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CRITERIO 
Denominación de 
la propuesta 

Punto débil 
detectado 

Ámbito de aplicación Objetivos específicos 
Actuaciones 
a desarrollar 

Responsable 
de su 
aplicación 

Período de 
ejecución 

Recur
sos/ 
financ
iación 

Responsable 
del 
seguimiento 

Indicadores 
de ejecución 

Observacio
nes 

A cumplimentar sólo si fue ejecutada 

(total o parcialmente) 

Nivel de 
cumplimiento 

Resul-
tados 
obte-
nidos 

Grado 
de 
satisfac-
ción 

Acciones 
correctivas a 
desarrollar 

1 

Simultaneidade dos 
estudos de Dereito e 
ADE 

 Fac. de Dereito 

Programación conxunta entre 

os Grao en Dereito e o Grao en 
ADE para facilitar a simultanei-
dade de estudos ao alumnado 
en Ourense 

 
Decanato e 
Xunta de 
Facultade 

13/14  Decanato 

      

 
Fac. Ciencias Xurídicas 
e do Traballo 

Facilitar a simultaneidade dos 
estudos entre os estudantes de 
Dereito en Vigo e o grao de 
ADE en Vigo 

 
Decanato e 
Xunta de 
Titulación 

13/14   

Adap-tación dos 
contidos do título 

A estrutura dos 
contidos sobrecarga 
uns cursos sobre 
outros 

Titulación 
Equilibrar o esforzo académico 
entre os distintos cursos 

  13/14   

Incorporación ao 
título asignatura 
Dereito Comunitario 

Ausencia no plano 
de estudos que se 
imparte en Vigo de 
competencias en 
Dereito Comunitario 

Fac. Ciencias Xurídicas 
e do Traballo 

Dotar aos estudantes da 
Facultade de Ciencias Xurídicas 
e do Traballo de Vigo das 
competencias propias de 
Dereito Comunitario 

  13/14   

2 
Participación dos 
egresados na 
Facultade  

 Fac. de Dereito 

Acadar unha participación máis 
activa dos egresados a través 
de Cursos Monográficos de 
temas xurídicos de actualidade 
destinados especificamente 
para eles. 

 Decanato 13/14  
Decana-
to/CGAIC 

      

 

2 

Preparar aos 
egresados para o 
inicio dunha activida-
de económica 

 Fac. de Dereito 

Organización dun curso 
conxunto co alumnado dirixido 
a que coñezan os trámites e as 
obrigas derivadas de iniciar una 
actividade económica. 

 

 Decanato 13/14  Decanato       

2 
Adecuar a oferta de 
asignaturas optativas 
á demanda social 

 
Fac. de Derei-
to/Sociedade en xeral 

Adaptación da  oferta de 
asignaturas optativas á  
demanda social das mesmas. 

  13/14  CGIC       

2 
Curso 0 na Facultade 
de Dereito de 
Ourense 

 Fac. de Dereito 
Creación dun curso introdutorio 
para os estudantes de novo 
ingreso 

 Decanato 13/14         

2 

Reunión entre 
Facultade de Dereito 
e Fac. CC.XX. 

Escasas actuacións 
de coordinación 

Titulación 

Convocarase polo menos unha 
vez ó ano a Comisión de 
coordinación entre as dúas 
Facultades (FF. Dereito e FF. 
CC. XX. e do Traballo 

 Decanatos 13/14   

      

Mellora da 
coordinación 

 
Fac. Ciencias Xurídicas 
e do Traballo 

Optimizar a coordinación 
horizontal e vertical 

 
Xunta de 
Facultade / 
Coordinador 

13/14   



3 
Reflexión sobre o 
TFG 

 
Fac. Ciencias Xurídicas 
e do Traballo 

Reflexionar sobre a evaluación 
do TFG en relación coa 
adquisición de competencias 
dacordo coa ficha da memoria 

 

Comisión do 
TFG Fac. de 
Ciencias 
Xurídicas e do 
Traballo 

13/14   

      

5 

Reatraso sistemático 
na apertura de 
plataforma 
condicionando o 
traballo dos docentes 
na súa elaboración. 
Requerimento á 
Universidade para 
optimizar o emprego 
da plataforma 
Docnet 

 Titulación 
Solicitar ampliación do prazo e 
mellora da aplicación 

 

Decanatos Fac. 
de Dereito / 
Fac. Ciencias 
Xurídicas e do 
Traballo 

13/14   

5 
Mellora da ratio 
profesor/alumno  

Demasiados 
alumnos por 
profesor, o que 
provoca unha 
sobrecarga de 
traballo e perda na 
transmisión de 
coñecemento. Isto 
prodúcese sobre 
todo polo dereito de 
asistencia á clase 
dos repetidores 

Titulación 

Solicitar a ampliación do 
persoal docente para mellorar 
o ratio. Atribución dun maior 
número de horas de docencia 
ao centro 

 
Decana-
tos/Reitoría 

13/14         

5 
Revisión de 
competencias 

 Titulación 
Valoración das competencias e 
a súa simplificación 

 
Xunta de 
titulación 

13/14         

5 

 

En relación coa 
movilidade, salientar 

a a reducción ou 
incluso a 
desaparición de 
algunhas axudas 
(como as Becas 
Séneca) o que está 
incidindo 
directamente no 
descenso de alumnos 
que solicitan a 
movilidade 

A Reducción e 
desaparición de 
algunhas axudas 
incide directamente 
no descenso dos 
alumnos que 
solicitan a movilida-
de 

Titulación  

Decanatos/Reit
oría 

 

Decanato 

 

CGIC 

 

13/14    

 

 

 

 

 

 

    

6 
Outorgar visibilidade 
ós recursos humanos 
da Facultade 

 

 
Fac. de Dereito 

Para outorgar visibilidade aos 
recursos humanos dos Centros: 
publicación na páxina web da 
Facultade de Dereito de 
Ourense dunha referencia 
breve ao curriculum académico 

e investigador do profesorado 

Decanato  13/14   

      6 

Outorgar visibilidade 
ás actividades de 
investigación, 
docentes, de xestión 
dos recursos 
humanos 

 Fac. de Dereito 

Remodelación completa da 
páxina web da Facultade de 
Dereito. O proceso rematará no 
curso 2013-2014. 

Transformación do Anuario da 
Facultade de Dereito nunha 
publicación electrónica coa 
finalidade de incrementar o seu 
índice de impacto, ademáis de 
mellorar á accesibilidade e 
incremen-tar a súa difusión. 

Decanato  13/14   

6 

Completar datos do 
perfil de profesorado 
na Facultade de 
Ciencias Xurídicas e 
do traballo 

Os departamentos 
do centro teñen os 
datos dos seus 
profesores na páxina 
web salvo o 
departamento de 
Dereito privado 

Fac. Ciencias Xurídicas 
e do Traballo 

Instar ao departamento de 
Dereito privado á creación dun 
espazo web no que figuren os 
datos dos profesores do 
departamento 

  13/14   



6 
Revista Fac. Ciencias 
Xurídicas e do 
Traballo 

 Titulación 

Creación no centro dunha 
plataforma de divulgación 
científica a través dunha 
revista dixital propia 

Decanato Fac. 
Ciencias 
Xurídicas e do 
Traballo 

 13/14   

7 

No curso 2013-2014 
continuarase coa 
remodelación dos 
despachos restantes 
coa finalidade de 
adaptalos as novas 
tarefas docentes de 
titorización e 
seguimento persoali-
zado do alumnado.  

 

Nova remodelación 
da páxina Web: en 
cumprimento dos 
compromisos 
asumidos no marco 
do Informe de 
Seguimento corres-
pondente ao curso 
2010-2011 o centro 
decidiu remudar 
completamente á 
paxina web da 
Facultade posto que 
aínda que cumpre 
todos os parámetros 
requeridos en 
materia de calidade e 
información pública, 
considérase necesa-

rio modernizala e 
actualizala. 

 
Facultade de Dereito de 
Ourense  

 

Facultade de 
Dereito: 
Remodelación 
de despachos / 
Remodelación-
da Web 

Equipo Decanal 13-14 

Facul-
tade 
de 
Derei-
to 

CGIC  / 
Vicedecano/a 
Calidade 

 

A remodela-
ción da 
páxina web 
da Facultade 
de Dereito 
non está 
rematada, 
ao acollerse 

o Centro á 
prerrogativa 
ofrecida pola 
Área de 
Apoio á 
Docencia e 
Calidade de 
empregar un 
deseño 
corporativo 
da Universi-
dade de 
Vigo. 

 

    

7 
Reordenación dos 
espazos 

Problemas coa 
situación dalgunhas 
dependencias ou 
insuficiencia de 
espazos 

Titulación 

Solicitar reubicación da 
cafetería a un espazo anexo. 

Solicitar ampliación dos 
espazos administrativos do 
centro 

Reordenar os despachos para 
unha optimización do espazo 

Colocar base de datos 

 

Decanato Fac. 
Ciencias 
Xurídicas e do 
Traballo / 
Reitorado 

13-14     

8 

 

Establecer un 
calendario de análise 
dos resultados da 
titulación, con 

participación dos 
colectivos de PDI, 
PAS e alumnado, ao 
marxe da realización 
do informe de 
seguimento.  

  
Mellora de canles e instrumen-
tos de análise dos resultados 
da tiulación 

Establecer un 
calendario para 

PDI e PAS para 
o análise dos 
resultados da 
titulación 

Coordinadores 
/ Xuntas de 
Centro 

13-14  

Responsables 
de Calidade 

CGIC dos 
Centros 

 

      

8 

Instar á Vicerreitoría 
de Alumnado, 
Docencia e Calidade 
á remisión das taxas 
de eficiencia, 
abandono e gradua-
ción.  

 
Facultade de Dereito de 
Ourense 

 

Instar á 
Vicerreitoría de 
Alumnado, 
Docencia e 
Calidade á 
remisión das 
taxas de 
eficiencia, 
abandono e 
graduación 

 13-14   

8 

Modificar o plan de 
estudos para correxir 
certas disfuncionali-
dades apreciadas e 
facilitar o estudo por 
parte do alumnado 

 
Facultade de Dereito de 
Ourense 

   13-14   



9 
Falta de persoal 
administrativo 
estable 

Falta de persoal 
administrativo 
estable no centro 
para atender as 
necesidades de 
Calidade 

Facultade de Ciencias 
Xurídicas e do Traballo 

Titulación 

Solicitar 
persoal 
administrativo 
estable de 
apoio ás 
tarefas de 
Calidade do 
Centro 

Decanato / 
Xerencia 

13-14   

9 

 

Solicitar á Vicerreito-
ría de Alumnado, 
Docencia e Calidade 
que prosiga a tarefa 

emprendida de 
simplificación e 
racionalización do 
SGIC e que dote ao 
Centro de persoal de 
administración con 
funcións na materia. 

A xestión do SGIC 
resulta dificultosa 
pola súa complexi-
dade –ao entrañar 

excesiva burocracia-
, así como pola 
carencia de persoal 
de administración 
con funcións na 
materia. 

Facultade de Dereito / 

Facultade de Ciencias 
Xurídicas e do Traballo 

 

Mellora do SGIC 

Solicitar á 
Vicerreitoría de 
Alumnado, 
Docencia e 
Calidade que 
prosiga a 
tarefa em-
prendida de 
simplificación e 

racionalización 
do SGIC 

Solicitar á 
Vicerreitoría de 
Alumnado, 
Docencia e 
Calidade que 
dote ao Centro 
de persoal de 
administración 
con funcións 
na materia. 

Decanato / 
CGIC 

13-14  

Vicedeca-

nos/as de 
Calidade / 
CGIC 

      

 


