publicitar os resultados do 
examen de acceso á profesión

Necesidade de coñecer os 
resultados acadados polos 

estudantes no examen de acceso 
á profesión de avogado. 

Publicitar os resultados
Instar aos órganos competentes a obtención de información 
sobre os resultados acadados polos estudantes do Máster no 

exame de acceso á profesión de abogado
31/07/2016 Reitoría Reitoría Coordinación 

Académica do Máster 31/05/2016

Facultade de 
Dereito 2015MAT07 2015-2016 Renovación da acreditación 

das titulacións oficiais Resultados Titulación Máster en Avogacía Seguimiento egresados
Necesidade de realizar un 

seguimento dos egresados e 
doutros grupos de interese.

Mellorar os resultados do 
Máster

Instar aos órganos competentes a obtención de datos sobre a 
traxectoria laboral dos egresados 31/07/2016 Reitoría Reitoría Coordinación 

Académica do Máster 31/05/2016

Facultade de 
Dereito 2015MAT06 2015-2016

Renovación da 
acreditación das 
titulacións oficiais

Recursos Humanos Titulación Máster en Avogacía
Instar o adecuado recoñecemento 
dos labores desempeñados  polos 

docentes no máster

A sobrecarga de traballo que 
padece o profesorado do Máster 

derivada da necesidado de 
satisfacer, atendendo a criterios 
de calidade, a alta demanda que 

cada curso experimentan os 
distintos títulos que oferta o 

Centro.

Mellorar os 
recoñecementos docentes

Solicitar ás instancias competentes que se (i) 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 certas 

labores como a dirección do TFM.

31/07/2016 Centro e Reitoría
Comisión académica do 

máster.
Reitoría

Comisión Académica 
do Máster 31/05/2016

Facultade de 
Dereito 2015MAT05 2015-2016

Renovación da 
acreditación das 
titulacións oficiais

Recursos Humanos Titulación Master en Avogacía Solicitar PAS de calidade para o 
máster

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

Mellorar a xestión do 
máster

Reiterar ante as instancias competentes a necesidad de  
persoal de administración e servizos para o centro con 
funcións de calidade con formación e non provisional.

31/07/2016 Reitoría Reitoría
Xerencia

Comisión Académica 
do Máster 31/05/2016

Facultade de 
Dereito 2015MAT04 2015-2016

Renovación da 
acreditación das 
titulacións oficiais

Recursos Humanos Titulación Máster en Avogacía Solicitar PAS para o máster

Escaso apoio administrativo que 
obriga á dirección académica do  

máster a realizar  as tareas 
propias do PAS restando tempo 

ao seu labor de coordinación.

Mellorar a xestión do 
máster

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. 

31/07/2016 Reitoría Reitoría
Xerencia

Comisión Académica 
do Máster 31/03/2016

Facultade de 
Dereito 2015MAT03 2015-2016

Renovación da 
acreditación das 
titulacións oficiais

Organización e 
desenvolvemento Titulación Máster en Avogacía

Mellorar a evaluación de prácticas 
externas

  Necesidade de insistir na 
esixencia dunha valoración mais 
ponderada por parte dos titores 

profesionais.

Mellorar a avaliación das 
prácticas externas

Manter reunións de coordinación cos titores de prácticas 
externas para explicarlles a importancia dunha valoración 

máis ponderada. 
31/07/2016 Centro Coordinadora profesional e 

Coordinadora académica

Comisión Académica 
do Máster.

Comisión de 
coordinación

31/05/2016

Facultade de 
Dereito 2015MAT02 2015-2016

Renovación da 
acreditación das 
titulacións oficiais

Organización e 
desenvolvemento Titulación Máster en Avogacía

Analizar a posibilidade de  
compatibilizar bolsas coa 
realización de prácticas 

curriculares

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 
utilizaron para a realización de 

prácticas extracurriculares.

Informar aos estudantes 
das bolsas e de se é 

posible compatibilizalas 
coa realización de 
prácticas externas

 Solicitar dende a Comisión Académica do Máster 
información a área de posgrao un informe sobre a 

posibilidade de compatibilizar as prácticas curriculares con 
bolsas para a realización de prácticas.

20/01/2016 Centro Comisión Académica do 
Máster

Comisión Académica 
do Máster. 31/05/2016

Facultade de 
Dereito 2015MAT01 2015-2016

Renovación da 
acreditación das 
titulacións oficiais

Organización e 
desenvolvemento Titulación Máster en Avogacía Avaliar grao de satisfacción PAT 

.

Segundo se recolle no 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. 

Mejorar el informe final 
del PAT elaborado por la 
coordinadora académica 

del máster. 

 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»).

31/07/2016 Recursos Propios Coordinadora Académica Comisión de Calidade 31/05/2016

Facultade de 
Dereito 2015MAO06 2015-2016 Renovación da acreditación 

das titulacións oficiais Recursos Humanos Centro Máster en Avogacía Distribuir equitativamente a 
titorización do TFM

Algúns dos profesores do máster 
dirixen máis de dous TFM 

mentras outros profesores non 
dirixen ningún. 

Distrubuir 
equitativamente a 

titorización dos TFM

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

30/09/2016 Recurso Propios Comisión académica do 
máster

Comisión académica 
do Máster 31/05/2016

Facultade de 
Dereito 2015MAO05 2015-2016 Renovación da acreditación 

das titulacións oficiais
Organización e 

desenvolvemento Centro Máster en Avogacía
 Adaptar cronograma e plan de 

práctica ao calendario de actas da 
universidade

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

de actas.

 Cumplir os prazos 
previstos na universidade 
para a entrega de actas. Adaptar o cronograma e o plan de prácticas á data de 

finalización de actas fixada pola Universidade. 

31/07/2016 Recursos Propios Coordinadora profesional e 
Coordinadora académica

Comisión académica 
do Máster 11/01/20106

Facultade de 
Dereito 2015MAO04 2015-2016

Renovación da 
acreditación das 
titulacións oficiais

Organización e 
desenvolvemento Centro Máster en Avogacía

Mellorar a avaliación das 
competencias das materias de 

prácticas externas

 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”, co fin de 
axustarse ao preceptuado no art. 

15.2 b) do Regulamento, 
segundo o cal “O titor/a da 
entidade externa avaliará as 

competencias concretas que a/o 
estudante debe adquirir segundo 

a guía docente, valorando 
especialmente o 

desenvolvemento das 
competencias e habilidades 

necesarias para o exercicio da 
profesión de avogado, ítem do 

anexo III no que se representan 
as demais competencias.”

Mellorar a avaliación das 
prácticas externas

Baremar os ítems do Anexo III para dar maior peso ao 
desenvolvemento das competencias e habilidades necesarias 

para o exercicio da profesión de avogado”.
31/07/2016 Recursos Propios Comisión Académica do 

máster
Comisión académica 

do Máster 20/04/2016

Facultade de 
Dereito 2015MAO03 2015-2016

Renovación da 
acreditación das 
titulacións oficiais

Organización e 
desenvolvemento Centro Máster en Avogacía

Facilitar a evaluación de prácticas 
na segunda oportunidade de 

avaliación

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 completaran a tempo para 

a primeira oportunidade de 
avaliación más alá da data 

inicialmente prevista.

facilitar os alumnos a 
realización de prácticas 
externas e ser avaliados 

na segunda oportunidade 
de avaliación

Incluir no cronograma e plan de prácticas que elabore o 
coordinador profesional  a posibilidade de que os alumnos 

poidan ser avaliados das materias de Prácticas externas 
básicas e Prácticas externas na segunda oportunidade de 

avaliación.

31/07/2016 Recurso Propios Coordinadora profesional e 
Coordinadora académica

Comisión académica 
do Máster 11/01/2016

Facultade de 
Dereito 2015MAO02 2015-2016

Renovación da 
acreditación das 
titulacións oficiais

Organización e 
desenvolvemento Centro Máster en Avogacía Mellorar información prácticas da 

web do máster.

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 profesionais-

mellorar a información da 
páxina web sobre as 
prácticas externas

Publicar adecuadamente na web, nos prazos oportunos, toda 
a información sobre a oferta de despachos dispoñibles, os

despachos asignados, el nombre y asignación de tutores 
académicos –y no sólo profesionales

31/07/2016 Recurso Propios Coordinación Comisión 
Académica

Comisión Académica 
do Máster 11/01/2016

Facultade de 
Dereito 2015MAO01 2015-2016

Renovación da 
acreditación das 
titulacións oficiais

Organización e 
desenvolvemento Centro Máster en Avogacía Mellorar o calendario de exámes

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 no que 

remataban a docencia. 

Facilitar a preparación 
dos exámes

 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.

20/01/2016 Recursos Propios Comisión Académica do 
Máster

Comisión Académica 
do Master 11/01/2016

Facultade de 
Dereito 2015C04 2015-2016 Seguimento anual das 

titulacións
C05: Recursos materiais e 

servizos Centro Continuación coa implantación 
dun Plan de Emerxencias

Falta de protocolos de actuación 
ante posibles emerxencias 

Mellorar a prevención de 
riscos laborais para o 

profesorado e persoal de 
administración mediante 

a implantación no edificio 
xurídico-empresarial dun 
Plan de Emerxencias, co 
obxecto de contar cunha 
identificación e análise 

das posibles situacións de 
emerxencia, así como das 

medidas a levar a cabo 
nas referidas situacións, 
como centro de pública 

concurrencia. 

Planificación de diferentes actividades de prevención, labores 
de formación e información en materia de seguridade e saúde 

ou mesmo a realización de inspeccións de seguridade.
Determinaranse controis periódicos que demostran que as 

condicións existentes son as axeitadas para previr e mitigar as 
consecuencias adversas dunha emerxencia, realizaranse 

probas periódicas, a fin de comprobar a eficacia dos 
protocolos de actuación ante emerxencia definidos e o 

Decano/a actuará como Director/a do Plan de Emerxencia 
do centro 

31/07/2016

Recursos humanos e 
económicos Facultade 

de Dereito e 
Universidade de Vigo

Universidade de Vigo e 
Equipo decanal Comisión de Calidade 31/07/2016 Plan de emerxencias do Edificio Xurídico-

Empresarial

Facultade de 
Dereito 2015C03 2015-2016 Seguimento anual das 

titulacións
C05: Recursos materiais e 

servizos Centro Renovar os equipos informáticos 
e medios audiovisuais das aulas Equipos obsoletos

Renovar os equipos 
informáticos e medios 
audiovisuais das aulas

Adquisición de novos equipos informáticos e cañóns de 
proxección 31/07/2016 Facultade de Dereito Comisión de Calidade Comisión de Calidade 31/07/2016

Ficha de mellora
Cadro de seguimento do plan de melloras

Revisión / Valoración da acción de mellora

Área de Calidade



Fac. de Dereito 2015C02 2015‐2016
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C03: Sistema de 
Garantía de Calidad / 
C07: Indicadores de 

satisfacción e 
rendimento

Centro

Definir adecuadamente os 
indicadores vinculados aos 
obxectivos de calidade do 

centro.

Adecuación dos obxectivos de 
calidade do centro aos seus 

indicadores .

A comisión de calidade 
fixou obxectivos claros e 
precisos, medibles e 
alcanzables. Un 
problema maior foi 
definir os indicadores 
cuantificables que 
permitisen no futuro 
analizar o grao de 
cumprimiento deses 
obxectivos e fixar as 
metas inmediatas a 
acadar.O problema é 
que apenas existen 
datos dos indicadores e 
os que existen non 
permitían facer un 
seguimento 
comparativo para 
analizar a súa evolución 
histórica e coñecer a 
situación de partida, e 
eso débese ó aínda 
breve período 
transcorrido dende a 
implantación das 
titulacións, 
especialmente o máster 
universitario en 
avogacía. A realidade 
xeográfica e social da 
provincia (a gran 
maioría dos estudantes 

1. Evaluar o grao de consecución dos obxectivos de 
calidade durante o curso 2014/2015  a fin de comparar, 
dende unha perspectiva histórica, os datos obtidos dos 

indicadores cos datos dos cursos anteriores.
2 .A comisión plantearase a posibilidade de revisar as 
metas propostas para o curso 2015‐16, se realmente se 
aprecia que en algún dos ítems foise extremadamente 

cauto e pouco ambicioso.

31/07/2016

Equipo directivo, CGC, 
Unidades 

competentes para 
facilitar os datos 

precisos, Comisión de 
Calidade, Xunta de 

Facultade.

Equipo decanal, Xunta de 
Facultade, Comisión de 
Garantía de Calidade.

Comisión de Calidade, 
Coordinador/a de 
calidade do centro.

31/07/2016

A presente acción de mellora 
indluída no Plan de accións de 
mellora ao Informe de auditoría 
da certificación da implantación 

do SGC  unifica tamén as 
propostas do plan de melloras do 
seguimento da titulación de Grao 
en Dereito e de renovación da 

acreditación do Máster 
universitario en Avogacía do 

mesmo contido ao ser melloras 
do centro.

Fac de Dereito  2015C01 2015/2016
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C03: Sistema de 
Garantía de Calidad

Centro
Modificación da composición 
actual da Comisión de Garantía 

de Calidade do centro.

A estructura da Comisión de 
garantía de calidade do centro 

non se corresponde co 
establecido no  novo manual 

de calidade aprobado en marzo 
de 2015.

Para renovar  a 
composición da 

comisión e adaptala á 
establecida como 

composición mínima no 
Manual, tívose que  

modificar o 
Regulamento de régime 
interno da Facultade de 
Dereito, que prevé un 

procedemento 
complexo de revisión, 

que finaliza coa 
aprobación da 

modificación polos 
órganos de gobierno da 
Universidade de Vigo 

–aprobado polo 
Consello de Goberno de 
29 de outubro de 2015, 
data na que entrou en 
vigor‐. A modificación 

prevé unha composición 
máis amplia que a 

prevista no Manual e 
que garanta a 

representatividade de 
alumnado e de 
profesorado das 

titulacións do centro.

1. Procedeuse a modificar o Regulamento de régime 
interno da Facultade de Dereito para, entre outros 
aspectos, adaptar a composición e funcionamento da 

comisión de calidade ao Manual de calidade. Axustándose 
ao procedemento previsto no propio regulamento, para a 

súa reforma realizáronse os seguintes pasos:
o Toma en consideración pola Xunta de Facultade 

proposta reforma articulada e motivada:  acordo por 
asentimento Xunta de Facultade 7 de novembro de 2014
o Prazo presentación de emendas –presentaránse por 

escrito  estar motivadas‐: 15 días naturais.
o Análise e validación pola comisión de calidade (trámite 
non preceptivo): aprobada por asentimento na reunión 
do 2 de marzo de 2015 xunto co Manual de Calidade.
o Análise do texto e das emendas por unha comisión
delegada da Xunta –Comisión permanente‐: aprobadas 
por asentimento na reunión do 13 de maio de 2015.
o Aprobación por maioría absoluta nunha nova xunta: 
acordo adoptado por asentimento na reunión do 21 de 

maio de 2015
o Remisión órganos competentes da Universidade de Vigo 
para a súa aprobación –remitido a Consello de Goberno, 

pero pendente de aprobación‐: aprobaráse 
previsiblemente na próxima reunión do Consello de 

Goberno.
o Renovación da composición na primeira Xunta de 

Facultade que se celebre trala aprobación da modificación 
do Regulamento

2. A nova redacción  art. 28 do regulamento modificado, 
nos térmos aprobados en Xunta de Facultade e 

pendentes de aprobación definitiva polos órganos 
competentes da Universidade de Vigo, garante a 

composición mínima incluida no Manual, incorporando 

30/09/2015

Facultade de Dereito: 
Equipo decanal, Xunta 
de Facultade, CGC, 

Comisión Permanente.
Universidade de Vigo: 
Consello de Goberno.

Equipo decanal, Xunta de 
Facultade

Comisión de Calidade, 
Coordinador/a de 
calidade do centro.

31/07/2016

(1) A presente acción de mellora 
indluída no Plan de accións de 
mellora ao Informe de auditoría 
da certificación da implantación 

do SGC  unifica tamén  as 
propostas do plan de melloras do 
seguimento da titulación de Grao 
en Dereito e de renovación da 

acreditación do Máster 
universitario en Avogacía do 

mesmo contido ao ser melloras 
do centro.     (2) O prazo para a 
execución da mellora demorouse 
polo retraso na aprobación do 
Regulamento de Réxime interno 
polo Consello de Goberno ‐pese 
ao informe favorable da Asesoría 
Xurídica da Universidade de Vigo 

de 9 de xullo‐

Facultade de 
Dereito 2015GDT05 2015-2016 Seguimento anual das 

titulacións
Criterio 1  Organización 

e desenvolvemento Titulación Grao en Dereito
Incluir o anexo das competencias 

específicas de itinerario na 
memoria do título

Na memoria verificada do título 
falta o anexo das competencias 
específicas de itinerario que, por 
un erro material, non se anexou

Incluir o anexo das 
competencias específicas 
de itinerario na memoria 

do título

Solicitar á reitoría a incluisión de dito anexo 31/07/2016 Anexo
Decanatos de ambas 

Facultades  e das Comisión de 
coordinación do título

Comisións de Calidade 
de ambas Facultades 01/07/2016

Solicitude a Reitoría da inclusión, an 
memoria do título, do anexo que conten as 

competencias específicas para poder 
incorporalas en DOCNET

Facultade de 
Dereito 2015GDT04 2015-2016 Seguimento anual das 

titulacións
Criterio 1  Organización 

e desenvolvemento Titulación Grao en Dereito
Adscripción das competencias 

específicas das materias optativas 
de itinerario

Nas  guías docentes das materias 
optativas de itinerario non se 
especifican as competencias 

específicas de itinierario que se 
avalían

Asignar ás guías docentes 
das materias optativas de 
itinerario as competencias 

específicas de itinerario 
que lle corresponden

Asignar ás guías docentes das materias optativas de itinerario 
as competencias que lle corresponden 31/07/2016  Recursos Propios Coordinadores de Titulación 

dos Centros
Comisións de Calidade 
de ambas Facultades 31/07/2016 Guías docentes

Facultade de 
Dereito 2015GDT03 2015-2016 Seguimento anual das 

titulacións

Criterio 1  Organización 
e desenvolvemento / 

CRITERIO 6. 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAXE

Titulación Grao en Dereito

Solicitar ós coordinadores de 
materia que revisen si os 

resultados de aprendizaxe son 
coherentes cos contidos 

impartidos e as competencias da 
materia

Existen materias que non teñen 
un resultado de aprendizaxe 

concreto ou detallado

Garantizar que os 
resultados de aprendizaxe 

están ben definidos

Revisar, por parte de cada coordinador de materia, que os 
resultados de aprendizaxe son coherentes cos contidos 

impartidos e as competencias da materia, e, si é necesario, 
explicitar dito resultado de aprendizaxe 

01/05/2016 Recursos Propios Coordinadores do Grao Comisións de Calidade 31/07/2016 Solicitude ós coordinadores de materia

Facultade de 
Dereito 2015GDT02 2015-2016 Seguimento anual das 

titulacións

CRITERIO 
1.ORGANIZACIÓN E 
DESENVOLVEMENT

O 

Titulación Grao en Dereito

Solicitar ós coordinadores de 
materia que revisen si avalían 

axeitadamente as competencias 
asignadas a súa materia, 
recollendo as evidencias 

necesarias

Mellorar a análise da avaliación 
das competencias incluídas nas 

fichas das materias

Garantir que, en cada 
materia, se están a avaliar 
as competencias que ten 

asignadas

Revisar, por parte de cada coordinador de materia, que as 
guías docentes se axustan ó indicado na ficha da memoria no 

relativo as competencias a avaliar
01/05/2016 Recursos Propios Coordinadores do Grao Comisións de Calidade 31/07/2016 Solicitude ós coordinadores de materia

Facultade de 
Dereito 2015GDT01 2015-2016 Seguimento anual das 

titulacións

CRITERIO 
1.ORGANIZACIÓN E 
DESENVOLVEMENT

O

Titulación Grao en Dereito Modificar a aplicación DOCNET

A aplicación non permite ó 
coordinador do título, abrir unha 

guía da titulación de maneira 
individual. A aplicación non 
avisa ó coordinador do título 
cuando a guía é modificada

Facilitar o proceso de 
revisión das guías 

docentes

Modificar a aplicación DOCNET: (1) para que non esixa 
abrir todas as guías da titulación, senon que permita abrilas 

de maneira individual. (2) para que avise cuando unha guía é 
modificada, e non enviada, o coordinador do título. Dende a 

Facultade de Dereito, a Comisión de Calidade enviará un 
escrito ós órganos competentes da Universidade de Vigo, 

instando a modificación

01/04/2016 Rectorado Rectorado Comisión de Calidade 01/05/2016 Solicitude á Reitoría

Facultade de 
Dereito 2015GDO18 2015-2016 Seguimento anual das 

titulacións

CRITERIO 4. 
RECURSOS 
HUMANOS

Centro Grao en Dereito
Suxestións de melloras para a 

elaboración da PDA do Grao en 
Dereito

Falta de adaptación da PDA ás 
particularidades das titulacións 

do centro

Propoñer a adopción de 
medidas correctoras ou 

de mellora en relación cos 
criterios de elaboración 

da programación docente 
anual (PDA) para o curso 
2015/16, aprobados no 

Consello de Goberno do 
23 de xaneiro de 2015, a 

ter en conta cando se 
elaboren os criterios da 

PDA para o curso 
académico 2016/17, co 

obxectivo de que a 
docencia se imparta 

seguindo os estándares de 
calidade

Computar o número total e real de alumnos para atribuír 
horas aos centros –incluídos os alumnos que simultanean 
estudos de planes conxuntos de dúas titulacións (caso de 

ADE-Dereito)-, valorar as particularidades das Memorias de 
cada Grao,  Suprimir ou modificar o denominado tamaño 

medio de grupo (TMG) e a estimación de horas matriculadas 
no curso anterior (EHM), de acordo coa expresión 

EHM/TMG, como indicadores do número de horas de 
profesorado de cada Grao. Eliminar as posibles 

"vinculacións" entre materias de plans de estudos que 
conviven no tempo –planes de 2009 e de 2014 no Grao en 

Dereito-, cando a súa impartición coincida no mesmo 
cuadrimestre e curso académico. Introducir a posibilidade de 
utilizar ata un máximo do 5% de horas atribuídas na PDA 
como "bolsa de horas do centro" para tarefas relacionadas 

coa docencia.

31/07/2016

Recursos humanos e 
económicos Facultade 

de Dereito e 
Universidade de Vigo

Universidade de Vigo e 
Equipo decanal Comisión de Calidade 31/07/2016

Facultade de 
Dereito 2015GDO17 2015-2016 Seguimento anual das 

titulacións

CRITERIO 7. 
INDICADORES DE 
SATISFACCIÓN E 

RENDIMENTO

Centro Grao en Dereito

Enquisa de satisfacción da 
titulación dirixida á empregadores 
ou potenciais empregadores dos 

egresados

Falta de datos para medir o grao 
de satisfacción de potenciais 

empregadores dos egresados de 
grao. Non sería operativo ceñir a 
enquisa a empregadores pois o 

alumnado do grao non é 
maioritariamente un alumnado 

vinculado co ámbito empresarial 
senón que gran parte do 

estudantado son potenciais 
opositores ou cursarán o máster 
universitario en avogacía para 

adicarse ao exercicio profesional 
de avogacía.

Contribuír á mellora das 
competencias do 

estudantado e á calidade 
da titulación a través da 

realización dunha enquisa 
dirixida aos empregadores 
de titulados de grao e aos 

profesionais do sector 
que acollan egresados en 
prácticas, en particular a 
alumnos que cursen o 
máster universitario en 

avogacía.

Avaliar a satisfacción dos empregadores ou titores de 
prácticas de titulados de grao a través de enquisas de 

satisfacción
31/07/2016

Recursos humanos e 
económicos Facultade 

de Dereito e 
Universidade de Vigo

Comisión de Calidade Comisión de Calidade 31/07/2016

Aprobación do Plan anual de avaliación da 
satisfacción das usuarias e usuarios pola 

comsión de calidade na súa reunión de 17 
de abril de 2015

Facultade de 
Dereito 2015GDO16 2015-2016 Seguimento anual das 

titulacións

CRITERIO 
1.ORGANIZACIÓN E 
DESENVOLVEMENT

O

Centro Grao en Dereito Aprobar unha acta de avaliación 
de prácticas externas

Ausencia de procedementos ou 
sistemáticas de avaliación que 

garantan a adquisición de 
competencias na materia de 

Prácticas externas

Garantir a axeitada 
avaliación das 
competencias 

Elaboración da acta, revisión e validación pola CC e 
aprobación pola Xunta de Facultade 31/07/2016 Facultade de Dereito Xunta de Facultade Comisión de Calidade 31/07/2016

Facultade de 
Dereito 2015GDO15 2015-2016 Seguimento anual das 

titulacións

CRITERIO 
1.ORGANIZACIÓN E 
DESENVOLVEMENT

O

Centro Grao en Dereito
Aprobar instruccións para o 

procedemento de elaboración de 
horarios docentes

Dificultade a hora de elaborar os 
horarios docentes tendo en conta 

as preferencias indicadas polo 
profesorado

Facilitar a elaboración 
duns horarios razonables Definir e aprobar o procedemento de elaboración de horarios 31/07/2016 Facultade de Dereito Xunta de Facultade Comisión de Calidade 31/07/2016

Facultade de 
Dereito 2015GDO14 2015-2016 Seguimento anual das 

titulacións

CRITERIO 4. 
RECURSOS 
HUMANOS

Centro Grao en Dereito Formación contínua do 
profesorado

Necesidade de formación e 
actualización do profesorado

Impartición de cursos de 
formación demandados 

polo profesorado e 
validados pola Comisión 

de Calidade

Enviar un correo o PDI solicitando que poñan de manifesto 
as súas necesidades formativas, para propor á Área de 

Formación e Innovación Educativa, dentro do Programa de 
Formación Permanente do Profesorado. Realizar outro 
cursos non contemplados neste programa, con cargo ao 

orzamento da Facultade

31/07/2016

Vicerreitoríai de 
organización 

acadmémica - Facultade 
de Dereito

Área de Formación e 
Innovación Educativa - 
Comisión de Calidade

Comisión de Calidade 31/07/2016



Facultade de 
Dereito 2015GDO13 2015-2016 Seguimento anual das 

titulacións

CRITERIO 
1.ORGANIZACIÓN E 
DESENVOLVEMENT

O

Centro Grao en Dereito

Adaptar o plan de estudios actual 
do PCEO o indicado pola 

Normativa de programas conxunt
os de estudos 

oficiais de Grao na Universidade 
de Vigo

Falta de adaptación á 
Normativa de programas conxun

tos de estudos 
oficiais de Grao na Universidade 

de Vigo

Adaptar o plan de 
estudios actual do PCEO 

o indicado pola 
Normativa de programa c

onxunto de estudos 
oficiais de Grao na Unive

rsidade de Vigo

(1) Modificar o plan de estudos actual do PCEO para incluír 
dous TFG, cada un deles da mesma duración do TFG 

do grao de orixe, segundo o artigo 12 
da Normativa de programas conxuntos de estudos 

oficiais de Grao na Universidade de Vigo (aprobada polo 
Consello de Goberno, na súa sesión do 23 de xuño de 2015): 
"De acordo co establecido no Real Decreto 861/2010, non 

poderán ser obxecto de recoñecemento os créditos 
correspondentes ao Traballo Fin de Grao (TFG). Polo tanto, 
cada estudante debe realizar e aprobar dous TFG, cada un 

dos cales debe acreditar a adquisición do conxunto de 
competencias conducentes á obtención de cada grao do 

programa conxunto e deben ter unha duración igual ao TFG 
do grao de orixe. Ambos Traballos Fin de Grao poderán 

comenzar e desenvolverse no tempo simultaneamente." (2) 
Modificar o plan de estudos actual do PCEO no relativo a 

traslados de expediente e cambio de centro, segundo o artigo 
9 da Normativa de programas conxuntos de estudos 

oficiais de Grao na Universidade de Vigo (aprobada polo 
Consello de Goberno, na súa sesión do 23 de xuño de 2015): 
" Artigo 9. Traslados de expediente e cambio de centro: No 
caso de que exista un PCEO en dous campus diferentes, os 

centros correspondentes establecerán na súa memoria a 
posibilidade de cambio de centro."

31/07/2016 Facultade de Dereito Comisión de Calidade Comisión de Calidade 31/07/2016

Facultade de 
Dereito 2015GDO12 2015-2016 Seguimento anual das 

titulacións

CRITERIO 
1.ORGANIZACIÓN E 
DESENVOLVEMENT

O

Centro Grao en Dereito

Ampliar as posibilidades de 
realización de prácticas externas 

curriculares por parte do 
alumnado

Mellorar o número de convenios 
suscritos

Incrementar o número de 
convenios con empresas 
ou institucións públicas 

para a realización de 
prácticas externas

Promoción por parte da coordinación de prácticas externas 
de convenios con empresas ou institucións públicas: 

Subdelegación de Goberno en Ourense e Institucións 
Penitenciarias

31/07/2016 Facultade de Dereito Comisión de Calidade Comisión de Calidade 31/07/2016

Facultade de 
Dereito 2015GDO11 2015-2016 Seguimento anual das 

titulacións

CRITERIO 2. 
INFORMACIÓN E 

TRANSPARENCIA / 
CRITERIO 7. 

INDICADORES DE 
SATISFACCIÓN E 
RENDIMENTO:

Centro Grao en Dereito

Mellorar a información da páxina 
web en relación coas prácticas 

externas extracurriculares e 
emprego, e facilitar a realización 

de prácticas externas

Falta información suficiente 
relacionada coas prácticas 

externas extracurriculares e 
emprego

Incentivar ó alumnado á 
realización de prácticas 

externas extracurriculares 
e mellorar a 

empregabilidade dos 
egresados

Incrementar a información da páxina web en relación coas 
prácticas externas curriculares, en concreto, información 
sobre convenios, adxudicacións, plan formativo, etc. e 
realizar sesións informativas e formativas dirixidas ao 

alumnado e impartidas pola Área de Emprego da 
Universidade de Vigo

31/07/2016 Facultade de Dereito Comisión de Calidade Comisión de Calidade 31/07/2016

Facultade de 
Dereito 2015GDO10 2015-2016 Seguimento anual das 

titulacións

CRITERIO 2. 
INFORMACIÓN E 
TRANSPARENCIA

Centro Grao en Dereito
Mellorar a información da páxina 

web en relación coas prácticas 
externas curriculares

Falta información relacionada 
coas prácticas externas

Mellorar a información da 
páxina web en relación 
coas prácticas externas 

curriculares

Incrementar a información da páxina web en relación coas 
prácticas externas curriculares, en concreto, información 

sobre convenios, adxudicacións, plan formativo, etc.
31/07/2016 Facultade de Dereito Comisión de Calidade Comisión de Calidade 31/07/2016

Facultade de 
Dereito 2015GDO09 2015-2016 Seguimento anual das 

titulacións

CRITERIO 
1.ORGANIZACIÓN E 
DESENVOLVEMENT

O:

Centro Grao en Dereito
Mellorar o iter temporal na oferta 

e asignación das prácticas 
externas

Escasa marxe de tempo para 
organizar e asignar as prácticas 

curriculares o que pode 
ocasionar retrasos no seu inicio 
que debería ser o comezo do 

segundo cuatrimestre

Xestionar o proceso de 
oferta e asignación das 
prácticas externas nos 

primeiros meses do curso 
académico (septiembre- 

Diciembre)

Modificación da Normativa prácticas externas curriculares 
dos estudos do Grao en Dereito. 31/07/2016 Facultade de Dereito Comisión de Calidade Comisión de Calidade 31/07/2016

Facultade de 
Dereito 2015GDO08 2015-2016 Seguimento anual das 

titulacións

CRITERIO 
1.ORGANIZACIÓN E 
DESENVOLVEMENT

O:

Centro Grao en Dereito
Reflexionar sobre a conveniencia 
de que o profesorado reduza o 

peso do exame final

Suxestións do alumnado sobre a 
oportunidade de reducir o peso 

do examen final nalgunhas 
materias

Analizar a conveniencia 
de que o profesorado 

reduza o peso do exame 
final, incrementando a 

importancia da avaliación 
continua.

Reflexionar sobre a conveniencia de que o profesorado, a 
hora de elaborar a guía docente, e sempre respectando a ficha 

da materia, reduza o peso do exame final (en resposta as 
numerosas queixas do alumnado con respecto a aplicación da 

avaliación continua.

31/07/2016 Facultade de Dereito Comisión de Calidade Comisión de Calidade 31/07/2016

Facultade de 
Dereito 2015GDO07 2015-2016 Seguimento anual das 

titulacións

CRITERIO 
1.ORGANIZACIÓN E 
DESENVOLVEMENT

O:

Centro Grao en Dereito

Incrementar a participación do 
profesorado nas reunións de 

coordinación e na elaboración e 
entrega do cronograma de 

actividades.

Escasa participación do 
profesorado nas reunións de 

coordinación e na elaboración e 
entrega do cronograma de 

actividades.

Incrementar a 
participación do 

profesorado nas reunións 
de coordinación e na 

elaboración e entrega do 
cronograma de 

actividades.

Analizar a oportunidade de conceder incentivos o 
profesorado que participe activamente nas reunións e 

actividades solicitadas dende a coordinación
31/07/2016 Facultade de Dereito Comisión de Calidade Comisión de Calidade 31/07/2016

Facultade de 
Dereito 2015GDO06 2015-2016 Seguimento anual das 

titulacións

CRITERIO 
1.ORGANIZACIÓN E 
DESENVOLVEMENT

O:

Centro Grao en Dereito

Solicitar o alumnado titor, dentro 
do Plan de Acción Titorial, un 

informe das reunións mantidas co 
alumnado de novo ingreso

Intentar reducir os problemas ou 
dúbidas coas que se atopa o 
alumnado de novo ingreso

Coñecer os problemas 
cos que se atopa o 
alumnado de novo 

ingreso

(1) Manter unha reunión co alumnado titor o inicio do curso 
para aclarar as súas funcións e conseguir unha maior 

implicación do alumnado titorizado. (2) Pedir os alumnos 
titores, do Plan de Acción Titorial, que elaboren un informe 

das reunións mantidas cos alumnos para poder ter 
coñecemento das dúbidas o problemas cos que se atopa o 

novo alumnado

31/07/2016 Facultade de Dereito Comisión de Calidade Comisión de Calidade 31/07/2016

Facultade de 
Dereito 2015GDO05 2015-2016 Seguimento anual das 

titulacións

CRITERIO 
1.ORGANIZACIÓN E 
DESENVOLVEMENT

O:

Centro Grao en Dereito

Definir novas estratexias para 
incrementar a participación do 
alumnado de novo ingreso no 

Plan de Acción Titorial

Escasa participación do 
alumnado de novo ingreso no 

Plan de Acción Titorial

Incrementar o número de 
alumnos de novo ingreso 
que asisten as reunións 

do Plan de Acción 
Titorial

Buscar estratexias para conseguir que o alumnado participe 
máis activamente nas reunións organizadas polos titores 

dentro do Plan de Acción Titorial
31/07/2016 Facultade de Dereito Comisión de Calidade Comisión de Calidade 31/07/2016

Facultade de 
Dereito 2015GDO04 2015-2016 Seguimento anual das 

titulacións

CRITERIO 
1.ORGANIZACIÓN E 
DESENVOLVEMENT

O

Centro Grao en Dereito
Aprobar un PLAN DE 

COORDINACIÓN DOCENTE 
do Grado

Ausencia dunha normativa que 
identifique aos órganos 

responsables da coordinación e 
defina as súas funcións

Mellorar a coordinación 
horizontal e vertical da 

titulación

Aprobar un PLAN DE COORDINACIÓN DOCENTE do 
Grado en Xunta de Facultade

31/07/2016 Facultade de Dereito Xunta de Facultade Comisión de Calidade 31/07/2016

Facultade de 
Dereito 2015GDO03 2015-2016 Seguimento anual das 

titulacións

CRITERIO 2. 
INFORMACIÓN E 
TRANSPARENCIA:

Centro Grao en Dereito
Incluir na web do Centro 

información sobre as saidas 
profesionais da titulación

Ausencia de información sobre 
as saídas profesionais da 

titulación

Mellorar a promoción da 
titulación e facilitar 

información de interese 
para alumnado e 

egresados

Incluir na web do Centro información sobre as saidas 
profesionais da titulación 31/07/2016 Facultade de Dereito Comisión de Calidade Comisión de Calidade 31/07/2016

Facultade de 
Dereito 2015GDO02 2015-2016 Seguimento anual das 

titulacións

CRITERIO 2. 
INFORMACIÓN E 
TRANSPARENCIA:

Centro Grao en Dereito

Incluir en la web del Centro un 
decálogo de razones por las que 
puede ser interesante estudiar 

Derecho

Escasa información dirixida á 
captación de novo alumnado

Mellorar a promoción da 
titulación

Inlcluir en la web un decálogo de razones por las que puede 
ser interesante estudiar Derecho 31/07/2016 Facultade de Dereito Comisión de Calidade Comisión de Calidade 31/07/2016

Facultade de 
Dereito 2015GDO01 2015-2016 Seguimento anual das 

titulacións

CRITERIO 2. 
INFORMACIÓN E 
TRANSPARENCIA:

Centro Grao en Dereito

Realizar enquisa os estudiantes 
para coñecer a utilidade da 

información da páxina web do 
Centro

A web da Facultade recolle 
información detallada 

relacionadas co Centro e coas 
súas titulacións. O Grao en 

Dereito ten na actualidade dous 
plans docentes vixentes o que 

pode dificultar o acceso á 
información

Garantizar que a 
información da web é 

suficiente para o 
alumnado

Realizar una encuesta a los estudiantes para conocer si 
consultaron la web de la Facultad antes de matricularse, qué 

opinión les merece la calidad y utilidad de la información 
disponible.

31/07/2016 Facultade de Dereito Equipo decanal e Comisión de 
Calidade Comisión de Calidade 31/07/2016

Facultade de 
Dereito

2014GDO06 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións
C05: Planificación das 

ensinanzas
Centro Grao en Dereito Análise dos resultados das 

enquisas

Necesidade de mellorar o 
proceso de análise dos 

resultados

Análise dos resultados 
académicos e do 

funcionamento das 
prácticas externas por 
parte da comisión de 
Garantía Interna de 

Calidade

Análise das taxas 31/07/2016 Decanatos
Comisión de Garantía de 

Calidade
Comisión de Garantía 

de Calidade
Realizada

Reflexo nos informes de 
coordinación e nas Comisión de 

Calidade
Non proceden CGCs 23/07/2015

Facultade de 
Dereito

2014GDO05 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións
C02: Xustificación Centro Grao en Dereito Datos dos egresados

Necesidade de mellorar o 
seguimento dos egresados

Consecución efectiva de 
datos dos egresados a 
través da Vicerreitoría 
de Alumnado, Docencia 
e Calidade unha vez que 
se acaden os recursos 

necesarios

Comisión de Calidade, Coordinadores 31/07/2015
Centros 

Profesorado
Reitoría

Decanatos
Comisión de Garantía 

de Calidade

Esta mellora non se incluiu no 
arquivo pdf que xenera a 

aplicación do SGIC sobre o plan 
de melloras do Grao en Dereito 
pero si na táboa do Plan de 

melloras global da aplicación do 
SGIC e na web do centro

Realizada Remisión dun estudo Baixo
Continuar o requerimento de 

datos á Reitoría
CGCs 23/07/2015

Facultade de 
Dereito

2014GDO04 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións
C04: Acceso e Admisión 

de Estudantes
Centro Grao en Dereito

Implantar un "Curso 3,5" 
dirixido aos alumnos de 
terceiro curso de Grao

Falta de coñecemento 
suficiente de información de 

interese académico e 
profesional para alumnado de 

últimos cursos

Fundamentalmente 
facilitar ao alumnado o 
cambio que sempre 
supón para as e os 

estudantes o tránsito da 
etapa universitaria ao 
mercado laboral ou a 
estudos de máster ‐

facilitarlles, en 
definitiva, a 

incorporación laboral, o 
desenvolvemento 

profesional ou, no seu 
caso, a continuidade da 

súa formación 
universitaria, en 

cumprimento do artigo 
8.e) do Estatuto de 

Estudante Universitario‐ 
e presentar ao 

alumnado dos últimos 
cursos información de 
seu interese académico ‐
en relación co traballo 

fin de grao, a 
optatividade e as 

mencións, as prácticas 
curriculares e 

extracurriculares, a 
mobilidade, as bolsas de 

estudos...‐

Inclusión no PAT do centro do curso 3.5. Ao comezo do 
segundo cuadrimestre desenvolverase o Curso 3.5 para
estudantes de terceiro de Grao. Os membros do equipo 
decanal do centro, incluídos os/as Coordinadores/as das 
materias, Traballo Fin de Grao e Prácticas Externas e os/as 
Coordinador/a de Grao e de Relacións Internacionais, 

presentaranlle ao estudantado destinatario información 
relativa ao traballos fin de grao o ao regulamento para a 
súa elaboración, á optatividade e á estrutura en Mencións 
ou Itinerarios ‐Mención en Dereito Xudicial e Mención en 

Unión Europea e desenvolvemento sostible ‐, aos 
requisitos para obter a Mención, á preinscrición e ao 
procedemento de asignación das materias optativas, á 
organización da materia optativa Prácticas Externas e á 
normativa de prácticas externas curriculares dos estudos 

de Grao, especialmente ás entidades externas 
colaboradoras e ao procedemento de asignación de 

alumnos ás devanditas entidades, ás saídas profesionais 
da titulación de Grao en Dereito e ás titulación de máster 
impartidas na Facultade, ás prácticas extracurriculares, á 

mobilidade para estudar ou facer prácticas no 
estranxeiro, ás bolsas de estudos... Preséntase a web do 
centro como a canle de información pública fundamental 
das principais unidades e servizos. Poderán intervir tamén 

persoal da biblioteca, FUVI, OFOE, ORI, Área de 
Voluntariado da Universidade de Vigo... 

31/05/2015
Recurso humanos 

Facultade e 
Universidade de Vigo

Equipo decanal

Aprobación na reunión da Xunta de 
Facultade do 17 de outubro de 2014 do 
PAT da Facultade de Dereito, no que se 

inclúe a celebración do Curso 3.5, 
segundo a proposta realizada pola 

Comisión de Garantía da Calidade do 
centro.

A presente acción de mellora de 
Grao unifica as propostas do plan 
de mellora do seguimento das 

titulacións de  Máster do mesmo 
contido ( promocionar os estudos 

de máster en avogacía).

Realizada
Curso celebrado o día  16 de abril 

de 2015.
Alto Non proceden CGCs 23/07/2015



Facultade de 
Dereito

2014GDO03 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións
C06: Recurso humanos Centro Grao en Dereito Deseñar unha nova publicación 

científica on‐line
Contar cunha canle de difusión 

dos coñecementos

Deseñar unha nova 
publicación científica on‐
line, ben sobre a base 
do Anuario (publicación 
de carácter xeralista 

cuxa continuidade ou ‐
se é o caso‐ 

transformación hai que 
someter a reflexión, 

debido ao seu 
irrelevante impacto 

académico, máxime no 
actual contexto 

universitario e editorial), 
ben sobre a base dunha 

nova revista 
especializada mais de 

amplo espectro) 
próxima ao Campus da 
Auga, para aproveitar 
sinerxías xeradas e 
avanzar na liña de 
especialización por 
Campus fomentada 

dende a nosa 
Universidade e dende a 

Xunta de Galicia.

Publicación 31/07/2015 Decanato Decanato Realizada Publicación REDAS nº 0 Bo Non proceden CGCs 23/07/2015

Facultade de 
Dereito

2014GDO02 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións
C05: Planificación das 

ensinanzas
Centro Grao en Dereito

Garantir coincidencia temporal 
entre o comezo das prácticas 

externas e o inicio do 
cuadrimestre.

Retrasos non imputables á 
Facultade no comezo das 

prácticas en algún despacho de 
avogados.

Garantir a coincidencia 
temporal entre o 

comezo das Prácticas 
externas –para os 

alumnos que cursen a 
materia optativa 

Prácticas externas‐ e o 
inicio do segundo 

cuadrimestre e evitar 
retrasos inxustificados.

Suscrición de novos convenios con institucións públicas 
cara a realización de prácticas externas e revisión do 

procedemento a seguir para a adxudicación das prácticas 
externas.

31/07/2015
Recursos humanos 
Facultade de Dereito

Coordinadora de Prácticas 
Externas e Comisión de 
Garantía da Calidade

Celebración de novos convenios con 
institucións públicas cara a realización de 

prácticas externas.
Realizada

As prácticas inícianse segundo o 
estabrecido no convenio formativo

Bo Non proceden CGCs 23/07/2015

Facultade de 
Dereito

2014GDO01 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións

C03: 
Competencias/Obxectiv

os
CO5: Planificación das 

ensinanzas

Centro Grao en Dereito

Aprobar unha acta de 
avaliación do TFG para garantir 

a axeitada avaliación das 
competencias e fomentar 

sistemáticas de avaliación de 
competencias noutras materias.

Ausencia de procedementos ou 
sistemáticas de avaliación que 
garantan a adquisición de 
competencias no TFG e nas 

demais materias.

Fomentar que o 
profesorado identifique 
que competencias se 
avalían no TFG e nas 
distintas metodoloxías 
docentes reflectidas nas 
Guías das materias. 

Modificar a Normativa 
de Traballo Fin de Grao 
coa finalidade, entre 
outras ‐reformular 
nestes traballos a 

extensión, a temática, o 
nivel de esixencia, etc. ‐, 
de incluír unha acta 
para que o tribunal 

avalíe axeitadamente as 
competencias que o 
estudante debe 

adquirir, segundo a 
ficha da memoria e, na 
medida do posible, 

implantar 
procedementos ou 
sistemáticas de 
avaliación da 
adquisición de 

competencias nas 
demais materias.

No curso 2013/2014 aprobouse en Comisión Permanente 
un acta provisoria e experimental para que a puidese 
utilizar voluntariamente o tribunal avaliador co fin de 

avaliar as distintas competencias que, segundo a memoria 
do título, o estudante debe adquirir e sen prexuízo dunha 

modificación máis rigorosa para o curso 2014/2015 
mediante a elaboración dunha actade avaliación do TFG, a 

súa revisión e validación pola CGC e a aprobación da 
mesma pola Xunta de Facultade.

31/07/2015
Recursos humanos / 
Facultade de Dereito

Comisión de Garantía de 
Calidade e Xunta de 

Facultade

Aprobación dunha acta provisoria e 
experimental durante o curso 2013‐2014 
que foi utilizada polo tribunal avaliador.

Esta mellora presentouse como " 
mellora de Grao" asociada a dous 
criterios  C03: Competencias/ 
Obxectivos e C05: Planificación 

das ensinanzas.

Realizada

Elaborada e aprobado por la CGC 
unha nova acta de avaliación do TFG 
e incorporada ó Regulamento para a 
elaboración do Traballo de Fin de 
Grao en Dereito, aprobado ó 18 de 
setembro de 2015. Inclusión nas 
guías docentes, do conxunto de 
competencias avaliadas con cada 

método de avaliación
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Facultade de 
Dereito

2014G‐DT11 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións

C05: Planificación das 
ensinanzas

C06: Recursos Humanos
Titulación Grao en Dereito Formación Continua

Fomentar o proceso de 
formación continua

Realizaranse actividades 
de divulgación das 
metodoloxías e 

obxectivos dos Estudios 
adaptados ao EEES, 
fundamentalmente 

dirixidas aos docentes. 
organización de 
actividades de 

divulgación científica.

Actividades de formación 31/07/2015 Reitoría, Decanatos Decanatos

Esta mellora presentouse  como " 
mellora de Grao " asociada a 

dous criterios C05: Planificación 
das ensinanzas e C06: Recursos 

humanos.

Realizada

Actividades de formación en 
metodoloxías docentes e nos 

contidos das materias. Na Facultade 
de Ourense celebráronse os 
seguintes cursos dirixidos ós 

docentes: ‐ Curso sobrelaboración e 
edición de páxinas web. ‐Curso 
sobre elaboración das guías 

docentes. ‐Curso sobre Dereito 
colaborativo

Na Facultade de Ourense 
celebráronse os seguintes cursos 

dirixidos ós docentes:
‐ Curso sobrelaboración e edición de 

páxinas web
‐ Curso sobre elaboración das guías 

docentes
‐ Curso sobre Dereito colaborativo

Bo Non proceden CGCs 23/07/2015

Facultade de 
Dereito

2014G‐DT08 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións
C05: Planificación das 

ensinanzas
Titulación Grao en Dereito

Mellora do ratio 
profesor/alumno

Mellorar a docencia e evitar a 
sobrecarga de traballo e 
pérdida na transmisión de 

coñecemento.

Solicitar a ampliación do 
pesoal docente para 
mellorar o ratio. 

Atribución dun maior 
número de horas de 
docencia ao centro.

Petición á Reitoría 31/07/2015 Reitoría Decanato, Reitoría
Realizada 

parcialmente

A taxa de reposición de efectivos e a 
limitación da contratación pola Lei 
de Orzamentos non permite a 
execución deste punto. Dende a 
CGC da Facultade de Dereito se 

remitiron escritos relativos a PDA, 
profesorado, etc ó rectorado

Malo debido á imposibilidade de 
executar esta mellora

Modificación da normativa en 
vigor

CGCs 23/07/2015

Facultade de 
Dereito

2014G‐DT07 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións
C04: Acceso e admisión 

de estudantes
Titulación Grao en Dereito Difusión das titulacións

Necesidade dunha mellor 
divulgación das titulacións 
impartidas nos centros

Continuar no plan de 
promoción dos centros, 

engadindo outras 
actuacións.

Promocion pública das titulacións 31/07/2015 Descanatos Decanato Realizada

Realizánse accións de difusión das 
titulacións a través da web, da 
presencia nos colexios, coa 
impartición de charlas. e da 
publicidade institucional.
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Facultade de 
Dereito

2014G‐DT06 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións

C03: Competencias 
/Obxectivos

C05: Planificación das 
ensinanzas

Titulación Grao en Dereito

Revisión das competencias da 
titulación e reflexión co 
profesorado sobre a 
necesidade da súa 

implementación na docencia e 
a súa valoración nas probas de 

avaliación.

Cumprir coa recomendación da 
ACSUG sobre o número de 
competencias da titulación. 
Mellorar a avaliación das 

competencias que figuran nas 
guías docentes.

Valoración das 
competencias e a súa 

simplificación. Avaliar as 
competencias

Reunións de coordinación co profesorado 31/07/2015 Decanatos
Xunta de Titulación , 

Coordinadores de Grao

Esta mellora presentouse como " 
mellora de Grao" asociada a dous 
criterios  C03: Competencias/ 
Obxectivos e C05: Planificación 

das ensinanzas.

Realizada
Aprobada a modificación da 

Memoria 2014
Bo Non proceden CGCs 22/07/2015

Facultade de 
Dereito

2014G‐DT05 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións

C02: Xustificación
C03: Competencias / 

Obxectivos
Titulación Grao en Dereito

Interrelación cos axentes 
económicos e sociais

Ampliar o número e sectores 
con convenios

Subscribir e/ou executar 
convenios con outras 
institucións públicas e 
privadas: Fiscalía de 
Galicia, despachos de 
avogados, Parlamento 
de Galicia e Instituto 

Nacional da Seguridade 
Social.

Sinatura de convenios de colaboración con empresas e 
institucións

31/07/2016 Centros Decanatos

Esta mellora presentouse como " 
mellora de Grao" asociada a dous 
criterios CO2: xustificación e C03: 

Competencias/ Obxectivos

Realizada
Continúase coa relación cos axentes 

económicos e coa firma de 
convenios de prácticas

Bo Non proceden CGCs 23/07/2015

Facultade de 
Dereito

2014G‐DT04 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións
C02: Xustificación Titulación Grao en Dereito Participación dos egresados

Pérdida de contacto académico 
e de seguimento cos egresados

Acadar unha 
participación máis activa 
dos egresados a través 
de Cursos de temas 

xurídicos de actualidade 
destinados 

especificamente a eles.

Reunións co profesorado 31/07/2015
Reitoría, Centros, 

Profesorado
Decanatos, Coordinadores, 
Profesorado dos centros

Realizada
Realizaronse cursos nas dúas 

Facultades coa participación de 
egresados

Bo Non proceden CGCs 23/07/2015

Facultade de 
Dereito

2014G‐DT03 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións

C02: Xustificación
C03: Competencias/ 

Obxectivos
Titulación Grao en Dereito

Reunión entre Facultade de 
Dereito e Fac. Ciencias 
Xurídicas e do Traballo

Escasas actuacións de 
coordinación

Reunión da comisión de 
coordinación unha vez 

ao ano entre os 
coordinadores das 

titulacións.

Reunión da Comisión. 31/07/2015 Centros Decanatos, Coordinadores

Esta mellora presentouse como " 
mellora de Grao" asociada a dous 
criterios CO2: xustificación e C03: 

Competencias/ Obxectivos

Realizada
Celebradas dúas reunións de 
coordinación da Titulación:

 Bo Non procede CGCs 23/07/2015



Facultade de 
Dereito

2014G‐DT02 2013‐2014
Seguimento anual das 

titulacións
C01: Descrición do 

Título
Titulación Grao en Dereito 

Simultaneidade de estudos 
Dereito e ADE

Demanda social de 
profesionais con coñecemento 

en ambos sectores

Facilitar a 
simultaneidade dos 
estudos entre os 

estudantes de Dereito e 
o grao de ADE

Programa de simultaneidade e normativa 31/07/2014 Centros Decanato Realizada

Aprobada a normativa de 
simultaneidade pola Xunta de 

Facultade de Ciencias Xurídicas e do 
Traballo e pola Facultade de Dereito 
de Ournse en decembro 2013 e 
polo Consello de Goberno en 

febreiro de 2014

Alto xa que se cumple cunha 
demanda social destes estudos.

Non proceden CGCs 23/07/2015

Facultade de 
Dereito

2014G‐DT01 2013‐2014
Seguimento anual das 

titulacións
C01: Descrición do 

Título
Titulación Grao en Dereito

Adaptación dos contidos do 
título

A estructura dos contidos 
sobrecarga uns cursos sobre 

outros

Equilibrar o esforzo 
académico entre os 
distintos cursos

Modificación do plan de estudos 31/07/2014 Xunta de Titulación Decantao Xunta de Titulación Realizada
Aprobada a modificación do Plano 
de estudos en 2014. Novo plano de 

estudos e Memoria vixentes

Non existen datos ata a 
implantación completa

Non proceden CGCs 23/07/2015

Facultade de 
Dereito

2014C27 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións
Centro

Mellora da localización das 
infraestructuras do Centro

Escasa información relacionada 
coa ubicación das 

infraestructuras do Centro

Aumentar a información 
relacionada coa 
ubicación das 

infraestructuras do 
Centro

Incluir na web do Centro información dos planos de 
localización con idea de mellorar aínda máis a localización 

de infraestructuras do Centro
31/07/2015 Decanato

Comisión de Garantía de 
Calidade

Realizada
Incluida na web información ó 

respecto
Elevado Non proceden

Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014C26 2014‐2015
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C09: Sistema de 
Garantía de Calidade

Centro

Cumprir o compromiso do SGIC 
coa sociedade e publicitar datos 

relevantes para os futuros 
empregadores e outros grupos 

de interese.

Falta de publicidade suficiente 
dos resultados da análise de 
datos académicos e de datos 
obtidos das enquisas de 

satisfacción.

Proporcionar aos 
distintos grupos de 

interese as conclusións 
que xurdan tras a 

análise das enquisas ou 
outras fontes de 

información por parte 
da Comisión de Garantía 

de Calidade da 
Facultade. Informalos 
tanto dos resultados 
obtidos da devandita 
análise como das 
accións de mellora 

adoptadas. 
Aproximar o 

compromiso do SGIC 
coa sociedade e, en 

particular, cos posibles 
empregadores dos 

futuros titulados para 
certificar as 

competencias e 
habilidades adquiridas 
na súa formación.

Facilitar a través da web a información pública das taxas 
académicas, dos resultados das enquisas de satisfacción, 
analizar os datos nos informes de seguimento, publicar as 

conclusións obtidas da análise dos datos a través do 
informe de resultados anuais do centro e do informe de 
seguimento dos obxectivos do centro, os plans de mellora 

das titulacións o do centro...

31/10/2014
Web, Facultade, 

Comisión de Garantía 
de Calidade

Comisisón de Garantía de 
Calidade

Actas da comisión de calidade (10 , 24 
outubro, 7 novembro, 27 de marzo) e da 

Xunta de Facultade (17 decembro)
Realizada

Facilitar a través da web a 
información pública das taxas 
académicas, dos resultados das 
enquisas de satisfacción, analizar

Elevado Non proceden
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión do 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014C25 2014‐2015
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C09: Sistema de 
Garantía de Calidade

Centro

Implementación efectiva do 
ciclo de mellora continua nos 
procedementos documentados 

do SGIC

Falta dunha análise abondo 
dos resultados obtidos pola 

Facultade con carácter previo á 
proposta de accións de 

mellora.

Aplicar o ciclo PDCA (de 
mellora continua) tale 

como prevén os 
procedementos 

documentados pola 
Facultade, realizando 

unha axeitada 
valoración dos 

resultados obtidos por 
parte da Facultade. A 
tales efectos, deberase 
ter en conta en todo o 
sistema o ciclo de 

mellora continua (por 
exemplo: analizar os 

resultados dos plans de 
captación de 

estudantes, valorar os 
resultados dos procesos 

de medición da 
satisfacción dos 

distintos colectivos, etc.)

Valorar axeitadamente os resultados obtidos pola 
Facultade (resultados académicos, enquisas de avaliación 
docente, enquisas de satisfacción, Universidade de Vigo 
en cifras, SIIU...) para para propoñer accións de mellora e 

garantir a eficiencia do proceso de mellora continua.

31/10/2014

Comisión, 
autoinformes de 

seguimento, informes 
de resultados e de 
seguimento dos 

obxectivos do centro.

Comisión de Garantía de 
Calidade

Actas da comisión de calidade (10 e 23 
xullo, 11 setembro, 24 outubro, 7 

novembro, 27 de marzo) e da Xunta de 
Facultade (17 decembro)

Realizada

Valoráronse os resultados obtidos 
para propoñer accións de mellora e 
garantir a eficiencia do proceso de 

mellora continua

Elevado Non proceden
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014C24 2014‐2015
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C09: Sistema de 
Garantía de Calidade

Centro

Implantación e/ou mellora ou 
simplificación dos 

procedementos actualmente 
documentados e non 

despregados e revisión do 
sistema para evitar 

duplicidades.

Existencia de duplicidades na 
documentación do SGIC e 

procedementos documentados 
e non implantados.

1. Lograr unha máis 
axeitada implantación 
dos procedementos que 
actualmente non se 

atopan despregados tal 
e como se atopan 

documentados e, no 
caso de non considerar 
axeitado o proceso 

descrito nestes, estudar 
a posibilidade de 

melloralos, 
contextualizalos á 

realidade da Facultade 
e/ou simplificalos. 
Algúns dos procesos 

deseñados inicialmente 
no SGIC non se adaptan 
á realidade funcional de 
hoxe nos centros ao non 
considerar os cambios e 

melloras que se 
produciron (legais e 

normativos, 
organizativos, de 
programas de 

calidade...). Esta 
situación deu lugar a un 

Plan de mellora do 
funcionamento dos SGIC 
que inclúe a revisión e 
actualización de toda a 
documentación de 

1. Rematar a elaboración definitiva e aprobar os 
procedementos xa revisados durante o curso 2013/14, é 
dicir: os de Dirección estratéxica (DE‐01 Planificación 
estratéxica, DE‐02 Seguimento e medición, e DE‐03 

Revisión do sistema pola Dirección) e os de Xestión da 
Calidade e Mellora Continua (MC‐02 Xestión de queixas, 

suxestións e felicitacións e MC‐05 Satisfacción dos 
usuarios e das usuarias). 

2. Elaborar e aprobar os procedementos do SGIC 
pendentes de actualizar, é dicir: Xestión da infraestrutura 

e ambiente de traballo (IA) e Xestión de compras e 
avaliación dos provedores (CO).

3. Revisar a aplicación para evitar as duplicidades reais.

31/10/2015

Recursos humanos 
Área de Apoio á 

Docencia e Calidade e 
bolseiros de calidade

Técnicos Superiores de 
Calidade, grupos de mellora 
de procesos e bolseiros de 

calidade.

Realizada 
parcialmente

Rematouse a elaboración definitiva 
pola área de apoio á docencia e á 
calidade ‐e aprobáronse pola 

Facultade‐ os procedementos de 
Dirección estratéxica e xestión da 
calidade e mellora continua xa 

revisados durante o curso 2013/14. 
Resta elaborar e aprobar os 
procedementos de Xestión da 
infraestrutura e ambiente de 
traballo e Xestión de comprase 
avaliación dos provedores (CO) 

Medio‐alto

Rematar os procedementos de 
Xestión da infraestrutura e 
ambiente de traballo (IA) e 

Xestión de compras e 
avaliación dos provedores 
(CO), aínda pendentes de 
actualizar pola Área de 

Calidade

Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014C23 2014‐2015
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C09: Sistema de 
Garantía de Calidade.

Centro
Simplificación e racionalización 
da aplicación informática do 

SGIC

Excesiva complexidad no uso 
da aplicación informática e 

oportunidade de xeneralizar o 
seu uso aos membros da 
comisión de garantía da 

calidade.

Facilitar unha aplicación 
informática cunha 

interface cos 
usuarios/ás adaptada ás 
necesidades actuais, en 
termos de facilidade de 
manexo, simplificación 
visual e operativa, 
interconexión de 
programas...

1. Continuar co desenvolvemento das melloras da 
aplicación informática planificadas, incidindo naquelas 
cuestións que facilitan o manexo polos usuarios/as.

2. Estudar a viabilidade e analizar, técnica e 
economicamente, alternativas á aplicación informática 

actual.

31/07/2015

Recursos humanos 
Área de Apoio á 

Docencia e Calidade e 
dos servizos 

informáticos da 
Universidade de Vigo.

Servizos informáticos e 
técnicos da Área de Apoio á 

Docencia e á Calidade

.Sen prexuízo dos compromisos que 
debería asumir Institucionalmente a 
Universidade a través do persoal dos 
servizosi informáticos e dos técnicos 

superiores de calidade, desde o centro as 
deficiencias da aplicación puxéronse 

reiteradamente en coñecemento da área 
de apoio á docencia e á calidade  que 

trataron de implicar aos servizos 
informáticos pero que non atopan unha 
vía de saída: os servizos informáticos non 
tes recursos materiais e humanos para 
cambiar a aplicación, por haberíao que 

externalizar o servizo e non existen neste 
momento recursos para acometer o 

cambio necesario. 
O centro continuará utilizando a páxina 
web a modo de repositorio documental 
do SGIC cun deseño máis amigable e 

intuitivo.

A presente acción de mellora 
unifica dous propostas do plan de 
melloras do centro formuladas en 
términos muy similares. A acción 
de mellora reiterase no plan de 
melloras ao Informe de Auditoría 
externa inicial para a certificación 
da implantación do SGIC de 2015 
e unifica as propostas do plan de 

melloras do seguimento da 
titulación de Grao en Dereito e 
de renovación da acreditación do 
Máster universitario en Avogacía 
do mesmo contido do 2015 ao 

ser melloras do centro.

Realizada 
parcialmente

Aínda que dende a Universidade 
non se procedeu á simplificación e 
racionalización da aplicación, a 

Facultade utilizou a web a modo de 
repositorio documental para 
simplificar e racionalizar a 

información de calidade do centro e 
clarificou nunha tabla os suxeitos 

responsables de cada 
procedemento do SGIC e os 
rexistros asociados ao mesmo 

(soporte, responsable da custodia e 
tempo de conservación)

Elevado por parte da Facultade e 
medio por parte da Universidade. 

Por parte da Área de apoio á 
docencia e a calidade proponse 
como nova data límite para a súa 

execución o 31/05/2016.

O novo plazo fixado para a súa 
execución aínda non rematou. 
Desde o centro as deficiencias 

da aplicación puxéronse 
reiteradamente en 

coñecemento da área de 
apoio á docencia e á calidade  
que trataron de implicar aos 
servizos informáticos pero que 
non atopan unha vía de saída: 
os servizos informáticos non 
tes recursos materiais e 
humanos para cambiar a 

aplicación, por haberíao que 
externalizar o servizo e non 
existen neste momento 
recursos para acometer o 
cambio necesario. O centro 

continuará utilizando a páxina 
web a modo de repositorio 
documental do SGIC cun 
deseño máis amigable e 

intuitivo.

Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015 



Facultade de 
Dereito

2014C22 2014‐2015
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C09: Sistema de 
Garantía de Calidade

Centro

Buscar unha maior e máis 
harmonizada implicación 

institucional das vicerreitorías 
no SGIC, especialmente cara 
aos procedementos que non 
dependen da Facultade.

Deficiente implantación dos 
procedementos estratéxicos e 
de apoio que, tal e como se 

atopan definidos, non 
dependen da Facultade.

Necesidade dunha 
maior implicación 

institucional en todo o 
relativo ao Sistema de 
Garantía Interna de 
Calidade intentando 

mellorar a conexión, en 
materia de calidade, 
entre as diferentes 
vicerrectorías, o que 
facilitaría a correcta 

implantación daqueles 
procedementos 

estratéxicos e de apoio 
que, tal e como se 

encontran definidos, 
non dependen da 

Facultade.

1. Crear un órgano institucional (Comisión de Calidade) en 
materia de calidade con labores de coordinación e análise 

e elaboración dun borrador de regulamento interno 
(composición, funcións...) de funcionamento da Comisión 

de Calidade. 
2. Desenvolver canles de información a través da Área de 

Calidade que permitan e/ou favorezan unha maior 
coordinación institucional entre as distintas vicerrectorías 

e entre os centros (grupos de traballo intercentros, 
xornadas de presentación de actividades, redes de 

colaboración...).

30/06/2015

Recursos humanos da 
Área de Apoio á 

Docencia e Calidade e 
das vicerreitorías con 
competencias en 

calidade.

Técnicos superiores de 
calidade, vicerreitoría con 
competencias en Calidade.

Realizada

 Creación dun órgano institucional 
(Comisión de Calidade) en materia 
de calidade con cometidos de 

coordinación e análise. Elaboración 
dun regulamento interno. 

Desenvolvemento de canles de 
información a través da Área de 

Calidade que  favorezan unha maior 
coordinación institucional entre as 
distintas vicerreitorías e entre os 

centros (grupos de traballo 
intercentros, xornadas de 

presentación de actividades, redes 
de colaboración ...).

Elevado Non proceden
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014C21 2014‐2015
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C09: Sistema de 
Garantía de Calidade

Centro

Busca de medidas que 
permitan aumentar a 

participación dos estudantes na 
cumprimentación das enquisas 

de satisfacción.

Baixa participación do 
alumnado nas enquisas.

Identificar e actuar 
contra as causas que, 

dun modo 
complementario, poden 

provocar a baixa 
participación do 

alumnado: 
‐ descoñecemento do 

obxecto e finalidade das 
enquisas .

‐ percepción negativa da 
súa utilidade real.

 ‐ dificultades no modo 
de acceso á aplicación 

informática das 
enquisas.

1. Rematar as actividades levadas a cabo por un grupo de 
traballo multidisciplinar que se constituíu co obxectivo de 
racionalizar e mellorar as metodoloxías de avaliación 

empregadas (modo de recollida da opinión dos grupos de 
interese, frecuencia de realización, contidos dos 

cuestionarios...). Este grupo de traballo constituíuse en 
abril de 2014 e, actualmente, está na fase final de 
conclusións, pendente da reunión de peche. 2‐ 

Realización dunha campaña institucional para explicar e 
fomentar as actividades de recollida de opinión dos 

distintos grupos de interese. Incidirase na explicación da 
relevancia de cada unha das enquisas e o seu impacto nos 
programas de calidade e na mellora continua da calidade 

dos centros e servizos.
3‐ Mellorar o acceso á aplicación informática. 

4. Propoñer algún incentivo material para animar á súa 
realización (ej. sorteo dunha cea, de Ipad... entre os 

participantes).

31/01/2015

Recursos humanos 
Ärea de Apoio á 

Docencia e Calidade, 
do ATIC e da Comisión 

de Garantía de 
Calidade.

Técnicos Superiores de 
Calidade, dirección do ATIC e 
Comisión de Garantía de 

Calidade.

Remisión múltiples correos electrónicos 
concienciando aos implicados da 
importancia das enquisas e sorteo

dun aprovechamiento nun 
establecimiento hostelero entre os 

participantes ‐acta comisión calidade 10 
de outubro‐

A presente acción de mellora 
indluída no Plan de accións de 

mellora ao Informe de auditoría da 
certificación da implantación do 
SGC  unifica tamén as propostas 

do plan de melloras do seguimento 
das titulacións de Grao e Máster do 
mesmo contido ao ser melloras do 

centro.

Realizada

Participación do alumnado e do 
profesorado nas enquisas de 

satisfacción moi superior á media da 
Universidade, da titulación e da 

rama de coñecemento

Elevado Non proceden
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014C20 2014‐2015
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C09: Sistema de 
Garantía de Calidade

Centro

Análise pola Comisión de 
Calidade dos resultados 

desagregados das enquisas de 
satisfacción e das taxas de 

rendimento académico e da súa 
evolución histórica/temporal.

Insuficiencia dunha análise 
comparativa axeitada de 

resultados que incremente a 
calidade da valoración da 

comisión.

Coñecer, valorar e facer 
unha análise histórico‐
temporal comparativa 
dos resultados das 

enquisas de satisfacción 
e dos resultados 

académicos dos títulos.

Conseguir e analizar os resultados debidamente 
desagregados das enquisas de satisfacción e das taxas 

académicas e conseguir e analizar datos históricos tamén 
debidamente desagregados para facer un seguimento 
comparativo destes e propoñer accións de mellora das 
titulacións que contribúan a garantir a súa calidade.

31/12/2014

Recursos humanos da 
Comisión de garantía 
da calidade, bolseiros 

e datos 
subministrados pola 

Universidade.

Comisión de Garantía da 
Calidade, Bolseiros de 
Calidade, persoal que 
xestiona o portal 

“Universidade de Vigo en 
cifras” e o SIIU.

Especialmente nas actas da comisión de 
calidade de 10 de xullo de 2014 e 27 de 

marzo de 2015

A presente acción de mellora 
indluída no Plan de accións de 
mellora ao Informe de auditoría 
da certificación da implantación 

do SGC  unifica tamén as 
propostas do plan de melloras do 
seguimento das titulacións de 

Grao e Máster do mesmo contido 
ao ser melloras do centro.Para 
evitar duplicidades rexístrase 
soamente como  mellora de 

Centro.

Realizada

Análise pola Comisión de Calidade 
das enquisas de satisfacción e dos 
indicadores académicos a través do 

Informe anual de resultados e 
análise da evolución dos tres 
últimos cursos dos indicadores 

académicos desagregados por curso 
e por materia e enquisas 

satisfacción.

Elevado Non proceden
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014C19 2014‐2015
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C09: Sistema de 
Garantía de Calidade

Centro
Maior integración e dinamismo 
da Comisión de Calidade no 
organigrama do centro.

Insuficiente protagonismo da 
comisión como órgano 

dinamizador da calidade do 
centro e das súas titulacións.

Aínda que a Facultade é 
un centro pequeno, no 
que frecuentemente as 

mesmas persoas 
coinciden en numerosos 

órganos polo que 
resulta pouco operativo 

reunir a distintos 
órganos integrados 

polas mesmas persoas 
para discutir e aprobar 
unha mesma cuestión, é 

importante o 
funcionamento da CGC 

como órgano 
dinamizador cuxa 
opinión pode ser 

diverxente respecto da 
postura institucional do 
equipo decanal, malia 
que o órgano estea 
presidido por un 

membro do equipo.

A CGC ten revisado e validado as guías docentes, os 
informes anuais de resultados, os autoinformes de 

seguimento dos títulos, os informes de revisión técnica 
nos procedementos de seguimento dos títulos..., pero na 
súa axenda inmediata está tamén aprobar a modificación 
do Manual de Calidade da Facultade de Dereito, validar os 

informes de accións de coordinación de todas as 
titulacións adscritas ao centro, o Informe Final do PAT 
2013‐2014, o PAT do centro para o curso 2014‐2015, e 
varios procedementos e formularios ‐Plan de promoción 

do centro, Plan operativo de información pública e 
rendemento de contas, xestión de recursos materiais...‐, 
así como a elaboración do informe anual de resultados do 
centro do curso 2013‐14 e do informe de seguimento dos 
obxectivos do centro e a toma oe decisión en relación con 
cuestións claves como a modificación da composición da 

Comisión ‐para que estean representados os 
coordinadores dos títulos vinculados á Facultade‐, os 

procedementos da aplicación ligados ao PDI e ao PAS e á 
xestión dos recursos materiais, a aprobación de medidas 
para mellorar o índice de participación de profesorado e 
alumnado nas enquisas de satisfacción das titulacións, a 
axeitada implantación do SGIC nas titulacións do centro...

31/12/2014
Recursos humanos da 
Comisión de Garantía 

de Calidade

Comisión de Garantía de 
Calidade e o seu presidente

De forma continuada nas múltimples 
reunións da comisión de calidade do 

curso 2014‐2015
Realizada

A CGC ten revisado e validado as 
guías docentes, os informes anuais 
de resultados, os autoinformes de 

seguimento dos
títulos, os informes de revisión 
técnica nos procedementos de 

seguimento dos títulos, o Manual de 
Calidade da Facultade de Dereito, os 

informes de accións de
coordinación de todas as titulacións 
adscritas ao centro, o Informe Final 
do PAT , o PAT do centro, múltiples 
procedementos e formularios ‐Plan 

de promoción do centro, Plan 
operativo de información pública e
rendemento de contas, xestión de 

recursos materiais...‐... 

Elevado Non proceden
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014C18 2014‐2015
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C09: Sistema de 
Garantía de Calidade.

Centro

Maior implicación da Comisión 
de Calidade na obtención e 

análise dos datos para propor 
accións de mellora do centro e 

das titulacións.

Deficiente análise de datos 
cara a obter as oportunidades 
de mellora que xurdan desa 

análise.

Lograr a plena 
integración do Máster 

en ITM no SGC, e 
cumprir, en concreto, as 

accións de mellora 
comprometidas no 

Informe de alegacións e 
plan de accións de 

mellora da Facultade de 
Dereito ao informe de 
auditoría externa inicial 
para a certificación e 
das que depende a 
obtención pola 

Facultade de Dereito da 
certificación da 

implantación do SGIC.

A información dispoñible debe ser obxecto dunha análise 
exhaustiva fundamentalmente a través dos informes 

anuais de resultados do centro e dos obxectivos do centro 
e dos informes de seguimento dos títulos para acometer 

máis eficientes e efectivos plans de melloras.

31/12/2014

Recursos humanos da 
Comisión de garantía 
da calidade, informes 
de seguimento, de 
resultados e de 

obxectivos e plans de 
melloras.

Coordinación das titulacións 
e Comisión de Garantía da 

Calidade.

Especialmente nas actas da comisión de 
calidade de 27 de marzo e 17 de abril de 

2015
Realizada

Obtención e análise datos 
obxectivos calidade centro e

tasas académicas por materia, curso 
e ano. Planificación enquisa 

empregadores e profesionais do
sector.  PAESU  

Elevado Non proceden
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014C17 2014‐2015
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C09: Sistema de 
Garantía de Calidade

Centro
Lograr a plena integración do 

Máster en ITM no SGC
Deficiente implantación do 
SGIC do centro no Máster

Lograr a plena 
integración do Máster 

en ITM no SGC, e 
cumprir, en concreto, as 

accións de mellora 
comprometidas no 

Informe de alegacións e 
plan de accións de 

mellora da Facultade de 
Dereito ao informe de 
auditoría externa inicial 
para a certificación e 
das que depende a 
obtención pola 

Facultade de Dereito da 
certificación da 

implantación do SGIC.

(i) Continuar e mellorar o proceso de recollida de 
información sobre os programas formativos do máster, 

para valorar as necesidades do centro e sobre os 
resultados de aprendizaxe, indicadores, inserción laboral 
e satisfacción dos grupos de interese, que se articula nos 
tres supostos a través das queixas e suxestións que se 

reciban, das enquisas institucionais sobre a avaliación de 
satisfacción do PDI coas titulacións, das enquisas de 

avaliación docentes, de reunións de coordinación ou de 
reunións da CGC... Sobre os resultados tamén pode 

encontrarse información para analizar a partir do SIIU, de 
acceso restrinxido a través da secretaría virtual, e do 

portal "Universidade de Vigo en cifras", de acceso público, 
que fai pública a través da web información e indicadores 
diversos. A información obtida por eses medios debe 
analizarse tamén nos tres casos de forma exhaustiva 
fundamentalmente a través do informe anual de 

resultados do centro e o informe de seguimento dos 
títulos. Aínda que a ACSUG non facilita aínda información 
sobre a inserción laboral das titulacións oficiais de grao e 
máster, na Universidade de Vigo se constituíu un grupo 
de traballo co obxectivo de racionalizar e mellorar as 

metodoloxías de avaliación empregadas nas enquisas e os 
contidos dos cuestionarios que inclúe enquisas a 

egresados que pode axudar a obter datos avaliables.
(ii) Revisar que a información pública accesible a través 
das webs do centro e do máster teñen en conta as 

directrices definidas pola ACSUG e que ambas as dúas 
webs son obxecto de análise, avaliación e mellora, e 

actualizar e mellorar a devandita información no marco 
da realización dos autoinformes de seguimento dos 

títulos.
.(iii) Revisar, actualizar e mellorar a web do centro e do 

31/12/2014

Recursos humanos do 
Máster, Comisión 

académica e Comisión 
de Garantia de 

Calidade.

Coordinación do Máster, 
Comisión académica do 
máster e Comisión de 
Garantía de Calidade.

Actas da comisión de calidade de 10 y 14 
de xullo, 11 de setembro, 10 e 24 de 
outubro, 27 de novembro e 17de 
decembro de 2014 e 2 de marzo de 

2015. A instancia da Xunta de Facultade 
de Dereito, por acordo adoptado na 
reunión de 7 de novembro de 2014  
siguindo o procedemento previsto na 

Normativa de suspensión e extinción de 
estudos oficiais de máster da 

Universidade de Vigo, a Comisión de 
Estudos de Posgrao, na súa reunión de 
21 de maio de 2015, acordou propor ao 
Consello de Goberno a extinción do 
título de Máster Universitario en 

Información Técnica do Medicamento 
(proposta aprobada na reunión ordinaria 
do Consello de Goberno de 23 de xuño
Por Orden de 4 de xuño de 2015 da 
Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria revócase 

finalmente a autorización para impartir o 
Máster Universitario en Información 

Técnica do Medicamento.

Realizada

 Os cambios na coordinación e CAM 
motivaron a proposta de
desvinculación do título da 

Facultade que rematou cunha 
proposta de extinción

Elevado cara a garantir os dereitos 
dos estudantes, aínda que a 

implantación do SGIC do centro 
desencadenou na proposta de 

extinción do título

Non proceden
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015



Facultade de 
Dereito

2014C16 2014‐2015
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C09: Sistema de 
Garantía de Calidade

Centro

Solicitude á Reitoría dun PAS 
con funcións de calidade ou, no 

seu defecto, un bolseiro/a 
adscrito ao decanato con 
competencias en calidade.

Inmensa burocracia e carga de 
traballo en asuntos de calidade 

dos centros. Carencia de 
persoal de apoio permanente 
para a xestión das cuestións 

relativas á calidade.

Necesidade de dispor 
nos centros de persoal 
con competencias e 

experiencia en materia 
de calidade. Na 

Facultade de Dereito en 
menos de dous 

mandatos de dous 
equipos decanais 

asumiron as 
competencias do 
vicedecanato de 

calidade cinco PDI e seis 
bolseiros. É preciso 

darlle certa 
continuidade ao traballo 

de calidade, 
continuidade que 
quedaría mellor 

garantida cun PAS con 
competencias na 

materia.

Solicitar aos órganos de goberno da Universidade de Vigo 
dun PAS con competencias en calidade ou, no seu 
defecto, un bolseiro/a adscrito ao Decanato e con 

competencias en calidade con cargo ao orzamento de 
calidade do centro.Reiterar ante as instancias 

competentes a necesidad de  persoal de administración e 
servizos para o centro con funcións de calidade con 

formación e non provisional.

30/11/2014

Recursos económicos 
da Universidade de 
Vigo ou da Facultade 

de Dereito

Equipo decanal e Comisión 
de Garatía de Calidade

31/07/2016
Actas das comisións de calidade de 10 de 
outubro de 2014 e de 19 de outubro de 

2015
Realizada

Remisión dun escrito aos órganos 
competentes da Universidade.  
Convocatoria dunha bolsa de 

calidade para a Facultade de Dereito 
de Ourense con cargo ao orzamento 

do centro do 2015  ademais da 
bolsa convocada pola Vicerreitoría 
de organización académica con 

cargo ao orzamento da 
Universidade. Dotación de persoal 

de administración y servizos 
temporal e sen formación en 

calidade de apoio nos procesos de 
certificación da implantación do 

SGC.

Medio pois a demanda principal 
do centro é contar cun pas con 

vinculación permanente á 
Facultade. A acción de mellora 
reiterase plan de melloras do 

seguimento da titulación de Grao 
en Dereito e de renovación da 

acreditación do Máster 
universitario en Avogacía do 

mesmo contido do 2015 ao ser 
unha mellora do centro. e unifica 

as propostas.

Persistir na demanda dun pas 
de calidade con formación e 
competencias en materia de 
calidade, aínda que sexa con 
adicación parcial, para lograr 
una axeitada implantación e 
mantemento do SGIC así 
como apoio administrativo 

durante os procedementos de 
renovación da acreditación 
das titulacións do centro. 

Fíxase como nova data límite 
para a súa execución poola 

Reitoría ou Xerencia o 
31/07/2016

Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014C15 2014‐2015
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C09: Sistema de 
Garantía de Calidade

Centro
Revisar o manual de Calidade 
así como a política e obxectivos 

de calidade do centro.

Os obxectivos serán medibles, 
alcanzables, estar coordinados 

con plans de mellora, 
involucrar grupos de interese e 
desenvolverse con plans de 

actuación.

Redefinir os obxectivos 
de calidade existentes, 
as liñas de actuación e 
os indicadores que 

permitan desenvolvelos 
conforme a unha 

estratexia baseada na 
mellora continua que 
concrete as accións 

necesarias para poder 
levalos a cabo. Así, os 
obxectivos establecidos 
pola Facultade deberían 
caracterizarse polos 

seguintes requisitos: ser 
medibles de forma que 
se poida coñecer o seu 

grao real de 
consecución, ser 
alcanzables, estar 

coordinados cos plans 
de mellora da Facultade, 
involucrar aos distintos 
grupos de interese e 

poder ser desenvolvidos 
a través de plans 

concretos de actuación.

Aprobar o Manual de Calidade revisado e actualizado 
durante o curso 2014/15 (concretamente o anexo 4, Guía 

de obxectivos de calidade), de maneira que:
‐ Se establezan os criterios e requisitos para a 

determinación dos obxectivos de calidade do centro e, 
baseándose nisto, se redefinan os obxectivos de calidade 
existentes, así como as liñas de actuación e os indicadores 

que permitan desenvolvelos.

31/07/2015

Recursos humanos 
Área de Apoio á 

Docencia e Calidade e 
membros CGC

Técnicos Superiores da Área 
de Apoio á Docencia e 
Calidadee, aprobado o 
modelo de manual de 
calidade, a Comisión de 
Garantía de Calidade e o 
Equipo decanal do centro ( 

aprobación).

Actas da comisión de calidade de 2 de 
marzo e da Xunta de Facultade de 6 de 

marzo de 2015

A presente acción de mellora 
indluída no Plan de accións de 

mellora ao Informe de auditoría da 
certificación da implantación do 
SGC  unifica tamén as propostas 

do plan de melloras do seguimento 
das titulacións de Grao e Máster do 
mesmo contido ao ser melloras do 

centro.

Realizada

Redefinir os obxectivos de calidade, 
as liñas de actuación e os 
indicadores que permitan 

desenvolvelos conforme a unha 
estratexia baseada na mellora 

continua que concrete as accións 
necesarias para poder levalos a cabo 
‐obxectivos medibles, alcanzables, 
coordinados cos plans de mellora da 
Facultade, involucrar aos distintos 
grupos de interese e poder ser 
desenvolvidos a través de plans 

concretos de actuación‐.  

Medio

Se  ben  o  centro  conta  cun  
programa  de  obxectivos  
propio,  alineado  coas súas  
líñas estratéxicas, en relación 
aos obxectivos de calidade 

xerais establecidos de maneira 
conxunta para  os  centros  da  

Universidade  de  Vigo  e  
asumidos  por  éstes,  non  se  
evidencia  unha adecuada  
definición  dos  indicadores  

vinculados  a  ditos  obxectivos 
posto  que  alguns  

establecéronse por debaixo 
dos valores previamente 

alcanzados por este centro. A 
comisión avaliará o grao de 

consecución dos obxectivos de 
calidade durante o curso 

2014/2015  a fin de comparar, 
dende unha perspectiva 

histórica, os datos obtidos dos 
indicadores cos datos dos 

cursos anteriores e 
plantearase a posibilidade de 
revisar as metas propostas 
para o curso 2015‐16, se 
realmente se aprecia que 
nalgún dos ítems foise 

extremadamente cauto e 
pouco ambicioso. 

Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014C14 2014‐2015
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C09: Sistema de 
Garantía de Calidade.

Centro
Promover a revisión da 

composición da Comisión de 
Garantía de Calidade.

Os coordinadores dos títulos 
do centro non forman parte en 
calidade de tales da Comisión.

Integrar na composición 
da Comisión de garantía 

da calidade como 
membros natos os 
coordinadores dos 
títulos adscritos á 

Facultade de Dereito 
para que poidan 
subministrar 

información completa 
sobre as dificultades ou 
controversias que se 

formulen en relación co 
título, a súa 

planificación docente, a 
súa información, os seus 
indicadores... e coñezan 

de primeira man a 
opinión da CGC respecto 
das cuestións que nesta 

se debatan.

Instar a modificación do regulamento de réxime interno 
da Facultade de Dereito.

30/11/2014
Recursos humanos 
Facultade de Dereito

Comisión de Garantía de 
Calidade e Xunta de 

Facultade

Aprobación do Manual de Calidade e do 
Regulamento de réxime interno da 

Facultade de Dereito ‐actas da comisión 
de calidade de 10 de outubro e 2 de 

marzo e da Xunta de Facultade de 21 de 
maio de 2015‐ e aprobación polo 

Consello de Goberno da Universidade de 
Vigo de 29 de outubro de 2015

A presente acción de mellora 
indluída no Plan de accións de 

mellora ao Informe de auditoría da 
certificación da implantación do 
SGC  unifica tamén as propostas 

do plan de melloras do seguimento 
das titulacións de Grao e Máster do 
mesmo contido ao ser melloras do 

centro.

Realizada

Unha vez aprobado o Regulamento 
de réxime interno da Facultade polo 

Consello de Goberno, os 
coordinadores dos títulos adscritos 
á Facultade de Dereito forman parte 

da Comisión de Garantía de 
Calidade como membros natos 

Medio Non proceden
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014C13 2014‐2015
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C09: Sistema de 
Garantía de Calidade

Centro

Elaboración dos 
procedementos de dirección 

estratéxica e xestión da 
calidade e mellora continua.

Falta de adaptación dos 
procedementos á realidade 

funcional do centro.

Rematar a elaboración 
definitiva e aprobar os 
procedementos xa 
revisados durante o 

curso 2013/14, é dicir: . 
Dirección estratéxica 
(DE‐01 Planificación 
estratéxica, DE‐02 

Seguimento e medición, 
e DE‐03 Revisión do 

sistema pola Dirección) .
Xestión da Calidade e 
Mellora Continua (MC‐
02 Xestión de queixas, 
suxestións e felicitacións 
e MC‐05 Satisfacción 
dos usuarios e das 

usuarias).

Elaboración definitiva e aprobación de dirección 
estratéxica e de xestión de calidade e mellora continua.

31/07/2015

Recursos 
humanosÁrea de 
Apoio a Docencia e 

Calidade

Técnicos Superiores de 
Calidade da Área de Apoio á 

Docencia e Calidade

Validación dos procedementos pola 
Comisión de calidade de 2 de marzo e 

aprobación pola Xunta de Facultade de 6 
de marzo

A presente acción de mellora 
indluída no Plan de accións de 

mellora ao Informe de auditoría da 
certificación da implantación do 
SGC  unifica tamén as propostas 

do plan de melloras do seguimento 
das titulacións de Grao e Máster do 
mesmo contido ao ser melloras do 

centro.

Realizada

Elaboración, entre outros rexistros. 
dun Plan Estratéxico da Facultade 
de Dereito, o primeiro plan de 
centro da Universidade de Vigo

Elevado Non proceden
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014C12 2014‐2015
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C07: Recursos materiais 
e servizos

C09: Sistema de 
Garantía de Calidade

Centro

Substitución do PA07 polos 
procedementos de Xestión da 
infraestrutura e ambiente de 
traballo (IA) e de Xestión de 
compras e avaliación dos 

provedores (CO).

Non adaptación do 
procedemento do SGIC á 

realidade funcional actual dos 
centros.

Adaptar o 
procedementos PA07 e 
os seus formularios 
anexos á realidade 
funcional actual dos 
centros xa que as 

actuacións relativas aos 
servizos e ,en menor 
medida, aos recursos 

materiais, son 
xestionadas 

fundamentalmente polo 
administrador/a do 

centro e transcenden a 
maioría das veces ás 

competencias do centro, 
inseríndose no ámbito 

xerencial ou 
institucional, con 
participación de 

distintos implicados 
(unidade técnica, servizo 
de xestión económica...)

Se demandará da Área de Apoio á Docencia e Calidade 
Universidade de Vigo que, de forma centralizada, a través 
dos Técnicos Superiores de Calidade da Universidade 
elaboren os procedementos do SGIC que substituirá ao 
actual PA07, pendentes aínda de actualizar. En concreto, 

os procedementos de Xestión da infraestrutura e 
ambiente de traballo (IA) e de Xestión de compras e 

avaliación dos provedores (CO).

31/07/2015

Recursos humanos 
Facultade de Dereito, 

Área de apoio a 
docencia e calidade.

Área de Apoio á Docencia e 
Calidade

31/07/2016

Instar á Área de Apoio á Docencia e 
Calidade Universidade de Vigo que, de 

forma centralizada, a través dos
Técnicos Superiores de Calidade da 

Universidade elaboren os 
procedementos do SGIC que substituirá 
ao actual PA07, pendentes aínda de 

actualizar. En concreto, os 
procedementos de Xestión da 

infraestrutura e ambiente de traballo (IA) 
e de Xestión de compras e avaliación dos 

provedores (CO). 

A presente acción de mellora 
indluída no Plan de accións de 

mellora ao Informe de auditoría da 
certificación da implantación do 

SGC  unifica tamén  as propostas 
do plan de melloras do seguimento 
das titulacións de Grao e Máster do 
mesmo contido ao ser melloras do 

centro.
Esta mellora de centro propúxose 
tamén asociada a dous criterios: 

C07: Recursos materiais e servizos 
e o C09: Sistema de Garantía de 
Calidade..A acción de mellora 

reiterase no plan de melloras ao 
Informe de Auditoría externa 
inicial para a certificación da 

implantación do SGIC de 2015 e 
unifica as propostas do plan de 

melloras do seguimento da 
titulación de Grao en Dereito e de 

renovación da acreditación do 
Máster universitario en Avogacía 

do mesmo contido do 2015 ao ser 
melloras do centro.

Realizada 
parcialmente

Grupos de traballo de mellora de 
procesos liderados e coordinado 

pola Área de Calidade

Alto, aínda que pendente de 
completar pola Área de Calidade 
da Universidade.  Por parte da 
Área de apoio á docencia e a 

calidade proponse como nova data 
límite para a súa execución o 

31/03/2016.

Avanzar institucionalmente na 
revisión completa do SGIC 
incluido o procedemento de 
xestión de compras que 
actualizará, mellorará e 

substituíra ao procedemento 
(que non está resultando 
eficaz nin efectivo) PA07 
"Xestión de recursos 

materiais"

Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015



Facultade de 
Dereito

2014C11 2014‐2015
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C07: Recursos materiais 
e servizos

Centro

Recompilar información sobre 
as necesidades de recursos 

materiais e servizos, analizalas, 
propor accións de mellora e 
avaliar os seus resultados.

Defectuosa implantación do 
procedemento do SGIC en 

materia de xestión de recursos 
económicos e servizos.

Recompilar información 
sobre as necesidades de 
recursos materiais e 
servizos a través das 
queixas e suxestións 
que se reciban, das 

enquisas institucionais 
sobre a avaliación de 

satisfacción do PDI coas 
titulacións, das enquisas 
de avaliación docentes, 

de reunións de 
coordinación, dos 

informes de 
seguemento e de 
resultados e de 
reunións da CGC, 
analizalas, realizar 

accións para a mellora 
continua e avaliar os 
seus resultados. Se é o 

caso, formular 
propostas e darlles 
oportuno traslado os 
órganos de goberno da 
Universidade de Vigo 

competentes na 
materia.

Recompilar información, analizala , realizar accións de 
mellora e avaliar os seus resultados. 

Formular propostas aos órganos da Universidade de Vigo 
competentes en materia de xestión de recursos e 

servizos.

30/11/2014
Recursos humanos 
Facultade de Dereito

Comisión de Garantía de 
Calidade

Actas de reunións da comisión de 
calidade

.A acción de mellora reiterase no 
plan de melloras ao Informe de 
Auditoría externa inicial para a 
certificación da implantación do 

SGIC de 2015 e unifica as 
propostas do plan de melloras do 
seguimento da titulación de Grao 
en Dereito e de renovación da 

acreditación do Máster 
universitario en Avogacía do 

mesmo contido do 2015 ao ser 
melloras do centro.

Realizada

Revisión de solicitudes
concretas de recursos materiales e 
servizos en diversas reunións da 

Comisión de calidade como a de 10 
de outubro de 2014 ou a de 27 de 

marzo de 2015

Elevado Non proceden
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014C10 2014‐2015
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C07: Recursos materiais 
e servizos

Centro

Elaborar os formularios anexos 
ao procedemento PA07 do SGIC 

de xestión de recursos 
materiais e servizos.

Ïnsuficiencia implantación do 
procemento PA07

Elaborar os formularios 
co obxecto de que a 
Comisión de Calidade 

do Centro tome 
posición en relación 
coas necesidades de 
recursos materiais e 
servizos, valorando a 
súa adecuación ou non 
e/ou, se é o caso, sobre 
o plan de accións de 
mellora para unha 
mellor xestión dos 
recursos durante o 
período seguinte.

Deseño do formulario revisado e dun novo formularios, 
polos responsables de calidade do centro. Revisión e 
validación pola Comisión de garantía da calidade. 

Aprobación pola Xunta de Facultade. Seguimento inicial 
da implantación.

30/11/2015
Recursos humanos 

Facultade de Dereito.

Comisión de Garantía de 
Calidade de Xunta de 

Facultade

Deseño dos formularios, revisión e 
validación pola Comisión de calidade na 
reunión do 10 de outubro de 2014 e 

aprobación pola Xunta de Facultade o 17 
de outubro 2014

Realizada

Revisión de solicitudes concretas de 
recursos materiales e servizos en 
diversas reunións da Comisión de 
calidade como a de 10 de outubro 
de 2014 ou a de 27 de marzo de 

2015

Elevado Non proceden
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014C09 2014‐2015
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C07: Recursos materiais 
e servizos

Centro
Implantación dun Plan de 

Emerxencias

Falta de protocolos de 
actuación ante posibles 

emerxencias

Mellorar a prevención 
de riscos laborais para o 
profesorado e persoal 
de administración 

mediante a 
implantación no edificio 
xurídico‐empresarial 

dun Plan de 
Emerxencias, co obxecto 

de contar cunha 
identificación e análise 
das posibles situacións 
de emerxencia, así 
como das medidas a 
levar a cabo nas 

referidas situacións, 
como centro de pública 

concurrencia.

Planificación de diferentes actividades de prevención, 
labores de formación e información en materia de 
seguridade e saúde ou mesmo a realización de 

inspeccións de seguridade. Determinaranse controis 
periódicos que demostren que as condicións existentes 
son as axeitadas para previr e mitigar as consecuencias 

adversas dunha emerxencia, realizaranse probas 
periódicas, a fin de comprobar a eficacia dos protocolos 
de actuación ante emerxencia definidos e o Decano/a 
actuará como Director/a do Plan de Emerxencia do 

centro.

31/07/2015

Recursos humanos e 
económicos Facultade 

de Dereito e 
Universidade de Vigo

Equipo decanal

Planificación de diferentes actividades de 
prevención, labores de formación e 

información en materia de seguridade e 
saúde ou mesmo a realización de 

inspeccións de seguridade e realización 
polo persoal da Facultade de cursos de 
formación en prevención de riscos

Realizada

Realización do curso de "Loita 
contra incendios nas instalacións de 
Seganosa" (Salvaterra de Miño) o 
día 6 de outubro e de cursos 

prácticos de “Equipos de Alarma e 
Evacuación e Primeiros Auxilios” 
(Campus Ourense) os días 2 e 4 de 
decembro consistentes en dúas 

prácticas, unha con extintores nun 
espazo aberto e outra de alarma e 

evacuación nunha aula.

Elevado Non proceden
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014C08 2014‐2015
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C06: Recursos Humanos Centro
Manter comunicación 

institucional cos 
Departamentos

Faltas puntuais de cobertura 
de necesidades do servizo.

Os centros non 
renunciarán das súas 
funcións en materia de 
política de profesorado 

nin de selección, 
formación, promoción e 
consolidación de PDI e 

PAS. Serán máis 
proactivos e actuar en 

colaboración cos 
departamentos. 
Garantirán unha 

axeitada cobertura das 
necesidades do servizo 
e o cumprimento das 
obrigas docentes do 

profesorado.

Mantemento de comunicación fluída cos departamentos, 
especialmente cando se elaboren a PDA e o POD ou 
concédense permisos ao profesorado ou cando sexa 
precisa a contratación de profesorado para cubrir as 
necesidades docentes do centro, para garantir unha 
axeitada cobertura das necesidades do servizo, o 

cumprimento das obrigas docentes do profesorado e o 
menor prexuízo posible ao alumnado.

31/07/2015
Recursos humanos 
Facultade de Dereito

Equipo decanal e Comisión 
de Garantía de Calidade

Actas da Comisión de Calidade de 10 de 
outubro e 27 de novembro de 2014 ‐
instar aos departamentos a que cubran 
as obrigas docentes nos permisos de 

asuntos propios‐

Realizada
As obrigas docentes do profesorado 

deben quedar cubertas ou ser 
recuperadas

Elevado en relación coa execución 
polo centro

Non proceden
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014C07 2014‐2015
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C06: Recursos humanos
C09: Sistema de 

Garantía de Calidade
Centro

Redefinir procedementos do 
SGC PA05 e PA06 relacionados 

coa xestión do persoal e 
integrar o PE02 nos novos 

procedementos de Dirección 
Estratéxica (DE‐).

Falta de integración da 
dimensión institucional (tanto 
no ámbito de xestión coma no 
académico) no SGC do centro

Integrar a dimensión 
institucional tanto no 

ámbito de xestión coma 
no académico nos 

procedementos do SGC 
relacionados coa xestión 
do persoal PA05 e PA06 

e integrar o PE02 
(Política de PDI e PAS) 

nos novos 
procedementos que 

describen o proceso de 
Dirección Estratéxica 
(DE‐), elaborados 
durante o curso 

2013/14 e actualmente 
en fase de deseño 
definitivo para 

aprobación polos 
centros, sen perxuízo 
das actividades que se 

desenvolvan 
específicamente no 

centro.

Demandar á Área de Apoio á Docencia e á Calidade da 
Universidade de Vigo que redefina (revise e actualice) os 
procedementos relacionados coa xestión do persoal (PDI 
e PAS os actuais PA05 e PA06) integrando a dimensión 
institucional (tanto no ámbito de xestión coma no 

académico) no SGIC do centro e que integren o PE02 
(Política de PDI e PAS) nos novos procedementos que 
describen o proceso de Dirección Estratéxica (DE‐), 

elaborados durante o curso 2013/2014 e actualmente en 
fase de deseño definitivo para aprobación polos centros.

31/07/2015

Recursos humanos 
Área de Apoio A 

Docencia e Calidade e 
Universidade de Vigo.

Área de Apoio á Docencia e 
Calidade

31/07/2016

Demanda á Área de Apoio á Docencia e á 
Calidade da Universidade de Vigo que 

redefina (revise e actualice) os 
procedementos relacionados coa xestión 
do persoal (PDI e PAS os actuais PA05 e 

PA06) integrando a dimensión 
institucional (tanto no ámbito de xestión 
coma no académico) no SGIC do centro e 
que integren o PE02 (Política de PDI e 
PAS) nos novos procedementos que 
describen o proceso de Dirección 

Estratéxica (DE‐). 

A presente acción de mellora 
indluída no Plan de accións de 
mellora ao Informe de auditoría 
da certificación da implantación 

do SGC  unifica tamén as 
propostas do plan de melloras do 
seguimento das titulacións de 

Grao e Máster do mesmo contido 
ao ser melloras do centro. 

Esta mellora de centro propúxose 
tamén asociada a dous criterios o 
C06: Recursos humanos e o C09: 
Sistema de Garantía de Calidade. 
A acción de mellora reiterase no 
plan de melloras ao Informe de 
Auditoría externa inicial para a 
certificación da implantación do 

SGIC de 2015 e unifica as 
propostas do plan de melloras do 
seguimento da titulación de Grao 
en Dereito e de renovación da 

acreditación do Máster 
universitario en Avogacía do 

mesmo contido do 2015 ao ser 
melloras do centro.

Realizada 
parcialmente

Os grupos de mellora para tratar os 
procesos de persoal foron 
constituídos nas datas e coa 

estrutura seguintes:
Xestión do Persoal de 

Administración e Servizos (PAS)
Data de constitución: 25/03/2015

Membros:
‐ Vicegerente de Recursos Humanos
‐ Xefa de Servizo de Retribucións e 

Seguros Sociais
‐ Xefa da Sección de Retribucións e 

Seguros Sociais
‐ Xefe de Servizo de PAS

‐ Xefa da Sección de Emprego e 
Programas

‐ Xefa da Sección de Xestión
‐ Coordinadora da Unidade de 

Estudos e Programas
‐ Director da área de Calidade

‐ Técnicos Superiores de Calidade

Xestión do Persoal Docente e 
Investigador (PDI)

Data de constitución: 15/04/2015
Membros:

‐ Vicegerente de Recursos Humanos
‐ Xefe de Servizo de PDI

‐ Xefe de Sección de Xestión de PDI
‐ Xefe da Sección de Selección e 

Programas
‐ Directora da área de Estudos de 

Grao

Medio‐alto en relación coa 
execución polo centro, aínda que 
pendente de completar pola Área 
de Calidade da Universidade. Por 

parte da Áreea de apoio á 
docencia e a calidade proponse 
como nova data límite para a súa 

execución o 31/07/2016.

Redefinir (revisar y actualizar) 
los procesos relacionados con 
la gestión del personal (PDI y 
PAS) integrando la dimensión 

institucional (tanto en el 
ámbito de gestión como en el 
académico) en el SGIC del 
centro. En detalle, estas 
acciones se concretan en 
actualizar e implantar los 

procesos de administración 
del personal (que anularán y 
sustituirán los actuales PA05 y 

PA06):
o Diseño provisional de los 
nuevos procedimientos, 

mediante la creación de un 
grupo de mejora de procesos 
(antes de la difusión a los 

centros).
o Diseño definitivo con la 

incorporación de las mejoras 
recibidas de los centros y de 

los servicios.
o Aprobación por los centros.
o Seguimiento inicial de la 

implantación.

Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión do 23 de xullo de 2015



Facultade de 
Dereito

2014C06 2014‐2015
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C06:Recursos humanos Centro

Recompilar información sobre 
as necesidades académicas ou 
de xestión de PDI e de PAS, 
analizalas, propor accións de 
mellora e avaliar os seus 

resultados.

Ineficiencia dos 
procedementos do SGIC en 

materia de xestión de persoal

Recompilar información 
sobre as necesidades de 
PDI e de PAS a través 

das queixas e suxestións 
que se reciban, das 

enquisas institucionais 
sobre a avaliación de 

satisfacción do PDI coas 
titulacións, das enquisas 
de avaliación docentes, 

de reunións de 
coordinación, dos 

informes de 
seguemento e de 
resultados e de 
reunións da CGC, 
analizalas, realizar 

accións para a mellora 
continua e avaliar os 
seus resultados. Se é o 

caso, formular 
propostas e darlles 
oportuno traslado os 
órganos de goberno da 
Universidade de Vigo 

competentes na 
materia.

Recompilar información, analizala , realizar accións de 
mellora e avaliar os seus resultados. 

Formular propostas aos órganos de goberno da 
Universidade de Vigo competentes en materia de xestión 

de recursos humanos.

30/11/2014
Recursos humanos 
Facultade de Dereito

Comisión de Garantía de 
Calidade

Actas das reunións da Comisión de 
calidade de 10 de outubro, 7 e 27 de 

novembro, 2 e 27 de marzo... Remisión 
de escritos con propostas aos órganos de 

goberno da Universidade de Vigo 
competentes en materia de xestión de 

recursos

A acción de mellora reiterase no 
plan de melloras ao Informe de 
Auditoría externa inicial para a 
certificación da implantación do 

SGIC de 2015 e unifica as 
propostas do plan de melloras do 
seguimento da titulación de Grao 
en Dereito e de renovación da 

acreditación do Máster 
universitario en Avogacía do 

mesmo contido do 2015 ao ser 
melloras do centro.

Realizada

Remisión de escritos con propostas 
aos órganos de goberno da 

Universidade de Vigo competentes 
en materia de xestión de recursos
humanos e falta de resposta pola 

súa parte

Elevado no que se refire ao seu 
cumplimento e nulo no que atinxe 

á resposta dos órganos 
competentes da Universidade

Non proceden
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión do 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014C05 2014‐2015
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C05: Planificación das 
ensinanzas

Centro

Aprobar un modelo guía de 
informe de accións de 

coordinación das titulacións 
impartidas no centro.

Oportunidade de reforzar os 
mecanismos de coordinación 

horizontal e vertical das 
titulacións.

Aprobar un Modelo guía 
de Informe de accións 
de coordinación das 
distintas titulacións 

impartidas na Facultade 
de Dereito (incluída a 

coordinación do Grao na 
Simultaneidade ADE‐
Dereito) que inclúa, 

ademais de actuacións 
de coordinación de 
distinto tipo entre o 
coordinador da 

titulación e o alumnado, 
o profesorado e os 

titores do PAT, reunións 
dos coordinadores de 

Relacións internacionais 
e das materias Prácticas 
externas e Traballo fin 
de Grao co alumnado e 
titores, e contribúa a 

reforzar os mecanismos 
de coordinación 

horizontal e vertical da 
titulación.

Realizar reunións de coordinación de distinto tipo, 
indicando, según proceda, o obxecto, o persoal implicado 
e o persoal destinatario, os puntos da orde do día ou 

asuntos tratados, os acordos acadados e as incidencias e 
comentarios que correspondan. En concreto, realizar, 
cando procedan, reunións de membros do equipo 
coordinador das titulacións cos representantes do 

alumnado, co persoal de coordinación das materias e/ou 
o profesorado con docencia no Grao e cos titores do Plan 

de Acción Titorial; reunións dos coordinadores de 
Relacións Internacionais, de Prácticas Externas e do 
Traballo de Fin de Grao co alumnado e/ou os titores 
implicados; reunións da Comisión de Coordinación do 

Grao en Dereito pola Universidade de Vigo...

31/07/2015
Recursos humanos 
Facultade de Dereito

Comisión de Garantía da 
Calidade e Xunta de 

Facultade

Elaboración da proposta, revisión e 
validación pola Comisión de Garantía de 

Calidade na súa reunión de 7 de 
novembro e aprobación pola Xunta de 
Facultade o 17 de decembro de 2014.

A presente acción de mellora 
indluída no Plan de accións de 

mellora ao Informe de auditoría da 
certificación da implantación do 
SGC  unifica tamén as propostas 

do plan de melloras do seguimento 
das titulacións de Grao e Máster do 
mesmo contido ao ser melloras do 

centro.

Realizada

Adaptación dos informes da 
coordinación aos novos modelos, 

con información máis completa pola 
participación activa dos 

coordinadores da titulación, de 
prácticas externas, TFG, relacións 

internacionais, comisión de 
calidade…

Elevado Non proceden
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión do 23 de xullo de 2015 e 
aprobou os informes de coordinación  do 

curso 14‐15 na reunión de 19 de outubro de 
2015

Facultade de 
Dereito

2014C04 2014‐2015
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C04: Acceso e admisión 
de estudantes

Centro
Modificar o Plan de Acción 

Titorial da Facultade de Dereito 
de Ourense

Deficiente implantación do PAT 
reflectida no informe final do 

PAT do curso 2013‐2014

Integrar nun único PAT 
do centro o PAT das 
distintas titulacións 
adscritas ao centro, 

garantir que o 
profesorado titor 
asesore ao seu 

alumnado ao longo de 
todo o curso académico 

mediante a 
programación de, 
alomenos, dúas 

reunións anuais –unha 
inicial e outra de 

seguimento‐ a iniciativa 
do propio titor co seu 
grupo de estudantes e 
as que demanden 

individual o 
conxuntamente os 
estudantes, de 

actuacións de avaliación 
do grao de satisfacción, 
incluír as xornadas de 

acollida para o 
alumnado de primeiro 

curso que xa se 
desenvolven e a 

xornada 3.5 para o 
estudantado de terceiro 
do Grao en Dereito que 
se desenvolverá a partir 
do curso 2014‐2015 así 

Aprobación dun PAT da Facultade de Dereito cun período 
de vixencia indefinido, sen prexuízo da actualización e as 
modificacións que se consideren oportunas ante cambios, 
necesidades ou debilidades detectadas... Esta duración 
indefinida non lle exime á Facultade da avaliación anual 
dos seus resultados nin do nomeamento de profesorado 

titor e alumando titor

31/07/2015
Recursos humanos 
Facultade de Dereito

Comisión de Garantía de 
Calidade, equipo denacal e 

Xunta de Facultade

Aprobación do PAT da Facultade de 
Dereito de Ourense na reunión da Xunta 

de Facultade de 17‐10‐2014.

A presente acción de mellora 
indluída no Plan de accións de 

mellora ao Informe de auditoría da 
certificación da implantación do 
SGC  unifica tamén as propostas 

do plan de melloras do seguimento 
das titulacións de Grao e Máster do 
mesmo contido ao ser melloras do 

centro.

Realizada

Análise das incidencias recollidas 
nos anexos remitidos polos titores á 

coordinación do grao e das 
actuacións desenvolvidas no 

Informe final do PAT

Elevado

Mellorar a participación do 
alumnado de Grao e instar 
unha maior implicación do 

alumnado‐titor

Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión do 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014C03 2014‐2015
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C04: Acceso e admisión 
de estudantes

Centro
Actualizar o Plan de promoción 

do centro

Ausencia de promoción 
suficiente ante potenciais 

estudantes e a sociedade en 
xeral

Dar a coñecer a 
Facultade de Dereito e 
as titulacións de Grao e 
Posgrao que nela se 

imparten e de 
ofrecerlles información 
directa a estudantes 

potenciais e a sociedade 
en xeral, acadar unha 
maior adecuación dos 
demandantes dos 

estudos de Dereito de 
Grao e Posgrao aos 
perfiles definidos nas 
memorias dos títulos 
que se ofertan neste 
centro, e impulsar a 

internacionalización da 
Facultade de Dereito.

Definir as liñas de acción que se levarán a cabo para 
acadar os obxectivos sinalados, as persoas que 

colaborarán nestas accións, así como os criterios de 
seguimento para poder avaliar periodicamente os 

resultados logrados e poder establecer as accións de 
mellora que correspondan

30/11/2014

Recursos humanos e 
económicos Facultade 
e Universidade de 

Vigo.

Comisión de Garantía de 
Calidade, equipo decanal, 

Xunta de Facultade.

Elaboración da proposta de Plan de 
promoción polos responsables da 

calidade do centro, revisión e validación 
pola Comisión de Garantía de calidade 

na reunión de 10 de outubro e 
aprobación do Plan de promoción do 

centro na reunión da Xunta de Facultade 
de 17 de outubro de 2014

A presente acción de mellora 
indluída no Plan de accións de 

mellora ao Informe de auditoría da 
certificación da implantación do 

SGC  unifica tamén  as propostas 
do plan de melloras do seguimento 
das titulacións de Grao e Máster do 
mesmo contido ao ser melloras do 

centro.

Realizada

Actuacións para a promoción do 
centro e das súas titulacións 

validadas pola Comisión de Garantía 
da Calidade de 27 de marzo de 2015

Elevado Non proceden
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou o grao de desenvolvemento 
dos plans de mellora do curso 2014/15 na  

súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014C02 2014‐2015
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C02: Xustificación
C09: Sistema de 

Garantía de Calidade
Centro

Aproveitar o interese e a 
motivación dos estudantes no 

traballo da Comisión de 
Calidade e darlle aos egresados 
un maior protagonismo no seu 

funcionamento.

Falta de participación 
suficiente de egresados e 
estudantes na Comisión de 

Calidade

Estudantes e egresados 
son colectivos 

relevantes na Comisión 
de Garantía da Calidade. 
O seu papel é esencial á 

hora de valorar 
resultados e formular 
propostas de melloras. 
Os estudantes coñecen 

a formación que 
reciben, se hai 

solapamentos ou 
carencias... os 

egresados poden poñer 
de manifesto as 
carencias da súa 
formación ‐

coñecementos, 
competencias 
habilidades‐ ao 
incorporarse ao 
mercado laboral.

1. Concienciar estudantes e egresados do seu papel 
fundamental na CGC para a axeitada implantación do 

SGIC. 2. Interpelar expresamente a súa opinión cando se 
traten cuestións que lles atinxan directa ou 

indirectamente, tanto para a recollida de información, 
coma para a súa análise e propostas de mellora. 

3. Invitar a participar con voz e sen voto ás reunións 
outros representantes de estudantes cando se traten 

cuestións que lles afecten directamente.

30/11/2014
Comsión de Garantia 

de Calidad, 
estudantes, egresados

Comisión de Garantía de 
Calidade e presidente da 

mesma.

Convocatorias cursando invitacións a 
reunións da comisión con voz e sen voto 
a representantes de estudantes non 
membros da comisión e actas de 

asistencias ás reunións da comisión

Esta mellora presentouse como " 
mellora de centro"  asociada a 

dous criterios o C:02 Xustificación 
e ao C09: Sistema de Garantía de 

Calidade.

Realizada

Participación e implicación real dos 
estudantes e egresados, na súa 

maioría bolseiros e exbolseiros de 
calidade do centro

Elevado Non proceden
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015



Facultade de 
Dereito

2014C01 2014‐2015
Certificación da 

implantación do Sistema 
de Garantía de CALIDADE

C01: Descrición de título Centro

Aprobar un " Plan Operativo de 
Información Pública e 

rendemento de contas" ‐
procedemento código DO‐0301 

P1‐

Ausencia de responsables da 
información e da súa 

actualización que favoreza a 
súa coherencia e evite 

duplicidade ou baleiros na 
mesma

Garantir que a 
información relevante 
da Facultade de Dereito 
e das titulacións oficiais 
que se imparten no 

centro estea dispoñible 
de forma pública, 

accesible e actualizada 
para os distintos grupos 

de interese e que 
cumpra cos requisitos 
establecidos tanto polo 
propio centro, como 
polos programas de 

calidade da 
Universidade de Vigo e 

da Axencia para a 
Calidade do Sistema 
Universitario Galego 

(ACSUG) e establecer os 
mecanismos que 

permitan asegurar o 
axeitado rendemento 
de contas. En concreto: 

• Identificar a 
información suficiente e 
relevante que debe 

proporcionar o centro 
cara ao estudante, ben 
sexa antes de elixir os 
estudos a cursar ou ben 
cando xa se matriculou 

no título. 

Elaboración da proposta polos responsables de calidade 
do centro, revisión e validación pola Comisión de Garantía 

da Calidade na súa reunión de 10 de outubro e 
aprobación pola Xunta de Facultade de 17 de outubro de 

2014

30/11/2014
Recurso persoales e 

económicos da 
Facultade de Dereito

Responsable de calidade do 
centro, Comisión de Garantía 

de Calidade e Xunta de 
Facultade

Comisión de Garantía 
de Calidade e Xunta 

de Facultade.
30/11/2014

Elaboración da proposta polos 
responsables de calidade do centro, 
revisión e validación pola Comisión de 

Garantía da
Calidade en reunión de 10 de outubro e 
aprobación pola Xunta de Facultade o 17 

de outubro de 2014

A presente acción de mellora 
indluída no Plan de accións de 
mellora ao Informe de auditoría da 
certificación da implantación do 
SGC  unifica tamén as propostas 
do plan de melloras do seguimento 
das titulacións de Grao e Máster do 
mesmo contido ao ser melloras do 
centro.

Realizada

Garantir que a información 
relevante da Facultade de Dereito e 
das titulacións oficiais de grao e 
mestrado universitario que se 

imparten no centro, a información 
referida aos indicadores e a 

información derivada da valoración 
do Sistema de Garantía Interna da 
Calidade está dispoñible de forma 
pública, accesible e actualizada para 
os distintos grupos de interese e 

que cumpre cos requisitos 
establecidos tanto polo propio 

centro, como polos programas de 
calidade da Universidade de Vigo e 

da Axencia para a Calidade do 
Sistema Universitario Galego 
(ACSUG) e asegurar o axeitado 

rendemento de contas.

Elevado Non proceden
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014MAO08 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións
C06: Recursos Humanos Centro

Reflexionar sobre a posibilidade 
de incluir entre o profesorado 

do máster a Xuíces, 
Maxistrados, Fiscais e outros 
funcionarios ou profesionais.

Necesidade de mellorar a 
calidade da docencia.

Reflexionar sobre a 
posibilidade de incluir 
entre o profesorado do 

máster a Xuíces, 
Maxistrados,  Fiscais e 
outros funcionarios ou 
profesionais dos que a 
implicación docente no 
máster se xustifique 
polo enriquecemento 

formativo que comporte 
para o alumnado.

Reflexionar sobre a posibilidade de incluir entre o 
profesorado do máster a Xuíces, Maxistrados,  Fiscais e 

outros funcionarios ou profesionais.
31/05/2015 Recursos Propios

Comisión Académica do 
Máster

Comisión académica 
do Máster

20/03/2015 Realizada

A Comisión Académica na súa 
reunión ordinaria do día 4 de marzo 

de 2015 procedeu a aprobar o POD e 
o

cadro de recoñecementos do Máster 
Universitario en Avogacía para o 

curso 2015/2016. Na mesma 
acordouse

que dado que o Máster sería sometido 
a acreditación no curso 2015/2016, 

este ano non procedía realizar
modificacións. 

Satisfactorio Non procede
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014MAO07 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións
C06: Recursos Humanos Centro

Reflexionar sobre o resultado 
do informe global da titulación 
nas enquisas de avaliación 

docente.

Necesidade de mellorar os 
resultados das enquisas de 

evaluación docente.

Reflexionar nas 
Comisións Académicas 
dos Másteres sobre o 
resultado do informe 
global da titulación das 
enquisas de avaliación 
docente, coa finalidade 
de  adoptar as medidas 

que se consideren 
precisas  para mellorar a 
calidade do máster e, 
consecuentemente,o 
resultado destas 

enquisas.

Reflexionar sobre o resultado do informe global da 
titulación das enquisas de evaluación docente. Adoptar as 

medidas que se consideren precisas para mellorar a 
calidade do máster e, consecuentemente, o resultado 

destas enquisas.

31/05/2015 Recurso Propios
Comsións Académicas do 

Máster
Comisión académica 

do Máster
19/12/2014

Os resultados da maioría dos 
items analizados nas enquisas 
están lixeiramente  por debaixo 
do centro (Facultade de Dereito) 
e da Universidade de Vigo. Estes 
resultados deberíanse a que o 
curso 2013/2014 foi o primeiro 
ano de implantación do máster. 

Non obstante, considérase 
necesario que os resultados 

destas enquisas sexan analizados 
pola Comisión Académica do 

Máster coa finalidade de poder 
adoptar as medidas que se 
consideren precisas  para 

mellorar a calidade do máster e, 
en consecuencia, o resultado 

destas enquisas.

Realizada

A comisión académica na súa 
reunión ordinaria de 2 de decembro 

de 2014 procedeu a analizar os 
resultados das enquisas de 

satisfacción, dos resultados das 
enquisas de avaliación docente, dos 

resultados dos indicadores 
académicos e do informe anual de 
resultados do curso 2013/2014. Na 
mesma advírtese da necesidade de 
mellorar os resultados das enquisas. 
Asemade, acórdase incentivar a 

participación tanto dos
estudantes como dos profesores nas 

enquisas de satisfacción da 
titulación. 

Satisfactorio Non procede
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014MAO06 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións
C05: Planificación das 

Ensinanzas
Centro

Analizar o indicador 74 das 
enquisas de satisfacción.

Necesidade de mellorar os 
resultados das enquisas de 

satisfacción.

Analizar na Comisión 
Académica o indicador 
74 das enquisas de 
satisfacción coa 

finalidade de adoptar 
aquelas medidas que se 
consideren necesarias.

Analizar na Comisión Académica o indicador 74 das 
enquisas de satisfacción.

Adoptar  medidas necesarias.
31/05/2015 Recursos Propios

Comisión Académica do 
Máster

Comisión Académica 
do Master

19/12/2014

Os resultados das enquisas de 
satisfacción no indicador 74 non 
son satisfactorios, polo que a 
comisión académica do máster 
analizaraos para adoptar as 
medidas que se consideren 

necesarias para melloralas nos 
cursos seguintes.

Realizada

A comsión académica na súa reunión 
ordinaria de 2 de decembro de 2014 
procedió a analizar os resultados das 

enquisas de satisfacción, dos 
resultados das enquisas de avaliación 

docente, dos resultados dos 
indicadores académicos e do informe 

anual de resultados do curso 
2013/2014. Na mesma advírtese da 
necesidade de mellorar os resultados 

das enquisas. Asemade, acórdase 
incentivar a participación tanto dos 
estudantes como dos profesores nas 

enquisas de satisfacción da titulación. 

Satisfactorio Non procede
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014MAO05 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións
C05: Planificación das 

Ensinanzas
Centro

Valoración global das accións 
realizadas no Plan de Acción 

Titorial.

Necesidade de mellorar o Plan 
de Acción Titorial

Realizar unha valoración 
global das accións 

realizadas dentro do 
Plan de Acción Tutorial, 

para analizar se se 
acadaron os obxectivos 
previstos e, no seu  
caso, propoñer as 

accións de mellora que 
se deben incorporar ó 
PAT do seguinte curso 

académico.

Analizar as accións realizadas dentro do Plan de Acción 
Titorial. No caso de ser necesario, propoñer accións de 
mellora que se incorporarán ó PAT do seguinte curso 

académico.

31/07/2015 Recurso Propios
Comisión Académica do 

Máster
Comisión académica 

do Máster
19/12/2014 Realizada

A comisión académica na súa 
reunión ordinaria de 2 de decembro 

de 2014 analizou as accións 
realizadas no marco do Plan de 

acción titorial

parcialmente satisfactoria

No Plan de melloras 2015‐16 
proponse levar a cabo 

actuación de avaliación do 
grao de satisfacción do Plan 

de acción titorial

Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014MAO04 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións
C05: Planificación das 

Ensinanzas
Centro

Analizar o informe global da 
titulación.

Necesidade de mellorar a 
calidade da docencia

Analizar na Comisión 
Académica o informe 
global da titulación en 
relación cos resultados 
das materias (ítems 1 e 
2) das enquisas de 

avaliación docente, coa 
finalidade de adoptar as 

medidas que se 
consideren oportunas 
para mellorar a calidade 

da docencia.

Analizar na Comisión Académica o informe global da 
titulación en relación cos resultados das materias (ítems 1 

e 2) das enquisas de avaliación docente.
Adoptar as medidas necesarias para mellorar a calidade 

da docencia.

31/05/2015 Recursos Propios
Comisións Académicas do 

Máster
Comisión académica 

do Máster
19/12/2014

Os resultados das enquisas de 
avaliación docente non son 
satisfactorios, polo que a 

comisión académica do máster 
analizaraos para adoptar as 
medidas que se consideren 

necesarias para melloralas nos 
cursos seguintes.

Realizada

A comsión académica na súa reunión 
ordinaria de 2 de decembro de 2014 
procedió a analizar os resultados das 

enquisas de satisfacción, dos 
resultados das enquisas de avaliación 

docente, dos resultados dos 
indicadores académicos e do informe 

anual de resultados do curso 
2013/2014. Na mesma advírtese da 
necesidade de mellorar os resultados 

das enquisas. Asemade, acórdase 
incentivar a participación tanto dos 
estudantes como dos profesores nas 

enquisas de satisfacción da titulación. 

Satisfactorio Non procede
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014MAO04 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións

C03: 
Competencias/Obxectiv

os
Centro

Elaboración dun acta de 
avaliación do TFM

Elaborar un acta de 
avaliación do TFM que 
será utilizada polo 

tribunal avaliador para 
facilitar a xustificación 
da súa cualificación 

avaliando 
adecuadamente as 
competencias que o 

estudante debe adquirir 
nesa materia repeto á 
memoria do título.

Elaboración da acta de avaliación do TFM. 
Reunión cos membros do tribunal avaliador do TFM para 

explicarlles o contido da acta de avaliación.
31/05/2015 Recursos Propios

Comisión Académica do 
Máster

Comisión académica 
do Máster

19/12/2014 Realizada

A Comisión Académica do Máster na 
súa reunión ordinaria do día 10 de 

setembro de 2014 aprobou a 
normativa para elaborar o Traballo 

Fin de Mestrado do Máster 
Universitario en Avogacía da 

Universidade de Vigo (Campus de 
Ourense) e o anexo IV, acta do 

Tribunal do Traballo Fin de Máser. 
Dita acta foi utilizada polos membros 
do tribunal do TFM na convocatoria 
ordinaria e na convocatoria adiantada 

de marzo. 

Satisfactorio Non procede
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014MAO03 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións

C03: 
Competencias/Obxectiv

os
Centro

Mellorar a avaliación das 
competencias

Necesidade de mellorar a 
identificación por parte do 

profesorado das competencias 
que se avalían

Fomentar que o 
profesorado identifique 
qué competencias se 

avalían nas 
metodoloxías docentes 
recollidas nas Guías das 

materias

Realizar reunións cos coordinadores das distintas materias 
a fin de aclara as competencias que se avalían nas 

metodoloxías docentes.
31/07/2015 Recursos Propios

Comisión Académica do 
Máster

Comisión académica 
co Máster

23/07/2015 Realizada

Nas guías docentes elaboradas para o 
curso académico 2015/2016 

especifícase as competencias que se 
avalían con cada metodoloxía docente. 

Así, no apartado de "descrición", 
explícase en que vai consistir a 

metodoloxía seleccionada e engadirase 
tamén o resultado de aprendizaxe que 

se está avaliando. 

Satisfactorio Non procede
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015



Facultade de 
Dereito

2014MAO02 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións

C03: 
Competencias/Obxectiv

os
C05: Planificación das 

Ensinanzas

Centro

Analizar a avaliación das 
competencias nas Prácticas 
externas básicas (primeiro 

curso) e de Prácticas externas 
(segundo curso)

Necesidade de analizar a 
avaliación das competencias

Unha vez remata a 
avaliación das materias 
de Prácticas externas 

básicas (primeiro curso) 
e de Prácticas externas 

(segundo curso), 
analizar na Comisión 

Académica do Máster se 
o informe do titor, 

segundo o novo modelo 
previsto no anexo 3 do 

Regulamento de 
Prácticas Externas, 
permite avaliar 

axeitadamente as 
competencias.

Analizar se o novo informe de avaliación previsto no 
anexo 3 do Regulamento de Prácticas Externas permite 
avaliar axeitadamente  as competencias. Extraer as 
oportunas conclusións. No caso de non avaliar 

axeitadamente  as competencias, proceder á modificación 
do informe de avaliación previsto no anexo 3.

31/07/2015 Recursos Propios
Comisión Académica do 

Máster
Comisión académica 

do Máster
29/07/2015

Final do segundo cuadrimestre do 
primeiro curso, onde se imparte a 
materia Prácticas externas básicas.
Final do primeiro cuadrimestre do 
segundo curso, onde se imparte a 

materia Prácticas externas.

Esta mellora presentouse como " 
Mellora de Máster" asociada a 

dous criterios o C03: 
Competencias/Obxectivos e ao 

C05: Planificación das ensinanzas.
Durante o curso 2013/2014 

detectouse que na materia de 
prácticas externas básicas non se 

avaliaran correctamente as 
competencias adquiridas polos 
estudantes, xa que os titores de 
prácticas outorgaran a máxima 
cualificación a case todos os 

estudantes. Por iso, a Comisión 
Académica do Máster acordó 
modificar o regulamento de 

prácticas externas e para facilitar 
o labor de avaliación dos titores 

de prácticas, o anexo 3 
correspondente ao informe do 
titor, especificando os ítems que 

se deben avaliar cas súas 
respetivas competencias.
Unha vez realizada esta 

modificación, é preciso analizar 
se resulta adecuada para a 
avaliación das competencias. 

Realizada

O día 29 de xullo de 2015 celebrase 
unha reunión de coordinación de 

prácticas externas, coa finalidade de 
analizar o sistema de avaliación das 

materias de prácticas externas básicas 
(primeiro curso) e prácticas externas 

(segundo curso). Cómo resultado 
desta reunión acordouse modificar o 

Anexo III do Regulamento de 
Prácticas Externas. 

O día 25 de setembro de 2015, a 
Comisión Académica do Máster 
analizou as conclusións da citada 

reunión e aprobou, por asentimento, a 
modificación do Anexo III, Informe 

do titor da entidade externa, do 
Regulamento de Prácticas Externas. 

Satisfactorio Non procede
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014MAO01 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións
C02: Xustificación Centro

Analizar os resultados das 
enquisas.

Ausencia de conclusións das 
enquisas

Obter conclusións dos 
resultados das enquisas 

en relación á 
xustificación do título.

Analizar na Comisión Académica do Máster as enquisas 
que se realizaron durante o curso 2013/2014.

Estraer as conclusións das enquisas en relación á 
xustificación do título.

31/05/2015 Recursos Propios
Comisión Académica do 

máster.
Comisión académica 

do Máster
19/12/2014 Durante o curso 2014/2015 Realizada

A comisión académica na súa reunión 
ordinaria de 2 de decembro de 2014 

procedeu a analizar os
resultados das enquisas de 

satisfacción, dos resultados das 
enquisas de avaliación docente, dos

resultados dos indicadores académicos 
e do informe anual de resultados do 

curso 2013/2014. Na
mesma advírtese da necesidade de 

mellorar os resultados das enquisas. 
Asemade, acórdase

incentivar a participación tanto dos 
estudantes como dos profesores nas 

enquisas de satisfacción da
titulación. 

Satisfactorio Non procede
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014MAT08 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións
C06: Recursos Humanos Titulación

Máster Universitario 
en Avogacía

Solicitude de persoal de apoio 
ó máster

Necesidade de persoal de 
apoio á xestión do máster.

Contar con persoal 
administrativo para a 
Facultade de Ciencias 

Xurídicas e do Traballo e 
para a Facultade de 

Dereito coa  finalidade  
de atender 

adecuadamente a 
xestión dos Másteres.

Reiterar ante as instancias competentes a solicitude de 
reforzo do personal administrativo para a Facultade de 
Ciencias Xurídicas e do Traballo e para a Facultade de 
Dereito coa finalidade de atender adecuadamente a 

xestión dos Másteres.

31/07/2015

Comisión académica 
do Máster.

Comisión de Garantía 
da Calidade

13/07/2015 Curso 2014‐2015 Realizada

Na reuión ordinaria da Comisión 
Académica do día 13 de xullo de 2015 
a coordinadora informou que a CGC 
acordou, na súa reunión ordinanaria 
do día 8 de xullo de 2015, remitir un 
escrito ao administrador do centro e a 
Posgrao para que se especifiquen as 

función do PAS de apoio o Máster e, 
en todo caso, se inclúan as 
competencias de xestión 
administrativa do Máster.

Non Satisfactorio
Reitérase a petición no Plan 

de Melloras deste ano

Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014MAT07 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións
C05: Planificación das 

Ensinanzas
Titulación

Máster Universitario 
en Avogacía

Reflexionar sobre a 
oportunidade de designar un 

coordinador de módulo

Reflexionar sobre a 
oportunidade de 

designar  coordinadores 
de módulos, para 

facilitar a coordinación 
do máster.

Reflexionar sobre a oportunidade de desinar 
coordinadores de módulos.

31/05/2015 Recursos Propios
Comisión Académica do 

Máster
Comisión académica 

do máster
04/03/2015

Analizar o papel que o 
coordinador de módulo 

desempeñe na coordinación do 
máster e na elaboración das guías 

docentes.

Realizada

A Comisión Académica na súa 
reunión ordinaria do día 4 de marzo 

de 2015 procedeu a aprobar o POD e 
o cadro

de recoñecementos do Máster 
Universitario en Avogacía para o 

curso 2015/2016. Na mesma 
acordouse non

modificar o sistema de coordinación 
existente no máster, dado que non se 

habían plantexado problemas na
coordinación das materias

Satisfactorio Non procede
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014MAT06 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións
C05: Planificación das 

Ensinanzas
Titulación

Máster Universitario 
en Avogacía

Adiantar a defensa do TFM na 
segunda oportunidade de 

exame.

Necesidade de adiantar a 
convocatoria da segunda 
oportunidade de exame.

Adiantar a segunda 
oportunidade de exame 

do TFM, de xullo a 
marzo, para facilitar que 
os estudantes se podan 
presentar ó exame a 
nivel nacional que os 
habilita para exercer 

como avogado.

Solicitude á Comisión de posgrao de adiantar a 
convocatoria da segunda oportunidade de exame de xullo 

a marzo.
31/05/2015 Recursos Propios

Comisión de posgrao. 
Coordinación académica do 

Máster.

Comisión académica 
do Máster

20/02/2015 Curso 2014/2015

A Comisión Académica do Máster 
en Avogacía da Facultade de 

Dereito, na súa reunión de 10 de 
xullo 2014, acordou solicitar á 
Comisión de Posgrao adiantar a 
segunda oportunidade de exame 

(convocatoria de xullo) da 
defensa do TFM ó mes de 
febreiro, baseándose nos 
seguientes argumentos: 

• O máster en Avogacía é un 
máster de acceso a unha 

profesión regulada de 90 ECTS 
que se imparte en tres 

cuadrimestres. • A defensa del 
TFM ten lugar ao finalizar  o 
terceiro cuadrimestre, esto é 
durante o mes de xaneiro.

• Unha vez aprobado o máster os 
estudantes teñen que someterse 
a un exame a nivel nacional que 
lles habilita para exercer como 
avogado, que previsiblemente 
terá lugar no mes de marzo.

• No caso de que un estudante 
non se presente á defensa do 
TFM ou o suspenda, tería que 

agardar á segunda
oportunidade de exame 

(convocatoria de xullo) para 
presentar o TFM, co que perdería 
a oportunidade de presentarse á
proba nacional que lle habilita 

Realizada

Durante o curso 2014/2015, a 
segunda oportunidade de exame para 

presentar o TFM adiantouse ó  mes de 
marzo, para facilitar que os estudantes 

puideran presentarse ao examen 
nacional. 

Satisfactorio Non procede
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014MAT05 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións
C05: Planificación das 

Ensinanzas
Titulación Máster en Avogacía

Aprobación da programación 
docente do máster coa maior 

brevidade. 

Necesidade de anticipar a 
información sobre á 

programación docente

Aprobar a programación 
docente para o curso 
seguinte, coa maior 
brevidade posible.

Planificación e aprobación da programación docente para 
o curso seguinte coa maior brevidade posible,tendo en 
conta a data de aprobación do calendario académico da 

Universidade.

31/07/2015 Recurso Propios
Comisión Académica do 

Máster
Comisión académica 

do Máster
13/07/2015

Segundo cuadrimestre do curso 
2014/2015

Importancia de que os estudantes 
dispoñan de toda a información 

antes da matricula.
Realizada

A comisión académica do Máster na 
súa reunión ordinadira do día 13 de 

xullo de 2015 aprobou o calendario de 
actividades docentes e de avaliación; 
os horarios e o calendario de exames 
para o curso académico 2015/2016, 
antes do primeiro prazo de matrícula 

para facilitar que os estudantes 
dispuñeran de toda a información 
sobre a programación docente con 

antelación a formalizar a súa 
matrícula.

Satisfactorio Non procede
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014MAT04 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións
C05: Planificación das 

Ensinanzas
Titulación

Máster Universitario 
de Avogacía

Dar publicidade ás 
convocatorias de axudas e 
bolsas de mobilidade de 

estudantes

Necesidade de ampliar a 
información da páxina web

Informar aos estudantes 
das convocatorias de 
bolsas e axudas que 
teñan por finalidade a 

mobilidade dos 
estudantes

Dar publicidade na páxina web do Máster as 
convocatorias de bolsas e axudas que teñan  por 

finalidade á mobilidade dos estudantes
31/05/2015 Recurso Propios Coordinación Máster Coordinación Máster 15/04/2015

Durante o curso 2014/2015, engadindo 
nova información conforme sexa 

necesario

Importancia de que os estudantes 
dispoñan de toda a información 
relativa a bolsas e axudas que 
faciliten a súa mobilidade.

Realizada

A través da páxina web do master se 
facilita a todos os estudantes a 
información relativa a bolsas e 

axudas de mobilidade, no apartado 
dedicado a "alumnado". 

Satisfactorio Non procede
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014MAT03 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións

C03: 
Competencias/Obxectiv

os
Titulación

Máster Universitario 
en Avogacía

Analizar as enquisas de 
satisfacción

Necesidade de mellorar o 
resultado das enquisas de 

satisfacción

Analizar os resultados 
das enquisas de 
satisfacción.

Adoptar as medidas 
oportunas coa 

finalidade de mellorar o 
resultado de éstas.

Análise nas respetivas Comisións Académicas dos 
resultados das enquisas de satisfacción, para adotar as 

medidas oportunas coa finalidade de mellorar o  
resultado de éstas.

31/05/2015 Recursos Propios
Comisións Académicas do 

Máster

Comisións 
Académicas do 

Máster
20/12/2014 Acta da comisión académica

Os resultados das enquisas de 
satisfacción non son 

satisfactorios, polo que 
considérase procedente s súa 

análise e reflexión polas 
comisións académicas.

Realizada

A comisión académica na súa reunión 
ordinaria de 2 de decembro de 2014 
procedió a analizar os resultados das 

enquisas de satisfacción, dos 
resultados das enquisas de avaliación 

docente, dos resultados dos 
indicadores académicos e do informe 

anual de resultados do curso 
2013/2014. Na mesma advírtese da 
necesidade de mellorar os resultados 

das enquisas. Asemade, acórdase 
incentivar a participación tanto dos 
estudantes como dos profesores nas 

enquisas de satisfacción da titulación. 

Satisfactorio Non proceden
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015



Facultade de 
Dereito

2014MAT02 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións

C02: Xustificación
C05: Planificación das 

Ensinanzas
Titulación

Máster Universitario 
en Avogacía

Creación dunha comisión de 
coordinación do Máster 

Universitario en Avogacía pola 
Universidade de Vigo

Necesidade de coordinación 
entre las Facultades nas que se 

imparte o Máster

Maior cohesión, entre 
as Facultades, na toma 
de decisións comúns 

relacionadas co Título a 
través da Comisión de 
Coordinación do Máster 

universitario en 
Avogacía pola 

Universidade de Vigo.

Creación dunha comisión de coordinación e aprobación 
dun regulamento de actuación.

31/01/2015 Recurso Propios

Decanos das Facultades de 
Dereito e  Ciencias Xurídicas 
e do Traballo e coodinadores 

académicos do máster.

Decanos das 
Facultades de Dereito 
e  Ciencias Xurídicas e 

do Traballo e 
coodinadores 
académicos do 

máster.

20/12/2014
Posta en marcha durante o curso 

2014/2015

Esta mellora presentouse como " 
Mellora  de máster"  asociada a 
dous criterios o C02: Xustificación 

e o C05: Planificación das 
ensinanzas. 

Xurdiu a necesidade de crear 
unha Comisión de Coordinación 

formada polos Decanos da 
Facultade de Ciencias Xurídicas e 
do Traballo e a Facultade de 

Dereito; os Decanos dos Ilustres 
Colexios de Avogados de 

Ourense, Vigo e Pontevedra (ou a 
persoa en quen deleguen); os 
Coordinadores Académicos do 
máster que se imparte no 
Campus de Vigo, Ourense e 

Pontevedra e os Secretarios das 
Comisións Académicas do 

Máster. Esta comisión terá como 
finalidade coordinar o 

funcionamento do máster que se 
imparte nos tres campus de Vigo, 

Ourense e Pontevedra.

Realizada

A normativa sobre a composición e 
funcionamento da Comisión de 
Coordinación do Máster en Avogacía 
da Facultade de Ciencias Xurídicas e 
do Traballo de Vigo e da Facultade de 
Dereito foi aprobada pola Xunta de 
Facultade de Dereito o día 17 de 
decembro de 2014.
Durante o curso académico 
2014/2015 realizouse unha reunión 
deste tipo, o día 10 de xuño de 2015 
coa seguinte finalidade:
• Coordinación das guías docentes
• Análise dos resultados do PAT
• Análise dos resultados académicos
• Análise dos recursos humanos 
asignados á docencia
• Análise da información pública do 
título
• Establecemento de medidas de 
coordinación entre os centros.

Satisfactorio Non proceden
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015

Facultade de 
Dereito

2014MAT01 2014‐2015
Seguimento anual das 

titulacións
C01: Descrición do título Titulación

Máster Universitario 
en Avogacía

Ampliación da información da 
páxina web do Máster

Necesidade de ampliar a 
información da páxina web

Facer a web máis 
accesible aos 

interesados e gañar 
transparencia en todo o 
concerniente ó máster

Detallar coa maior claridade o número mínimo de 
créditos ECTS de matricula.

Detallar as normas de permanencia e progreso.
20/01/2015 Recursos Propios Coordinación  Máster

Coordinación do 
Máster

Primer cuadrimestre do curso 2014‐2015

O número mínimo de créditos 
non coincide co publicado na 
memoria, porque no ano 2013 
aprobouse a normativa de 
permanencia e progreso dos 

estudantes que fixa este número 
mínimo.

Respecto ó cumprimento desta 
mellora.  Realizouse na Facultade 

de Ourense.

Realizada

No apartado inicio está toda a 
información relevante da titulación no 

epígrafe "descrición do
título": 

http://masteravogacia.webs.uvigo.es/i
ndex.html

A normativa de permanencia da 
universidade de Vigo está dispoñible 

no apartado de normativa:
http://masteravogacia.webs.uvigo.es/

es/normativa.html

Satisfactorio Non proceden
Comisión de 
Garantía de 
Calidade

A CGC revisou a implementación da mellora 
na súa reunión de 23 de xullo de 2015


