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INFORME DE REVISIÓN TÉCNICA  
 
 
NOTA: Segundo a DIRECTRIZ XERAL Nº10 PARA O SEGUIMENTO DE TÍTULOS OFICIAIS DE GRAO E MÁSTER DA 
UNIVERSIDADE DE VIGO, A revisión técnica a que se refire o apartado anterior consistirá na comprobación de que o informe 
de seguimento se axusta á normativa vixente e ás necesidades e requisitos do procedemento establecido pola ACSUG. No caso 
de se atopar algún incumprimento a Área de Apoio á Docencia e Calidade, remitiralle as consideracións  e obxeccións ao 
centro ou centros para que no prazo que se estableza no calendario realicen as correccións debidas adecuándose ás normas 
e esixencias solicitadas. Esta revisión técnica formúlase polo tanto como una axuda complementaria para respectar o 
procedemento establecido, sen prexuízo da valoración do informe no posterior proceso de avaliación. 
 

DATA: 03/12/2015 
 
DENOMINACIÓN DO TÍTULO Grao en Dereito 

CENTRO/S RESPONSABLE/S  Facultade de Dereito 
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

CENTRO/S ONDE SE IMPARTE O TÍTULO Facultade de Dereito 
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

 
Aspectos do documentación asociada ao Programa de Seguimento que se poden mellorar 

 
1. Evidencias 
 
Tras visualizar a información dispoñible na aplicación informática dos programas de calidade, detéctanse o seguinte: 
 
Evidencias da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

 Non se atopa as seguintes evidencias: 

o “E8- E3 Informes/documentos ónde se recollan as conclusións dos procedementos de  onsulta internos 
e externos para valorar a relevancia e actualización do perfil de egreso real dos estudantes da titulación” 
no que se debe incluír informes de resultados de satisfacción de empregadores, titores de prácticas e 
outros que houbesen. 

o E1- E6 Páxina web do título/ centro /universidade, no que deberíase facer referencia á páxina web da 
titulación ou centro. 

o E14-E9 Plans e seguimento das accións de mellora, no que deberíase facer referencia ao cadro de plano 
de melloras do centro. 

o E15- E10 Enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese, no que deberíase incluír as fichas 
do procesos de avaliación da satisfacción das titulacións oficiais en vigor 

 A evidencia “E18- E12 Información sobre o persoal de apoio” aparece dúas veces no informe. 

 Na Evidencia “E19 Plans de formación do persoal de apoio” podería aparecer a porcentaxe de participación do 
persoal de apoio no plan de formación que aparece no arquivo E18.pdf da evidencia “E18- E12 Información sobre 
o persoal de apoio”. 

 Na Evidencia “E28 Informes de calificacións das materias/asignaturas”, achéganse as taxas das materias, pero 
non o informe de calificación por materias. Este Informe atópase, dispoñible en SID, e accédese a través da 
secretaría virtual 

Evidencias da Facultade de Dereito  

 Na evidencia “E3-E11 Plan de Ordenación Docente (POD”, deberíase incluír os POD dos derradeiros 5 anos. 

 Na evidencia “E8- E3 Informes/documentos ónde se recollan as conclusións dos procedementos de consulta internos 
e externos para valorar a relevancia e actualización do perfil de egreso real dos estudantes da titulación” deberíase  
incluír informes de resultados de satisfacción de empregadores, titores de prácticas e outros que houbesen. 
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 Lémbrase que “E12-E19 informes públicos sobre os resultados” e a evidencia “E27 Mecanismos empregados para 
a análise dos resultados de aprendizaxe da titulación” fan referencia tamén ao Informe de Revisión pola Dirección 
que centraliza a análise de resultados de tódalas titulacións do centro e que está prevista a súa aprobación para 
as próximas semanas 

 Na evidencia “E15- E10 Enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese” non se atopan evidencias, 
deberíanse incluír as fichas do procesos de avaliación da satisfacción das titulacións oficiais en vigor. 

 A Evidencia “E19 Plans de formación do persoal de apoio” non recolle, aínda, a información enviada vía e-mail, 
nun arquivo Excel ao Centro.  

 Na Evidencia “E28 Informes de calificacións das materias/asignaturas”, achéganse as taxas das materias, pero 
non o informe de calificación por materias. Este Informe atópase, dispoñible en SID, e accédese a través da 
secretaría virtual 

 A evidencia “E31 E15 Información sobre os servizos de orientación académica e programas de acollida” aparece 
duplicada no informe. 

2. Modificacións da Titulación 
 
Lémbrase que é importante recoller no apartado “modificacións do plano de estudos” os cambios non substancias 
acometidos na titulación respecto da memoria vixente. Tal e como se recolle no "procedemento para a solicitude de 
Modificacións nos títulos verificados de Grao e Mestrado" da ACSUG os devanditos cambios ou modificacións deben ser 
notificados e xustificados nos autoinformes de seguimento e incorporaranse na memoria do título cando se teña que 
someter a un proceso de modificación da memoria. 
 
Neste apartado só aparecen as modificacións da Facultade de Dereito. Lembrase que as modificacións da titulación deben 
ser as mesmas nos dous informes. 
 

3. Plano de melloras 
Analizado o plano de mellora, detéctanse os seguintes aspectos susceptibles de mellora: 
 
De forma xeral, as accións de mellora asociadas a titulación,  aínda que recollen a mesma idea xeral en ambos centros 
deberían ter todos os campos coa mesma información. Por exemplo; a acción de mellora da  “G-DT 05” da Facultade de 
Ciencias Xurídicas e do Traballo” e a acción “2015GDT02” da Facultade de Dereito denominada “Solicitar ós coordinadores 
de materia que revisen si avalían axeitadamente as competencias asignadas a súa materia, recollendo as evidencias 
necesarias”. 
 
Plano de mellora da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

 Non se atopan as accións de mellora que xurdiron do programa de certificación da implantación do sistema de 
garantía de calidade non pechadas. 

 Na accións de mellora “G-DT 09 Consecución de datos de colocación e estatísticos dos egresados” A actuación a 
desenvolver podería ser “Solicitar á Reitoría os datos sobre a colocación dos egresados” 

 Na accións de mellora “G-DT 08 Difusión da Titulación entre os grupos de interese e a sociedade“ poderíase explicar 
mais detalladamente as actuacións a desenvolver. 

 Na accións de mellora “G-DT 07 Solicitar o adecuado recoñecemento das actividades académicas e de xestión do 
profesorado” A actuación a desenvolver podería ser “Reclamar á Reitoría o recoñecemento das actividades 
realizadas polo profesorado” 

Plano de mellora de Facultade de Dereito 

 Algunhas accións establecidas no curso 15-16 derívanse de accións de mellora xa establecidas en cursos 
anteriores. Poderíase incluír no campo de “Revisión / Valoración da acción de mellora” mais concretamente no 
epígrafe de accións correctoras a desenvolver.  Por exemplo; a acción de mellora “2015C07 Simplificación e 
racionalización da aplicación informática do SGIC” xorde da acción de mellora “2014C23 Simplificación e 
racionalización da aplicación informática do SGIC”. 

 Existen accións de mellora con ámbito de aplicación de centro  e que poderían ser consideradas de ámbito de 
titulación. A información que se reflicte é respecto da titulación en xeral. 
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 Existen accións de mellora que unifican as propostas do plan de melloras do seguimento das titulacións de Grao 
e Máster nas que o programa de calidade asociado a elas é a Certificación da implantación do Sistema de Garantía 
de Calidade. Deberíase cambiar polos programas que lles correspondan.  

 


