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Proceso 

Xestión dos programas formativos 

 

Histórico de evolucións 

ÍNDICE DATA REDACCIÓN MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS 

00 15/05/2008 Área de Calidade Creación do procedemento (documentación marco). 

01-03 2008-2011 
Comisións de calidade 

dos centros 

Intervalo de modificacións realizadas polos centros baseándose 

fundamentalmente nas recomendacións establecidas nos 

informes de avaliación dos sistemas de calidade, remitidos desde 

a ACSUG. 

04 24/04/2013 

Raquel Gandón e José 

Miguel Dorribo 

(Área de Apoio á 

Docencia e Calidade) 

Evolución do procedemento inicial PE03 «Deseño da oferta 

formativa do centro». Creación do procedemento coa 

denominación; deseño, autorización e verificación dos títulos 

oficiais. Nova codificación, trama de redacción e estrutura. 

Novos contidos. 

05 18/03/2016 
Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

Evolución do procedemento. Incorporación de referencias á 

modificación e acreditación das titulacións oficiais 
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I OBXECTO 
Recoller o sistema para levar a cabo correctamente o deseño e a modificación posterior do título e garantir 

a súa verificación e posterior acreditación 

 

II ALCANCE 

Titulacións oficiais de grao e mestrado adscritas ao centro nos seguintes casos: 

‒ Deseño de novos títulos 

‒ Modificación de memorias  

‒ Acreditación 

Exclúense os títulos interuniversitarios que se rexen polo establecido no convenio asinado. De non existir 

regulación específica no convenio rexeranse polo presente procedemento. 

III REFERENCIAS 

III.1. Normas  

Lexislación 

‒ Lei 6/2001, do 21 de decembro, de universidades modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril. 

 

‒ RD 1044/2003, do 1 de agosto, polo que se establece o procedemento para expedir ás universidades o suplemento 
europeo ao título. 

 

‒ RD 1002/2010, do 5 de agosto, sobre a expedición de títulos oficiais. 

 

‒ RD 22/2015, do 23 de xaneiro, polo que se establecen os requisitos de expedición do suplemento europeo aos títulos 
regulados no RD 1393/2007, do 29 de outubro, e se modifica o RD 1027/2011, do 15 de xuño, polo que se establece 
o MECES. 

 

‒ RD 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, 
modificado polo RD 861/2010 do 2 de xullo, polo RD534/2013 do 12 de xullo e polo RD 43/2015 do 2 de febreiro. 

 

‒ RD 15009/2008, do 12 de setembro, de rexistro de universidades, centros e títulos. 

 

‒ RD 412/2014, do 6 de xuño, polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión nos títulos 
oficiais de grao. 

 

‒ RD 420/2015, do 29 de maio, de creación, recoñecemento e autorización e acreditación de universidades e centros 
universitarios. 

 

‒ Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da 
comunidade autónoma de Galicia, modificado polo Decreto 161/2015 do 25 de novembro. 

 

‒ Orde, do 24 de marzo do 2011, pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao 
e o proceso de admisión ás tres universidades do sistema universitario de Galicia. 
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‒ Orde, do 20 de marzo de 2012, pola que se desenvolve o Decreto 222/2011, do 2 de decembro, e as súas instrucións 
de desenvolvemento. 

 

‒ Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema Universitario de Galicia; Regulamento de estudos oficiais de posgrao da 
Universidade de Vigo, aprobado no Consello de Goberno do 14 de marzo de 2007 e modificado polos acordos do 
consello de goberno do 16 de abril de 2010, do 8 de febreiro de 2012 e do 18 de decembro de 2013. 

 
Normas e estándares de calidade 

‒ ENQA: criterios e directrices para a garantía de calidade no espazo europeo de educación superior.  

1.2. Aprobación, control e revisión periódica dos programas e títulos 

 

‒ ACSUG, ANECA e AQU: programa Fides-Audit.  Documento 02: Directrices, definición e documentación dos 
sistemas de garantía interna da calidade da formación universitaria.  

Directriz 05. Programas formativos.  

 

‒ ACSUG: Programa de seguimento de títulos oficiais. 

 

‒ Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de xestión da calidade. Fundamentos e vocabulario. 

 

‒ Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de xestión da calidade. Requisitos. 

 
Outros documentos de referencia: 

‒ Directrices da Universidade de Vigo para plans de estudo de grao. Consello de goberno do 5 de marzo de 2008. 

 

‒ Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario. 

 

‒ ACSUG: 

Protocolo REACU para a avaliación para a verificación dos títulos universitarios oficiais. 

Guía de apoio para a avaliación previa á verificación dos títulos universitarios oficiais. 

Procedemento de avaliación de títulos oficiais (2011). 

Anexo I ao procedemento de avaliación dos títulos oficiais (2011). Comisións de rama: dinámica de traballo. 

Protocolo de avaliación de títulos universitarios oficiais. 

Procedemento para a solicitude de modificacións nos títulos verificados de grao e mestrado. 

 
 

III.2. Definicións 

‒ Autorización: refírese aos actos administrativos, calquera que sexa a súa denominación específica, polos que en uso 
dunha potestade de intervención legalmente atribuída á Administración se lles permite aos/ás particulares no 
exercicio dunha actividade, tras comprobar a súa adecuación ao ordenamento xurídico e á valoración do interese 
público afectado.  

(Real decreto 1778/1994, do 5 de agosto, sobre adecuación á Lei de réxime xurídico das administracións públicas e 
do procedemento administrativo común [LRXPAC], das normas reguladoras dos procedementos de outorgamento, 
modificación e extinción de autorizacións). 

‒ Memoria de verificación: memoria para solicitar a verificación de títulos oficiais nos termos establecidos no anexo I 
do RD 1397/2007, do 29 de outubro, modificado polo RD 861/2010, do 2 de xullo e polo RD 43/2015 do 2 de 
febreiro.  
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(Orde, do 20 de marzo de 2012, pola que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da comunidade 
autónoma de Galicia.) 

‒ Memoria de titulación: documentación legalmente esixida para implantar plans de estudo conducentes á obtención 
de títulos oficiais que inclúe:   

 Memoria xustificativa, fidedigna e detallada do cumprimento dos requisitos xerais e específicos, recollidos nos 
artigos 4 e 5 do decreto 222/2011. 

 Memoria económica, que incluirá os datos relativos á infraestrutura material, os recursos de persoal docente e 
investigador e de persoal de administración e servizos, así como as diferentes fontes de financiamento, consonte 
o establecido no artigo 7 do Decreto 222/2011. 

 Memoria para solicitar a verificación de títulos oficiais nos termos establecidos no anexo I do RD 1397/2007, 
do 29 de outubro, modificado polo RD 861/2010 do 2 de xullo.  

(Orde, do 20 de marzo de 2012, pola que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da 
comunidade autónoma de Galicia). 

‒ Verificación: procedemento legalmente establecido para avaliar os plans de estudo antes da súa implantación nas 
universidades (RD 1393/2007, do 29 de outubro, po lo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias 
oficiais, modificado polo RD 861/2010 do 2 de xullo, polo RD534/2013 do 12 de xullo e polo RD43/2015 do 2 de 
febreiro). 

‒ Profesións reguladas: son sobre as que unha norma regula a súa competencia profesional; é dicir, ex lege existe un 
conxunto de atribucións que só pode desenvolver en exclusiva un/unha profesional que veña avalado ben por un 
título académico, ben pola superación duns requisitos e unha proba de aptitude que implique a concesión ou a 
autorización administrativa do acceso a unha profesión (A organización das ensinanzas universitarias en España. 
Ministerio de Educación e Ciencia, 11 de abril de 2007). 

‒ Autorización: refírese aos actos administrativos, calquera que sexa a súa denominación específica, polos que en uso 
dunha potestade de intervención legalmente atribuída á Administración se lles permite aos/ás particulares o exercicio 
dunha actividade, tras comprobar a súa adecuación ao ordenamento xurídico e á valoración do interese público 
afectado. (Real decreto 1778/1994, do 5 de agosto, sobre adecuación á [LRXPAC], das normas reguladoras dos 
procedementos de outorgamento, modificación e extinción de autorizacións). 

‒ Modificación de memoria: refírese á actualización levada a cabo no marco dunha titulación oficial xa verificada, 
aprobada e xestionada de acordo cos procedementos internos da universidade, e da normativa estatal e autonómica 
vixente (RD 1393/2007, do 29 de outubro, po lo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, 
modificado polo RD 861/2010, do 2 de xullo, polo RD534/2013 do 12 de xullo e polo RD43/2015 do 2 de febreiro). 

‒ Acreditación: proceso obrigatorio, legalmente establecido, que ten como finalidade renovar a acreditación dos títulos 
e consiste nun proceso de avaliación para supervisar a execución efectiva das ensinanzas e informar a sociedade sobre 
a súa calidade das mesmas (RD 1393/2007, do 29 de outubro po lo que se establece a ordenación das ensinanzas 
universitarias oficiais, modificado polo RD 861/2010, do 2 de xullo, polo RD534/2013 do 12 de xullo e polo 
RD43/2015 do 2 de febreiro). 

 
III.3. Abreviaturas e siglas 

‒ ACSUG: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia. 

‒ ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

‒ AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 

‒ BOE: Boletín Oficial do Estado. 

‒ CC: comisión de calidade. 

‒ COAP: Comisión de Organización Académica e de Profesorado. 

‒ DOG: diario oficial de Galicia. 



PROCEDEMENTO Deseño, verificación, modificación e acreditación das titulacións oficiais   DO-0101 P1 

Índice 05 

   

   
 

 

Páxina 7 de 22 

 

Vicerreitoría de 
Organización Académica 
e Profesorado 

‒ EEES: espazo europeo de educación superior. 

‒ ENQA: European Association for Quality Assurance in higher education (rede europea para a garantía da calidade 
na educación superior). 

‒ QSP: queixas, suxestións e parabéns.          

‒ RD: Real Decreto. 

‒ RUCT: Rexistro de Universidades, Centros e Títulos. 

‒ SGIC: sistema de garantía interna de calidade. 

‒ STO: seguimento de títulos oficiais. 

‒ SUG: sistema universitario de Galicia. 

 

IV DESENVOLVEMENTO 
 
IV.1. Finalidade do proceso 

Garantir a elaboración e a posta en marcha de plans de estudos conducentes á obtención de títulos oficiais 

baixo os paradigmas de calidade e excelencia de acordo coas liñas xerais emanadas do espazo europeo de 

educación superior (EEES) e da normativa vixente. 

IV.2. Responsable do proceso 

 Decanato ou dirección. 

 

IV.3. Indicadores 

Os indicadores asociados a este proceso están identificados e definidos no procedemento DE-02 P1 

«Seguimento e medición». 
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IV.4. Diagrama de fluxo 

 

 A) DESEÑO: ELABORACIÓN E APROBACIÓN DO PLAN DE ESTUDOS  

Entrada

Responsables das 
titulacións/Comisións 

académicas/ Comisión de 
Calidade 

Comisión de Organización 
Académica (COAP)  

Saída Como
Xunta de Centro/Xunta 

de Titulación

Necesidades, 
requisitos ou 
expectativas

Contexto 
socioeconómico

10
Xustificación da proposta de deseño e implantación dunha t itulación ( declaración de interese)

10-20 Antes  de  emprender  o 
proceso  formal  de  deseño    da 
titulación  é  preciso  confirmar  cos 
órganos de goberno da universidade 
a  súa  viabilidade  e  adecuación 
estratéxica  no  marco  da 
Universidade  de  Vigo.  Esta  acción 
implicará  un  número  variable  de 
reunións  coas  persoas  responsables 
académicas  correspondentes  e 
acordarase  finalmente a pertinencia 
ou  non  de  iniciar  formalmente  o 
procedemento  de  deseño  ou 
verificación  do  plan  de  estudos 
conducente á obtención dun título. 

A proposta de iniciar o deseño dunha 
nova  titulación, antes do  seu estudo 
e  ratificación  polos  órganos  de 
gorberno  da  Universidade  de  Vigo,  
deberá  validarse  pola   Comisión  de 
Garantía  Calidade  e    someterse  á 
consideración da Xunta de Centro . 

 No  ámbito  institucional,  a    análise 
de  viabilidad  realízaa  a  COAP  (por 
Acordo  do  Consello  de  Goberno  
recollida na acta do 27 de novembro 
de 2015, as funcións da CEP respecto 
ás  titulacións  de mestrados    serán 
asumidas  tamén  pola    COAP) 
baseándose  en    criterios  anuais 
previamente  establecidos  e 
aprobados polo Consello de Goberno 
da Universidade de Vigo.

Acordo sobre a 
viabilidade dunha 

titulación

40
Acordo sobre a a viabilidade 
institucional e estratéxica da 

titulación proposta

50  Como norma xeral, a Xunta de 
Titulación será o órgano que asume 
formalmente o deseño da  titulación 
de grao.
No  referente  ás  titulacións  de 
mestrado    esta  función  é  asumida 
pola  Xunta  de  Centro,  a  excepción 
dos  mestrados  intercentros,  neste 
caso   caso o órgano responsable é a 
Xunta de Titulación.

A Xunta de Titulación   tamén será o 
órgano  competente  no  deseño  de 
titulacións  relativas  a  profesións  
reguladas.
Ambos  os  órganos  poden    delegar 
nunha  comisión redactora.

Proposta xustificada 
para o deseño 

dunha nova 
titulación

(declaración de 
interese)

45
É viable?

46
Preséntanse 

reclamacións? 

Non

FIN

Non

50
Constitución, se 

procede da Xunta de 
Titulación ou da 

comisión redactoraEstatutos da 
Universidade de 

Vigo

Normativa da 
Universidade de 

Vigo

Acta de constitución 
da Xunta de 
Titulación ou 

comisión redactora

SI

60

20
Validación pola 

Comisión de Garantía 
de Calidade do centro

Non

SI

Acta da Comisión de 
Calidade

Acta da Xunta de 
Centro

Reclamación

25
Apróbase?

30
Envío do acordo aos órganos 

institucionais

Si
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 A) DESEÑO: ELABORACIÓN E APROBACIÓN DO PLAN DE ESTUDOS  (continuación) 

Entrada
Responsables das titulacións/

Comisións académicas / Comisión 
de Calidade

Saída Como
Órganos de Goberno da 

Universidade de Vigo

Programa Verifica

Normativa de 
referencia

60
Elaboración da proposta de 

titulación, memoria de t itulación e 
demáis documentos para a 

autorización

60-80 A proposta do plan de 
estudos-memoria de 
verificación e documentos  para 
a autorización (elaborados e 
aprobados pola Xunta de 
Titulación no caso dos graos) 
serán  validados pola Comisión 
de Calidade do centro e 
aprobados pola Xunta de 
Centro.

90 Paralelamente ao envío da  
documentación á vicerreitoría 
competente en materia de 
titulacións, abrirase  un período 
de exposición pública. O 
obxectivo é darlle a coñecer á 
comunidade universitaria a 
proposta de titulación, dándolle 
a oportunidade de presentar as 
achegas que considere. Estas 
deben tratarse indicando a súa 
pertinencia ou non de forma 
xustificada.

91 A vicerreitoría que dispoña 
das competencia en  titulacións 
coordinará a revisión técnica 
dos plans de estudo propostos. 
Esta poderá efectuarse a través 
de comisións ou avaliadores/as 
nomeadas para tal fin. A 
revisión concluirá cun informe 
técnico no que se incluirán as 
modificacións que é preciso 
realizar e as recomendacións 
para a mellora 

100 A aprobación definitiva 
debe incluír unha validación 
pola Comisión de Garantía de 
Calidade do centro e unha 
aprobación formal na Xunta de 
Centro. No referente aos graos 
esísexe  a aprobación pola 
Xunta de Titulación

Acordo da Xunta de Centro

110

Memoria de verif icación e 
documentos para a 

autorización

80
Aprobación  (provisional) da 

documentación pola Xunta de 
Centro

90
Exposición pública e recollida de 

suxestións/alegacións

Informe da revisión técnica91
Revisión técnica

95
Incorporación se procede das 

achegas (suxestións/ alegacións)

100
Validación/Aprobación definitiva pola 
Comisión de Calidade e a Xunta de 

centro

Acta da Comisión de 
Garantía de Calidade

Acata da Xunta de Centro

Acta da Comisión de 
Garantía de Calidade70

Validación pola Comisión de 
Calidade do centro
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 A) DESEÑO: ELABORACIÓN E APROBACIÓN DO PLAN DE ESTUDOS (continuación I) 

Entrada
Xunta de Titulación,

Xunta de Centro
 ou comisións delegadas

Saída Como
Órganos de goberno da 
Universidade de Vigo

110
Validación pola comisión de calidade 

da Universidade

120 As propostas de novas 
titulacións requiren un informe 
preceptivo do Claustro.

 A aprobación da proposta do 
plan de estudos  e a 
documentación para a 
autorización do título polo 
Consello de Goberno  da 
Universidade require un 
informe positivo de viabilidade 
emitido pola COAP e en todo 
caso un informe posterior  
favorable do Consello Social. 

100

Acta de aprobación 
en Consello de 

Goberno

130
Tramitación de autorización 

previa e posterior tramitación 
ante o ministerio (Consello de 

universidades)

125

Apróbase?

Análise doutras 
posibilidades

Non

Si

140

Normativa de 
referencia

130. A vicerreitoría con 
competencias en titulacións 
centralizará as accións 
administrativas para tramitar a 
verificación das titulacións coa 
consellería e o resto de órganos 
implicados. 

Fin

No

120
Debate e aprobación da proposta 

final

110 A Comisión de Calidade  
da Universidade validará as 
propostas antes da súa 
aprobación.
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 B) TRAMITACIÓN DO INFORME ANTES DE ENVIALO PARA A SÚA VERIFICACIÓN 

Entrada Consellería Saída ComoUniversidade

normativa de 
referencia

140-160   A consellería 
emitirá o informe previo de 
envialo á Universidade para a 
súa verificación, que pode 
ser favorable ou incluír 
recomendacións.

Se inclúen recomendacións 
estas deben ser atendidas 
polas persoas responsables 
da titulación en coordinación 
coa vicerreitoría con 
competencias en titulacións. 
Finalmente a documentación  
será remitida novamente á 
consellería, que determinará 
o informe definitivo .

170

140
Emisión do informe antes de 

envíalo á Universidade para a 
súa verificación

130

145
É favorable?

155
É posible resolver 
as deficiencias?

160
Correción das 

deficiencias e remisión á 
consellería para a súa 
valoración definitiva

Non

Si

Fin

Non

150
 Apertura do prazo de 

solución de deficiencias 
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 C) VERIFICACIÓN DO TÍTULO 

Entrada
Consello de 

Universidades
Saída Como

Axencia de 
calidade

Universidade

150‐190  A axencia para a 
calidade  do  sistema 
universitario  de  Galicia 
emite  un  informe  de 
verificación provisional. A 
Universidade  dispón  de 
20  días  naturais  para 
presentar  as  alegacións 
ou    melloras  oportunas. 
Tras  estudar  as 
alegacións,  se  as 
houbese,  a  ACSUG 
emitirá  o  informe  de 
verificación  final.  A 
continuación  iniciaranse 
os  trámites para acadar  a 
autorización  de 
implantación.

145

175
Preséntanse 

alegacións ou 
melloras na 

documentación?

Non

190
Informe f inal de 

verificación 
definitivo

Si

200
Tramitación administrativa para 

acadar a autorización de 
implantación

210

Informe  final de 
verificación

160

170
Informe provisional 

de verificación

Informe   
provisional 

180
Estudo das 

alegacións ou 
acción de mellora 

presentadas

Alegacións/ 
Propostas de 

mellora

 



PROCEDEMENTO Deseño, verificación, modificación e acreditación das titulacións oficiais   DO-0101 P1 

Índice 05 

   

   
 

 

Páxina 13 de 22 

 

Vicerreitoría de 
Organización Académica 
e Profesorado 

 D) AUTORIZACIÓN DA IMPLANTACIÓN 

Entrada Saída Como
Consello galego de 

universidades/ 
Consellería/Ministerio

Universidade

210 No caso de non adecuarse ao 
establecido no informe previo de 
verificación, o departamento 
competente en materia de 
universidades comunicarlle á 
universidade solicitante que 
dispón do prazo dun mes para 
adaptar a titulación ao requirido 
ou para presentar as alegacións 
que estime oportunas.

O departamento competente en 
materia de universidades 
resolverá no prazo máximo de tres 
meses. Contra esta resolución a 
universidade poderá interpoñer 
un recurso potestativo de 
reposición.

220   A  vicerreitoría    con 
competencias en titulacións informará  
o  decanato/dirección  do  centro  da 
orde de autorización. Se se   trata dun 
título  de  posgrao  informará  tamén  a 
persoa  coordinadora/  responsable  do 
centro e á reitoría. 
O  decanato  ou  dirección    informará  
xefatura  da  área  académica  ou 
administración,  enviándolle  se  é  o 
caso unha copia dos rexistros.

A  reitoría  ou  por  delegación,  a  
Sección  de  Posgrao  (se  se  trata  dun 
mestrado) ou a Sección de Titulacións 
(se  se  trata  dun  grao)  ordenará  a 
publicación  do  plan  de  estudos  no  
DOG e no BOE.

200

DO-0201 P1
Planificación e 

desenvolvemento 
da ensinanza 

210
Emisión do informe 

precept ivo e da orde de 
autorización da  

implantación, e o envío á 
Universidade e inscrición 

no RUCT

Orde de 
autorización da 

implantación 

Plan de estudos 
publicado en 
DOG e BOE 

220
Implantación da titulación 

AC-0201 P1
Matrícula 

Memoria 

210
Tramitación para 

publicar o plano de 
estudos no DOG e no 

BOE
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 E) MODIFICACIÓN DE TITULACIÓNS

Entrada

Responsables das titulacións/ 
Comisións

 académicas de mestrado/ Comisión 
de Calidade

Saída Como
Órganos de 

goberno da Universidade de 
Vigo

Xunta de centro

Acreditación das 
titulacións oficiais

Normativa de 
referencia

230
Acordo da necesidade de modif icar 

a memoria do tí tulo

230-260 Como consecuencia 
da análise e avaliación  da 
titulación, e dos procesos de 
avaliación externa, 
(principalmente  no marco do 
proceso de acreditación),  o 
equipo directivo/decanal do 
centro xunto coas comisións 
académicas dos mestrados 
acordarán  a necesidade  de 
modificar a memoria dunha 
titulación. A comisión de  
calidade do centro, non só 
poderá  impulsar melloras na 
titulación, que poden incluír 
unha modificación da súa 
memoria, senón que validará a 
«declaración de interese» 
previamente á súa tramitación 
en Xunta de centro e demais 
órganos institucionais.

Certificación da 
xunta de centro

Declaración de 
interese

Acta da comisión de 
calidade

DO-0102 P1
Seguimento e 
mellora das 
titulacións

240
Redacción da «declaración de 

interese»”

260
 Exposición pública da(s) 

«declaración(s) de 
interese»” presentadas na 
web da Vicerreitoría con 

competencias en titulacións  

Si

Acordo da comisión 
de calidade

270

250
Validación da «declaración de 

interese» pola comisión de  
calidade da Universidade

255

Apróbase?

Non

DE-0102 P1
Revisión do sistema 

pola dirección
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 F) MODIFICACIÓN DE TITULACIÓNS

Entrada Saída Como
Órganos de 

goberno da Universidade de Vigo/ 
Área de calidade

Xunta de centro

265 A vicerreitoría que 
dispoña das competencias 
en materia de titulacións 
xestionará as «declaracións 
de interese» recibidas, 
publicáraas na súa web e 
enviaraas ao Consello de 
Goberno.

O Consello de Goberno   
aprobaraas ou non, e 
atenderá tamén, se as 
houbese, ás discrepancias 
manifestadas entre a(s) 
comisión(s) académica(s)  e 
a Xunta de centro 
respectiva. Neste último 
caso estudará a 
«declaración de interese»  
e o acordo remitido dende a 
Xunta de centro  para tomar 
a súa decisión. Os acordos 
do Consello de Goberno 
esgotan a vía 
administrativa.

300 A memoria modificada, 
revisárase   de forma 
coordinada  polas  
direccións de grao, posgrao 
e calidade, que emitirán un 
informe técnico coas  
suxestións de melloras que 
correspondan.

310 Tras a aprobación polo 
Consello de Goberno, a 
tramitación da modificación 
é análoga á referida ao 
deseño de títulacións.

270
Modif icación da memoria 

290
Revisión técnica da 

modificación 

Fin

300
A proposta de 

modif icación debe ser 
revisada de acordo co 

informe de revisión 
técnica?

Non

Acordo do consello 
de goberno

Si

130

260

280
Validación da modificación 
da memoria pola comisión 

de calidade do centro

Si

265
 O consello de goberno 
aproba a «declaración 

de interese»?

Si

Non

Si

R1-D0-0101 P1
Acta da comisión de 
garantía de calidade 
sobre a modificación 
dunha t itulación do 

centro 

Certificación da 
Xunta de centro

285
Apróbase na xunta de 

centro?

Non

Acordo do Consello 
de Gberno

305
Apróbase no Consello 

de Goberno?

Si Non
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 G) ACREDITACIÓN DE TITULACIÓNS (I)

Entrada
Decanato/Dirección/ Comisión 

de Calidade/ Comisión 
Académica 

Saída Como
Órganos de 

Goberno da UVigoXunta de Centro

Normativa de 
ordenación de 

ensinanzas 
universitaria oficiais

320
  Análise da situación das 

titulacións que deben 
semeterse de acordo cos 

prazos legais dos procesos 
acreditación 

Organización 
institucional  do proceso 

de acreditación das 
titulacións

Indicacións da 
consellería 

310
Organización institucional  
da convocatoria anual de 

acreditación

Indicacións da 
ACSUG 

330
Manifestación xustificada da  

conformidade ou 
disconformidade en someter 
a(s) titulación(s) ao proceso 

de acreditación 

Acordo do Consello de 
Goberno

360
Envío dos acordos da Xunta 

de centro ao Consello de 
Goberno

310 A vicerreitoría que dispoña das 
competencias en  titulacións 
establecerá a organización 
institucional  dos procesos de 
acreditación de acordo ás directrices 
de ACSUG e da consellería, tendo 
en conta as achegas dos centros e 
títulos.

 A este respecto as direccións dos 
centros analizarán a situación das 
titulacións e enviaranlle unha 
proposta á Xunta de centro, a cal 
validará a comisión de calidade do 
centro. No caso dos mestrados, 
antes do seu envío á Xunta de 
centro remitirase á comisión 
académica do mestrado para a súa 
aprobación.

350 A Xunta de centro deberá 
decidir respecto da proposta de 
acreditación presentada. A decisión 
de non someter unha titulación ao 
proceso de acreditación deberá 
incluír un informe razoado das 
causas que a motivan indicando 
claramente que se opta pola 
extinción da titulación

360 O acordo tomado xunto co 
informe razoado (se o houbese)  
enviaráselle á vicerreitoría que 
dispoña das competencias en 
materia de titulacións. No caso de 
discrepancia entre a proposta 
aprobada pola Xunta de centro e a 
comisión académica do mestrado, o 
Consello de Goberno decidirá de 
forma motivada recollerase no 
acordo correspondente

340
Valoración da comisión de 

calidade 

Achegas dos centros 
e dos títulos 

R2-D0-0101 P1
Acta da comisión de 

calidade sobre a 
acreditación dunha 
titulación do centro 

365

350
Acórdase a acreditación da 

titulación?

Certificación da Xunta 
de centro
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 G) ACREDITACIÓN DE TITULACIÓNS 

Entrada

Responsables das 
titulacións/ Xunta de 
Titulación/ Comisión 

Académica

Saída Como
Órganos de 

Goberno da UVigoXunta de centro ACSUG

DO0103 P1
Procedemento de 

suspensión e 
ext inción dunha 

titulación

Si

360

380
Preparación das actividades, 
evidencias e documentación 

ligadas ao proceso

Guía de acreditación
Guía da Área de 

apoio á docencia e 
calidade

Non

370
Extinción

110

fin

Planificación, 
rexistros  

indicadores,  e 
documentos para a 

acreditación

365-370   A participación no 
proceso de acreditación 
formalizarase a través da 
correspondente solicitude ou 
renuncia que se trasladará  á 
ACSUG/ consellería.

A renuncia á acreditación 
suporá a extinción da 
titulación.

 380- Tras a visita da comisión 
externa nomeada pola ACSUG, 
o proceso trancorre de forma 
análoga ao proceso de 
verificación

Formalización da 
solicitude ou 
renuncia á 

acreditación

365
O acordo tomado no 

consello de goberno supón 
a aceptación de someter  

unha titulación ao proceso 
legal de acreditación?

380
Desenvolvemento das accións de acreditación (incluida a visita ao centro dunha comisión externa nomeda pola ACSUG)
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Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA) 

 

 

 

Planificar: establecer os obxectivos e os procesos necesarios para acadar resultados de acordo cos requisitos, coas necesidades 

e coas expectativas dos grupos de interese e coas políticas da organización. 

Desenvolver (facer): implantar os procesos. 

Controlar (verificar): realizar o seguimento e a medición dos procesos e dos produtos e servizos respecto ás políticas, aos 

obxectivos e aos requisitos, ás necesidades e ás expectativas e informar dos resultados. 

Actuar (aprender): tomar accións para mellorar continuamente o desempeño dos procesos.  

(UNE-EN ISO 9001). 

  

Política estratéxica da 
Universidade de Vigo 

Deseño do título

Elaboración da 
memoria e do resto 
de documentación 

preceptiva

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 
áreas, órganos 
institucionais...)

Deseño do título

Axencias de calidade, 
administración, 
organismos e 
institucións

Definición dos modos 
de funcionamento 

externos

Avaliación e 
verificación do título

Estudantes, PAS, PDI, 
egresadas/os, 
empregadoras/es, 
persoas usuarias e  
sociedade

Titulacións axustadas a 
demandas e 
expectativas

G
ru
p
o
s 
d
e
 in
te
re
se
   
   
   
 R
eq

u
is
it
o
s,
 n
ec
es
id
ad
es
 e
  e
xp
ec
ta
ti
va
s

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 

áreas, órganos 
institucionais...)

Axencias de calidade, 
administración, 
organismos e 
institucións

Estudantes, PAS, PDI, 
egresadas/os, 

empregadoras/es, 
persoas usuarias e, 

sociedade

Titulacións que 
imparten unha 
ensinanza de calidade 
en continua evolución 
para adaptarse á 
realidade social e 
laboral

Información pública

Información (resultados 
e actividades) útil para 
a xestión

Titulacións 
permanentemente 
actualizadas 

G
ru
p
o
s 
d
e
 in
te
re
se
   
   
   
   
   
   
   
   
  S
at
is
fa
cc
ió
n

Avaliación/verificación da 
títulación

Implantación/mellora do 
título

‐ Resultados de avaliación (centros, títulacións, servizos...)

‐ Participación dos grupos de interese (propostas, 
suxestións...)

‐ Uso e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas...

‐ Novas expectativas, esixencias e/ou necesidades 
detectadas 

Recursos

Aplicacións informáticas 
e páxinas web ( ANECA, 
ACSUG,Universidade  

de Vigo...)

P

C 

A

P 

D 

C 

A 
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V ANEXOS 
 
Anexo 1: non hai anexos asociados a este procedemento. 
 
 

Rexistros 
 

 

Identificación do rexistro 
Soporte 

orixinal 

Dispoñible 

na 

aplicación 

SGIC-STO? 

Responsable da 

custodia 

(órgano/posto) 

Duración Clasificación* 

Código Denominación      

R1-DO0101 P1 

Acta da Comisión 

de Calidade sobre 

a modificación 

dunha titulación 

Electrónico Si

 

Período 

total de 

vixencia 

dunha 

titulación + 

6 anos 

- 

R2-DO0101 P1 

Acta da Comisión 

de Calidade sobre 

a acreditación 

dunha titulación 

Electrónico 
Si 

 
 

Período 

total de 

vixencia 

dunha 

titulación + 

6 anos 

- 

 
*Cúbrase só no caso de que o rexistro estea suxeito a condicións de permanencia adicionais ao período de arquivo de 
xestión (é dicir, cando é necesaria a súa transferencia posterior ao arquivo xeral). 

 
 

 



     

 
 

 

Vicerreitoría de 
Alumnado, Docencia  
e Calidade 

Edificio da Reitoría 
Campus universitario 
36310 Vigo  
España 

Tfno.: 986 813 586 
Fax: 986 813 818 
vicadc.uvigo.es 

    

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDEMENTOS DE CALIDADE 

 

PROCEDEMENTO 

Seguimento e mellora das titulacións 
CÓDIGO DO-0102 P1     ÍNDICE 04 

 

REDACCIÓN  VALIDACIÓN  APROBACIÓN 

 
Área de Apoio á Docencia e 
Calidade 
 
 
 
 

  
Comisión de Garantía de 
Calidade 
 

  
Xunta de Centro 

Data e sinatura  Data e sinatura  Data e sinatura 
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Proceso 

Xestión dos programas formativos  

 

Histórico de evolucións 

ÍNDICE DATA REDACCIÓN MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS 
00 15/05/2008 Área de Calidade Creación do procedemento (documentación marco). 

01-03 2008-2011 
Comisións de garantía 
de calidade dos centros 

Intervalo de modificacións realizadas polos centros baseándose 
fundamentalmente nas recomendacións establecidas nos 
informes de avaliación dos sistemas de calidade, remitidos 
desde a ACSUG. 

04 24/04/2013 

Raquel Gandón e José 
Miguel Dorribo 
(Área de Apoio á 
Docencia e Calidade) 

Evolución do procedemento inicial «Revisión e mellora das 
titulacións do centro-PC02». Creación do procedemento coa 
denominación «Seguimento e mellora das titulacións». Nova 
codificación, trama de redacción e estrutura. Novos contidos. 

 

 

 

Índice 

 
I OBXECTO .................................................................................................................................................. 3 

II ALCANCE .................................................................................................................................................. 3 

III REFERENCIAS ........................................................................................................................................ 3 

IV DESENVOLVEMENTO .......................................................................................................................... 4 

V ANEXOS .................................................................................................................................................. 11 
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I OBXECTO 
 

Recoller o sistema que permite asegurar a execución efectiva das ensinanzas conforme o recollido no plan de estudos da 

titulación correspondente e identificar as principais debilidades e as boas prácticas; todo, como punto de partida cara á 

mellora continua e como garantía para a acreditación dos títulos. 

 

II ALCANCE 
 

Titulacións oficiais de grao e mestrado adscritas ao centro. Exclúense os títulos interuniversitarios que se rexen polo 

establecido no convenio asinado. De non existir regulación específica no convenio rexeranse polo presente 

procedemento. 

 

III REFERENCIAS 
 

III.1. Normas  
 

Lexislación 
 

-  RD 861/2010, do 2 de xullo, polo que se modifica o RD 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das 
ensinanzas universitarias oficiais. 

- RD15009/2008, do 12 de setembro, de rexistro de universidades, centros e títulos. 

- Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da comunidade 
autónoma de Galicia. 

- Orde, do 20 de marzo de 2012, polo que se desenvolve o Decreto 222/2011, do 2 de decembro. 

- Documento do Consello Galego de Universidades: documento aprobado no pleno do 5 de novembro de 2007. 

-  Directrices xerais para o seguimento de títulos oficiais de grao e mestrado da Universidade de Vigo: documento aprobado polo 
consello de goberno da Universidade de Vigo do 5 de 2011. 

 
Normas e estándares de calidade 

-  ENQA: Criterios e directrices para a garantía de calidade no espazo europeo de educación superior.  
1.2. Aprobación, control e revisión periódica dos programas e dos títulos. 

-  ACSUG, ANECA e AQU: Programa FIDES-AUDIT Documento 02: Directrices, definición e documentación dos 
sistemas de garantía interna da calidade da formación universitaria.  

 Directriz 09. Resultados para mellorar os programas formativos.  

-  ACSUG: Programa de seguimento de títulos oficiais. 

-  Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de xestión da calidade. Fundamentos e vocabulario. 

-  Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de xestión da calidade. Requisitos. 
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Outros documentos de referencia 
 
-  Universidade de Vigo: documentos de axuda (referidos á convocatoria correspondente e publicados na web da Área de Apoio 

á Docencia e Calidade). 
 

-  Universidade de Vigo: cronograma (referido á convocatoria correspondente e publicado na web da Área de Apoio á Docencia 
e Calidade). 

 
- Universidade de Vigo: anexo I. Modelo do informe anual de seguimento dos títulos da UVigo (autoinforme). 
 
- Universidade de Vigo: anexo II. Información pública dos títulos oficiais: listaxe de información que se considera relevante de 

cada un dos títulos e proposta de contidos das páxinas web de centro e títulos.  
 
-  Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario. 

 
III.2. Definicións 
 
-  Acreditación: procedemento legalmente establecido para avaliar os plans de estudo tras un período máximo de seis anos (no que se 

refire aos títulos de grao) ou catro anos (títulos de mestrado) dende a súa data de verificación. 
(RD 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo RD 861/2010, do 2 de xullo, de ordenación das ensinanzas universitarias 
oficiais.) 

-  Verificación: procedemento legalmente establecido para avaliar os plans de estudo antes da súa implantación nas universidades. 
(RD 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo RD 861/2010, do 2 de xullo, de ordenación das ensinanzas universitarias 
oficiais.) 

 

 
III.3. Abreviaturas e siglas 
 
-  ACSUG: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 
-  ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

-  AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
-  CGIC: Comisión de Garantía Interna de Calidade 

- ENQA: European Association for Quality Assurance in Higher Education (Rede Europea para a Garantía da Calidade na 
Educación Superior) 

- QSF: queixas, suxestións e felicitacións        

-  RD: Real decreto 

-  SGIC: sistema de garantía interna de calidade 

-  STO: seguimento de títulos oficiais 
 
 

 

IV DESENVOLVEMENTO 
 

IV.1. Finalidade do proceso 
 

Garantir que a xestión e o desenvolvemento xeral da ensinanza é coherente coa memoria de titulación inclúe os 

elementos adecuados de información pública e os mecanismos que permiten a mellora continua.  
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IV.2. Responsable do proceso 
 

 Decano/a ou Director/a. 

 

 

IV.3. Indicadores 
 

No desenvolvemento do procedemento deben terse en conta os indicadores de resultados definidos no procedemento 

DE-02 P1 «Seguimento e medición». 
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IV.4. Diagrama de fluxo 
 

 A) ELABORACIÓN DO INFORME ANUAL 

Entrada
Comisións de 

titulación

Comisión de 
Garantía Interna de 

Calidade
Saída ComoXunta de Centro

10
Recompilación de 

información e datos anuais

10 Os  Indicadores  
solicitaránselles ás  unidades  
implicadas e estarán dispoñib les 
na secretaría virtual.

30  Os  Centros,  a  través 
fundamentalmente  dos/as 
coordinadores/as de  titulación e 
calidade,  realizarán  polo  menos 
anualmente  unha  análise  das 
titulacións    que  se  imparte nel. 
Para  iso  deberán  realizar  unha 
valoración do   cumprimiento  da 
memoria   e  reflexionar sobre os 
valores obtidos nos  indicadores, 
as  QSF  recibidas,  os  resultados 
das enquisas de satisfacción das 
titulacións  oficiais   e  da  propia 
experiencia.  Determinarán  as 
boas  prácticas  realizadas,  as 
debilidades  detectadas   e  as 
propostas  de  mellora  para 
resolvelas.  O  Informe Anual de 
seguimento  do  título  realizarase 
empregando   a  aplicación 
informática  habilitada  para  o 
efecto.

40 A CGIC revisará os 
informes de seguimento das  
títulacións impart idas no 
centro e emitirá as 
valoracións oportunas.

30
Elaboración do informe 
anual de seguimento do 

título

20
Análise de resultados 
obtidos, revisión da 

información pública e 
reflexións  do 

desenvolvemento da 
titulación 

Acta da Comisión de 
Garantía Interna de 

Calidade
Sí

Indicadores, 
resultados de 

enquisas, QSF, 
rexistros do SGIC, 

experiencias na 
implantación da 

titulación

Memoria de 
verificación

Directrices 
aprobadas polo 

Consello de 
Goberno da 

Universidade de 
Vigo

Aplicación 
informática

40
Revisión e emisión de 

valoracións a contido do  
Informe anual de 

seguemento do t ítulo

50
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 A) ELABORACIÓN DO INFORME ANUAL (continuación) 

Entrada
Comisións de 

titulación

Comisión de 
Garantía Interna de 

Calidade
Saída ComoXunta de Centro

50 Recibiranse  as  valoracións 
realizadas pola CGIC do centro e 
decid irase  se  é preciso  realizar 
modificacións  no  in forme  antes 
de  ser  remitidas  á  Xunta  de 
Centro para  a súa aprobación.

55 A  aprobación  pode  ser 
realizada  polas   comisións  que 
teñan  delegadas   as 
competencias.  Os  títulos 
adscritos  a  varios  centros  da 
Universidade de Vigo  deben  ser 
aprobadas polas  súas  xuntas  de 
centro..

60-70  A  Área  de  Calidade 
realizará  unha  revis ión  técnica 
co  obxetivo  de  garantir  que os 
contidos  se  axusten   ás 

directrices  establecidas  no 
procedemento  e  cumpren  os 
requisitos  técnicos 
correspondentes.  O  informe 
será  remitido  aos  centros  para 
que  valoren  as  recomendacións 
establecidas,  actualicen  e,  se 
procede  aproben   os  in formes 
defin itivos.
80 Os  Informes  anuais  
incluirán  o  plan  anual  de 
melloras  que permita  resolver 
as  debilidades  detectadas   e    a 
mellora continua.

60
Revisión técnica do informe 

anual de  seguimento do 
título (na súa versión 

autoinforme)

50
Análise de valoracións 
realizadas pola CGIC, 

actualización se procede, do 
contido do informe e envío á 
Xunta de Centro para a súa 

aprobación

80
Aprobación definitiva do 

informe anual de seguimento 
do tí tulo e posta a 

disposición da Área de 
Calidade

90

40

55

 Apróbase?

Non Informe anual de 
seguimento do título
(versión autoinforme)

Informe de revisión 
técnica

70
Análise do informe de 

revisión técnica, valoración 
das recomendacións 

establecidas e actualización, 
se procede do informe anual 

de seguimento do título R1-DO-0102 P1
Informe anual de 

seguimento do título
(versión definitiva)
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 B) AVALIACIÓN EXTERNA 

Entrada
Comisións de 

titulación
Área de Calidade Saída ComoAGSUG

90 A  Universidade  de  Vigo  remite  á  
ACSUG  os    informes  anuais  dos  títulos 
vixentes. Poderán excluirse os títulos que 
se atopen nun proceso  de  suspensión e 
os  de  carácter  interuniversitario   cuxa 
responsabilidade  recaia  de  acordo  á 
memoria  de  verificación,  noutra 
universidade.

95–100 O    Programa  de  seguimento 
dos  títulos inclúe unha avaliación externa 
coordinada  por  ACSUG.  Este  proceso 
pode  completarse  coa  visita  de 
avaliadores/as  externos  ao  centro(s)  en 
que se desenvolve a ensinanza.

ACSUG determinará que  títulos  avaliará 
anualmente  de  acordo  coa  súa 
planificación previamente aprobada.

110-120 Como resultado da avaliación 
externa coordinada pola ACSUG, emítese 
en  primera  instancia  un  informe  de 
avaliación.    Os  centros  dispoñen  dun 
prazo para realizar as alegaciones.

130 Os  informes  finais de avaliación  de 
ACSUG,  son   recibidos  pola  vicerreitoría 
con competencias  en  calidade que á  súa 
vez    os  remite  aos  decanos/as, 
directores/as.  Os/as  Decanos/as 
Directores/as   envían copia dos informes  
as  persoas  responsables  de  títulos  e  á 
xefatura da   Área Académica ou  xefatura 
de administración.

140 Naqueles títulos que de acordo coa 
planificación de  ACSUG no  vaian   recibir 
informe  de  avaliación  de  ésta,  a 
Universidade  de  Vigo  realizará  un 
Informe  de  revisión  interna,    tendo  en 
conta    os  criterios  de  avaliación  de 
ACSUG  e  que  serán   realizadas  por 
comisións  formadas por profesorado  da 
Universidade  de  Vigo  nomeadas  ao 
efecto. 
Os  informes  envíasenlles  aos  centros   e 
xestiónanse    de  igual  xeito  que  os 
informes finais de avaliación da ACSUG.

100
Avaliación dos  

informes anuais de 
seguimento dos títulos 
e remisión de informes 

de avaliación 
provisional

90
Envío dos 

informes anuais 
de seguimento de 

títulos

120
Remisión á 

ACSUG xunto cos 
informes para 
avaliación final 

150

80

110
Recepción dos  

informes de 
avaliación 

provisional e 
distribución aos 

centros 
respectivos

95
Realiza 

avaliación?

Si

Informes 
provisionais de 

avaliación

115
Preséntanse 

alegacións?

Si

No

130
Estudo de alegacións, 
emisión de informes 

finais e envío á 
universidade

140
Coordinación da 
realización dos 

informes de 
revisión interna e 
envío aos centros

Non

R2-DO-0102 P1
Informes f inais 

de avaliación da 
ACSUG

R3-DO-0102 P1
Informes de 

revisión interna
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 C) IMPLANTACIÓN DE PLANS DE MELLORA 

Entrada

coordinador/a de 
titulación//

coordinador/a de 
calidade

Centro Saída Como
Órganos de goberno 
da Universidade de 

Vigo

150–  Un  dos  obxectivos 
fundamentais do  seguimento de 
títulos  é o desenvolvemento dos 
plans de mellora e garantir  así a 
mellora  continua  das 
titulaciones  e  favorecer    a  súa 
acreditación.

160 A implantación  de  accións 
de mellora será impulsada polos 
centros. 

As  accións  cuxa 
responsabilidade  non  é 
competencia  exclusiva  do 
centro/título  serán   xestionadas 
polos   órganos  ou   unidades 
competentes.

En  todo  caso,  o  centro  deberá 
informar  das  debilidades 
detectadas  e  as   accións  de 
mellora  relacionadas  con  estas  
ás  unidades   afectadas  para    o 
seu  estudo  e posta  en  marcha, 
se procede. 

150
Implantación dos plans de 
mellora establecidos nos 

informes anuais de 
seguimento de títulos

140

155
 É preciso realizar 
modif icacións que 
impliquen cambios 
nas memorias da 

titulación ?
Si

Non

D0-0101 PI
Deseño, verificación e 
autorización dos t ítulos

160
Implantación dos plans de mellora establecidos nos informes anuais de seguimento de títulos
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IV.5. Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA) 
 

 

Planificar: establecer os obxectivos e os procesos necesarios para acadar resultados de acordo cos requisitos, coas necesidades e coas 

expectativas dos grupos de interese e coas políticas da organización. 

Desenvolver (facer): implantar os procesos. 

Controlar (verificar): realizar o seguimento e a medición dos procesos e dos produtos e servizos respecto ás políticas, aos obxectivos e aos 

requisitos, ás necesidades e ás expectativas e informar dos resultados. 

Actuar (aprender): tomar accións para mellorar continuamente o desempeño dos procesos.  

(UNE-EN ISO 9001) 

 

  

Política institucional

Organización académica

Recollida de datos e rexistros.

Desenvolvemento do SGIC

Creación, modificación, posta a 
disposición e aplicación dos 

documentos

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 
áreas, órganos 
institucionais...)

Definición dos modos de 
funcionamento e 

desenvolvemento das 
accións  que garantan a 
calidade das titulacións 

e os dereitos do 
estudantado 

Axencias de calidade, 
administración, 
organismos e 
institucións

Definición dos modos de 
funcionamiento 

externos

Garantía de calidade das 
titulacións do SUG 

Estudantes, PAS, PDI, 
egresadas/os, 

empregadoras/es, 
persoas usuarias e  

sociedade

Consecución dos 
obxectivos da formación

Consulta de documentos 
válidos

G
ru
p
o
s 
d
e
 in
te
re
   
   
   
R
eq

u
is
it
o
s,
 n
ec
es
id
ad
es
 e
 e
xp
ec
ta
ti
va
s

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 

áreas, órganos 
institucionais...)

Axencias de calidade, 
administración, 
organismos e 
institucións

Estudantes, PAS, PDI, 
egresadas/os, 

empregadoras/es, 
persoas usuarias e 

sociedade

Titulacións que imparten 
unha ensinanza de 
calidade en continua 
evolución para 
adaptarse á realidade 
social e laboral

Información pública

Información (resultados 
e actividades) útil para a 
xestión

Titulacións 
permanentemente 
actualizadas

G
ru
p
o
s 
d
e
 in
te
re
se
   
   
   
   
   
   
   
   
 S
at
is
fa
cc
ió
n

Avaliación das titulacións

Redacción de informes 
anuais de seguimento dos 
títulos e do plan anual de 

melloras

Medición, análise e mellora 

‐ Resultados de avaliación (centros, títulaciónss, servizos...)

‐ Participación dos grupos de interese (propostas, 
suxestións...)

‐ Uso e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas...

‐ Novas expectativas, esixencias e/ou necesidades detectadas 

Recursos

Aplicación informática 
DOCNET

webs (ANECA, 
ACSUG...)

P 

D 

C 

A 

P

D  C

A
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V ANEXOS 
 
Anexo 1: non hai anexos asociados a este procedemento 
 
 

Rexistros 
 

Identificación do rexistro 
Soporte 
orixinal 

 
 

Dispoñible na 
aplicación SGIC-

STO? 

Responsable de 
custodia 

(órgano/posto) 
Duración Clasificación* 

Código Denominación      

R1-DO0102 P1 
Informes anuais 
de seguimento 

dos títulos 
Electrónico Si** 

 
Responsable da 

titulación 

Período 
total de 
vixencia 
dunha 

titulación + 
6 anos 

- 

R2-DO0102 P1 

Informes finais de 
avaliación dos 

títulos de 
ACSUG 

Electrónico Si** 

 
Responsable da 

titulación 

Período 
total de 
vixencia 
dunha 

titulación + 
6 anos 

- 

R3-DO0102 P1 
Informes de 

revisión interna 
Electrónico Si** 

Responsable da 
titulación 

Período 
total de 
vixencia 
dunha 

titulación + 
6 anos 

- 

 
 
*Cúbrase só no caso de que o rexistro estea suxeito a condicións de permanencia adicionais ao período de arquivo de xestión 
(é dicir, cando é necesaria a súa transferencia posterior ao arquivo xeral). 
 
**Xestiónanse directamente na propia aplicación dentro do programa anual de seguimento de títulos. 
 
 



     

 
 

 

Vicerreitoría de 
Alumnado, Docencia  
e Calidade 

Edificio Reitoría 
Campus Universitario 
36310 Vigo  
España 

Tel. 986 813 586 
vicadc.uvigo.es 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDEMENTOS DE CALIDADE 

 

PROCEDEMENTO 

Suspensión e extinción dunha 

titulación 
CÓDIGO DO-0103 P1     ÍNDICE 04 

 

REDACCIÓN  VALIDACIÓN  APROBACIÓN 

 
Área de Apoio á Docencia e 
Calidade 
 
 
 

  
Comisión de garantía de calidade 
 

  
Xunta de centro 

Data e sinatura  Data e sinatura  Data e sinatura  
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Proceso 

Xestión dos programas formativos 

 

Histórico de evolucións 

ÍNDICE DATA REDACCIÓN MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÖNS 
00 15/05/2008 Área de Calidade Creación do procedemento (documentación marco). 

01-03 2008-2011 
Comisións de garantía 
de calidade dos centros 

Intervalo de modificacións realizadas polos centros baseadas 
fundamentalmente nas recomendacións establecidas nos 
informes de avaliación dos sistemas de calidade remitidos 
desde a ACSUG. 

04 24/04/2013 

Raquel Gandón e José 
Miguel Dorribo 
(Área de Apoio á 
Docencia e Calidade) 

Evolución do procedemento inicial «Suspensión dunha 
titulación». Creación do procedemento coa denominación 
«Suspensión e extinción dun título». Nova codificación, trama 
de redacción e estrutura. Novos contidos. 

 

 

 

Índice 

 
I OBXECTO .................................................................................................................................................. 3 

II ALCANCE .................................................................................................................................................. 3 

III REFERENCIAS ........................................................................................................................................ 3 

IV DESENVOLVEMENTO .......................................................................................................................... 5 

V ANEXOS .................................................................................................................................................. 10 
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I OBXECTO 
 

Recoller o sistema que permite organizar a supresión temporal ou definitiva (extinción) dun título implantado para 

garantir os dereitos académicos do alumnado que se atope cursando os citados estudos. 

 

II ALCANCE 
 

Titulacións oficiais de grao e mestrado adscritas ao centro. Exclúense os títulos interuniversitarios que se rexen polo 

establecido no convenio asinado. De non existir unha regulación específica no convenio rexeranse polo presente 

procedemento. 

 

III REFERENCIAS 
 

III.1. Normas  
 

Lexislación 
 

 
-  Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril. 

-  RD15009/2008, do 12 de setembro, de rexistro de universidades, centros e títulos. 

-  Normativa de suspensión e extinción de estudos oficiais de mestrado aprobada no consello de goberno do 9 de xuño de 2009. 

- RD 861/2010, do 2 de xullo, polo que se modifica o RD 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das 
ensinanzas universitarias oficiais. 

- RD 1002/2010, do 5 de agosto, sobre a expedición de títulos universitarios oficiais. 

- Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da comunidade 
autónoma de Galicia. 

 
 

Normas e estándares de calidade 
 

- ENQA: Criterios e directrices para a garantía de calidade no Espazo Europeo de Educación Superior.  

 1.2. Aprobación, control e revisión periódica de programas e títulos. 

-  ACSUG, ANECA e AQU: Programa FIDES-AUDIT.  Documento 02: Directrices, definición e documentación dos 
sistemas de garantía interna da calidade da formación universitaria.  

 Directriz 05. Programas formativos.  

-  ACSUG: Programa de seguimento de títulos oficiais. 

-  Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de xestión da calidade. Fundamentos e vocabulario. 

-  Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de xestión da calidade. Requisitos. 
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Outros documentos de referencia 
 
- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario. 
 
 

III.2. Definicións 
 
 
-  Extinción: proceso mediante o cal un plan de estudos non supera o proceso de acreditación, causa baixa no RUCT e perde o 

carácter oficial e a validez en todo o territorio nacional. 
(Orde, do 20 de marzo de 2012, pola que se desenvolve o Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas 
universitarias oficiais no ámbito da comunidade autónoma de Galicia.) 

-  Requisito: necesidade ou expectativa establecida, xeralmente implícita ou obrigatoria. 
 (Norma UNE-EN ISO 9000.) 

-  Suspensión: procedemento mediante o cal a consellaría competente en materia de universidades poderá acordar mediante unha 
orde a supresión de ensinanzas conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter oficial, ben por propia iniciativa, co 
acordo do Consello de Goberno da universidade ou por iniciativa da universidade, ben por proposta do Consello de Goberno. En 
ambos os casos requírese o informe favorable do Consello Social da universidade.  
(RD 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo RD 861/2010, do 2 de xullo, de ordenación das ensinanzas universitarias 
oficiais.) 

 

 
III.3. Abreviaturas e siglas 
 
-  ACSUG: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 

-  ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la  Calidad y Acreditación 

-  AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 

-  CGIC: Comisión de Garantía Interna de Calidade 

-  ENQA: European Association for Quality Assurance in Higher Education (Rede Europea para a Garantía da Calidade na 
Educación Superior) 

- EEES: espazo europeo de educación superior 

- QSF: queixas, suxestións e felicitacións        

-  RD: Real decreto 

-  SGIC: sistema de garantía interna de calidade 

- STO: seguimento de títulos oficiais 

- RUCT: Rexistro de universidades, centros e títulos 
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IV DESENVOLVEMENTO 
 

IV.1. Finalidade do proceso 
 

Garantir a adecuación da oferta formativa á demanda social, laboral e económica do contorno da Universidade de Vigo 

e ás necesidades dos seus grupos de interese. 

 

 

IV.2. Responsable do proceso 
 

 Decano/a ou Director/a. 

 

IV.3. Indicadores 
 

Os indicadores asociados ao proceso están identificados e definidos no procedemento DE-02 P1 «Seguimento e 

medición». 

 

IV.4. Diagrama de fluxo 
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 A) EXTINCIÓN DUNHA TITULACIÓN

Entrada
Ministerio competente en materia 

de universidades/Consello de 
Universidades

Consellería 
competente en 

materia de 
universidades

Saída Como
Órganos de goberno 

de U.Vigo/Centro/
Títulacións

10
Resolución  do  Consello de 

Universidades 10 Un  título  entenderase 
extinguido  cando  non 
supere  o  proceso  de 
acreditación  e  unha  vez 
sexa  firme a  resolución do 
Consello  de Universidades 
polo  que  se  declara 
extinguido un  título.

30    Ver  o  “comentario 
60”

40-50 Os  criterios  de 
suspensión  deberán 
garantir como mínimo que 
:

-Non  se matriculará   novo  
alumnado
‐A suspensión ou extinción 
acordada non  afectará  ao 
estudantado  matriculados 
con  anterioridade  e    que 
se  atopen  cursando   a 
titulación.

En  todo  caso  as  medidas 
faranse    públicas  para 
garantir  a  máxima 
difusión, 
fundamentalmente  entre 
o alumnado.

30
Emisión da orde de 

revocación da autorización 
da implantación

20
Comunicación do Ministerio 

de baixa no RUCT

DO-0301 P1
Procedimiento de 

información pública e 
rendemento de contas

Informe de 
acreditación negativo

Orde do 20 de marzo 
de 2012

40
Determinación das medidas 

institucionais para 
salvagardar os dereitos 

académicos do estudantado

Incumprimento de 
requisitos e 

compromisos 
adquiridos ao  solicitar 

a autorización da 
implantación

Baixa no RUCT

50
Difusión e desenvolvemento 
das medidas institucionais 

para garantir os dereitos dos  
estudantes

Información pública e 
rendemento de contas

Fin

R1-D0-0103 P1
Resolución de 

ext inción dun título

DO-0201 P1
Procedemento de 

planificación e 
desenvolvemento da 

ensinanza 

R02-D0-0103 P1
Orde de suspensión  e 
revocación dun título 
publicada no DOG

 



PROCEDEMENTO Suspensión e extinción dunha titulación   DO-0103 P1 

Índice 04 

 

   
 

 

Páxina 7 de 10 

 

Vicerreitoría de 
Alumnado, Docencia  
e Calidade 

   

 
 

 

 B) SUSPENSIÓN DUNHA TITULACIÓN

Entrada
Consellería competente en 
materia de universidades

Consello Social da 
Universidade de 

Vigo
Saída Como

Centros/Consello de 
Goberno da 

Universidade de 
Vigo

5 A consellería competente en materia 
de  universidades  poderá  acordar, 
mediante  orde,  a  suspens ión  dunha 
ensinanza  conducente  á  obtención 
deun   títu lo   universitario  de  carácter 
oficial,  ben  por  propia  iniciativa  co  
acordo   do  Consello   de  Goberno  da 
Universidade  ou  a  proposta  do 
Consello  de  Goberno da Universidade.

10  A proposta de suspensión poderá 
ser  aprobada  polo  centro  en  xunta  de 
centro.  En todo  caso, será  motivada e 
incluirá  as  medidas  necesarias  para 
garantir  os  dereitos  académicos  do 
estudantado  que  se  atope  cursando 
esos  estudos.  No  caso   de ens inanzas 
interuniversitarias  incluirase  o 
correspondente  convenio  e  os 
documentos   que    se  é  o   caso   se 
especifiquen para  a súa suspensión.

Esta  propuesta  será  enviada  á 
Comisión de Estudos  de Posgrado que 
a elevará ao  Consello  de Goberno.

11 Previamente  ao   acordo  de 
suspensión,  é  necesario  o  informe 
previo  favorable do Consello  Social  da  
Universidade.

15-20 A proposta de suspensión  polo 
Consello  de Goberno da Universidade, 
deberá presentarse como data límite o 
14  de  novembro   do  ano  anterior  ao 
que  se queira  suprimir.  En  todo   caso, 
será    motivada  e  incluirá  as  medidas 
necesarias  para  garantir  os  dereitos 
académicos  do  estudantado  que  se 
atope cursando  esos estudos.

No  caso  de  ensinanzas 
interuniversitarias  incluirase  o 
correspondente  convenio  e  os 
documentos   que    se  é  o   caso   se 
especifiquen para a súa suspensión.

11
Informe previo favorable

15
Acordo de suspensión

Decreto 222/2011 do 2 
de decembro, polo que 

se regulan as 
ensinanzas 

universitarias oficiais 
nol ámbito da 

comunidade autónoma 
de Galicia.

Orde do 20 de marzo 
de 2012

20
Determinación das medidas 

institucionais para 
salvagardar os dereitos 

académicos do estudantado

RD 1393/2007 
modif icado polo RD 

861/2010

Proposta motivada

Informe previo 
favorable

30
Recepción de 

documentación-expediente 
completo

5
¿A suspensión é iniciada de 

of icio pola consellería 
competente?

Non

Si

40

10
Proposta de suspensión

Acordo do Consello de 
Goberno da 

Universidade para a 
suspensión
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 C) SUSPENSIÓN DUNHA TITULACIÓN (continuación)

Entrada
Consellería competente en 

materia de universidaes

Órganos de goberno 
da Uvigo/Comisións 

de titulación
Saída CómoACSUG

60
Emisión da Orde de 

suspensión e revocación e 
publicación no DOG

50
Emisión do Informe

70
Revocación da autorización  

e comunicación de 
suspensión para causar 

baixa no RUCT

Informe de ACSUG

80
Difusión e desenvolvemento 
das medidas institucionais 
para garantir os dereitos do 

estudantado

30

40
Solicitude do informe a 

ACSUG

R2-D0-0-03 P1
Orde de suspensión e 
revocación dun t ítulo 
publicada no DOG

Baixa no RUCT

DO-0301 P1
Procedemento de 

Información pública e 
rendemento de contas

 

60    A  orde  de suspensión e  de 
revocación  da  autorización  dun 

título  é  publicada  no  DOG.    A 
Vicerreitoría    informará  ao 
equipo  decanal  ou  directivo    do 
cent ro.  Se  se    trata  dunha  
títulación  de  posgrao,  informará  

ademáis  ao  coordinador  ou 
coordinadora responsable.

O/A  Decano/a  ou  Director/a   
informa   da  publicación  no DOG  
e das ci tadas ordes  á xefatura de 

Área   Académica     ou  de 
administración do centro.

DO-0201 P1
Procedemento de 

planificación e 
desenvolvemento da 

ensinanza
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IV.5. Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA) 
 

 
 

Planificar: establecer os obxectivos e os procesos necesarios para acadar resultados de acordo cos requisitos, coas necesidades e coas 

expectativas dos grupos de interese e coas políticas da organización. 

Desenvolver (facer): implantar os procesos. 

Controlar (verificar): realizar o seguimento e a medición dos procesos e dos produtos e servizos respecto ás políticas, aos obxectivos e aos 

requisitos, ás necesidades e ás expectativas, e informar dos resultados. 

Actuar (aprender): tomar accións para mellorar continuamente o desempeño dos procesos.  

(UNE-EN ISO 9001) 

  

Política  e  protocolos de 
seguimento e mellora 
continua das titulacións

Acreditación de títulos

Toma de decisións

Inicio do proceso de extinción‐
suspensión

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 
áreas, órganos 
institucionais...)

Definición dos modos de 
funcionamento e 

desenvolvemento das 
accións  que garantan a 
calidade das titulacións 

e os dereitos do 
estudantado 

Axencias de calidade, 
administración, 
organismos e 
institucións

Definición dos modos de 
funcionamento externos

Garantía de calidade das 
titulacións do SUG 

Estudantes, PAS, PDI, 
egresadas/os, 

empregadoras/es, 
persoas usuarias e  

sociedade

Titulacións axustadas a 
demandas e 
expectativas

Adecuada información e 
comunicacións

G
ru
p
o
s 
d
e
 in
te
re
se
   
   
   
 R
eq

u
is
it
o
s,
 n
ec
es
id
ad
es
 e
 e
xp
ec
ta
ti
va
s

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 

áreas, órganos 
institucionais...)

Axencias de calidade, 
administración, 
organismos e 
institucións

Estudantes, PAS, PDI, 
egresadas/os, 

empregadoras/es, 
persoas usuarias e 

sociedade

Titulacións que imparten 
unha ensinanza de 
calidade en continua 
evolución para 
adaptarse á realidade 
social e laboral

Optimización  de 
recursos

Información (resultados 
e actividades) útil para a 
xestión

Oferta formativa  
axustada a necesidades, 
demandas e 
expectativas dos grupos 
de interese.

G
ru
p
o
s 
d
e
 in
te
re
se
   
   
   
   
   
   
   
   
 S
at
is
fa
cc
ió
n

Desenvolvemento e 
control de accións de 

garantía dos dereitos das 
persoas usuarias 

Actualización da oferta 
formativa da universidade

‐ Resultados de avaliación (centros, títulacións, servizos...)

‐ Participación dos grupos de interese (propostas, 
suxestións...)

‐ Uso e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas...

‐ Novas expectativas, esixencias e/ou necesidades detectadas 

Recursos

Aplicación informática 
DOCNET

webs (ANECA, 
ACSUG...)

P 

D 

C 

A 
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V ANEXOS 
 
Anexo 1: non se estableceron anexos a este procedemento. 
 
Rexistros 
 

Identificación do rexistro 
Soporte 
orixinal 

 
 

Dispoñible na 
aplicación SGIC-

STO? 

Responsable de 
custodia 

(órgano/posto) 
Duración Clasificación* 

Código Denominación      

R1-DO0101 P1 
Resolución de 
extinción dun 

título 
Papel Non 

Vicerreitoría de 
Titulacións 

Período 
total de 
vixencia 
dunha 

titulación + 
6 anos 

- 

R2-DO0101 P1 

Orde de 
suspensión e de 

revogación 
dunha titulación 

publicada no 
DOG 

Electrónico  Non 
Vicerreitoría de 

Titulacións 

Período 
total de 
vixencia 
dunha 

titulación + 
6 anos 

- 

 
*Cúbrase só no caso de que o rexistro estea suxeito a condicións de permanencia adicionais ao período de arquivo de xestión 
(é dicir, cando é necesaria a súa transferencia posterior ao arquivo xeral). 
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MANUAL DE PROCEDEMENTOS DE CALIDADE 

 
PROCEDEMENTO 

Planificación e desenvolvemento da 
ensinanza 
CÓDIGO DO-0201 P1     ÍNDICE 05 

 

REDACCIÓN  VALIDACIÓN  APROBACIÓN 

 
Área de Apoio á Docencia e 
Calidade 
 
 
 
 

  
Comisión de Garantía de 
Calidade 
 

  
Xunta de Centro 

Data e sinatura  Data e sinatura  Data e sinatura 
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Proceso 

Planificación e desenvolvemento da ensinanza 

 

Histórico de evolucións 

ÍNDICE DATA REDACCIÓN MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS 
00 15/05/2008 Área de Calidade Creación do procedemento (documentación marco). 

01-03 2008-2011 
Comisións de 
garantía de calidade 
dos centros 

Intervalo de modificacións realizadas polos centros 
baseándose fundamentalmente nas recomendacións 
establecidas nos informes de avaliación dos sistemas de 
calidade remitidos desde a ACSUG. 

04 20/03/2013 

Raquel Gandón e 
José Miguel Dorribo 
(Área de Apoio á 
Docencia e 
Calidade) 

Evolución do procedemento «Planificación e 
desenvolvemento da ensinanza-PC06». Nova 
codificación, trama de redacción e estrutura, e. novos 
contidos. 

05 17/07/2017 Área de Calidade 
Actualización do procedemento. Desenvolvemento dos 
aspectos ligados a detección de necesidades de PDI a 
través  da PDA e do POD 
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Índice 

 
I OBXECTO .................................................................................................................................................. 4 

II ALCANCE .................................................................................................................................................. 4 

III REFERENCIAS ........................................................................................................................................ 4 

IV DESENVOLVEMENTO .......................................................................................................................... 6 

V ANEXOS .................................................................................................................................................. 13 
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I OBXECTO 
 

Definir o sistema que permite organizar, implantar e mellorar a planificación das ensinanzas e as distintas 
accións e decisións ligadas ao seu desenvolvemento. 

 

II ALCANCE 
 
Este procedemento aplícaselles aos centros da Universidade de Vigo e aos títulos oficiais de grao e mestrado 
universitario adscritos a eles. 

 

III REFERENCIAS 
 
III.1. Normas  
 

Lexislación 

 
-  Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril. 

-  RD 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo RD 861/2010, do 2 de xullo, de ordenación das ensinanzas 
universitarias oficiais. 

-  RD 15009/2008, do 12 de setembro, de rexistro de universidades, centros e títulos. 

-  Normativa, aprobada polo Consello de Goberno da Universidade de Vigo o 9 de xuño de 2009, de elaboración, 
aprobación e publicación de guías docentes na Universidade de Vigo. 

 
 
 

Normas e estándares de calidade 
 
- ENQA: Criterios e directrices para a garantía de calidade no espazo europeo de educación superior.  

 1.2. Aprobación, control e revisión periódica de programas e títulos. 

-  ACSUG, ANECA e AQU: Programa. FIDES-AUDIT. Documento 02: Directrices, definición e documentación dos 
sistemas de garantía interna da calidade da formación universitaria.  
 Directriz 6. Desenvolvemento dos programas formativos e outras actuacións orientadas á aprendizaxe do 

estudantado. 

-  Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de xestión da calidade. Fundamentos e vocabulario. 

-  Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de xestión da calidade. Requisitos.  



PROCEDEMENTO Planificación e desenvolvemento da ensinanza       DO-0201 P1 

Índice 05 

 

 
 

Páxina 5 de 13 

 

Área de Calidade 

 

Outros documentos de referencia 
 
-  Directrices da Universidade de Vigo para elaborar o POD. Normas básicas do POD. 

-  Criterios de elaboración da programación docente anual (PDA). 

-  Calendario académico. 

-  Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.  
 
-  Universidade de Vigo: II Plan de igualdade entre mulleres e homes da Universidade de Vigo 2016/19  
 
 

 
 

 

III.2. Definicións 
 
 
-  Aprobación: acordo para a aplicación e o compromiso de posta a disposición dos medios necesarios. 

- Guías docentes: documentos básicos que recollen toda a información institucional e académica necesaria para que 
cada estudante poida desempeñar axeitadamente a súa tarefa nas titulacións adaptadas ao EEES. Son os principais 
documentos de referencia na docencia e supoñen un compromiso da titulación e, por extensión, do centro e da propia 
universidade co/coa estudante. 

[Normativa aprobada polo Consello de Goberno da Universidade de Vigo o 09/06/09: de elaboración, aprobación e 
publicación de guías docentes na Universidade de Vigo.]. 

- Plan de ordenación docente: distribución da docencia relativa ao programa formativo entre o profesorado encargado 
de desenvolvela. 

 
 

III.3. Abreviaturas e siglas 
 
-  EEES: espazo europeo de educación superior 

- PDA: programación docente anual 

- POD: Plan de ordenación docente          

-  RD: Real decreto 

-   SGIC: sistema de garantía interna de calidade 

-   STO: seguimento de títulos oficiais 

- SIU: sistema de información universitaria 

- SUG: sistema universitario de Galicia 

- RUCT: Rexistro de universidades, centros e títulos 
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IV DESENVOLVEMENTO 
 

IV.1. Finalidade do proceso 
 
Garantir que a planificación e o desenvolvemento da ensinanza é coherente coa memoria de titulación 
adecúase ao perfil do alumnado destinatario, inclúe os elementos axeitados de información pública e os 
mecanismos que permiten a mellora continua.  

 

IV.2. Responsable do proceso 
 

 Vicedecanato ou subdireción do centro con competencias en organización académica. 

 

IV.3. Indicadores 
 

Os indicadores asociados ao proceso están identificados e definidos no procedemento DE-02 P1 
«Seguimento e medición». 
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IV.4. Diagrama de fluxo 

 A.1) DETECCIÓN DE NECESIDADES: Elaboración e aprobación do PDA

Entrada Saída ComoCOAP
Consello de 

Goberno

Vicerreitoría con 
competencias en 

profesorado

Centros / 
Comisións 

académicas

Plans de 
estudo

Datos de 
matricula

Resolucións de 
acreditacións

Modif icacións, 
suspensións 
ou extinción de 
titulacións

10
Aprobación dos criterios de 

elaboración da PDA 

20
Elaboración da PDA 

“institucional” 
provisional e 

revisión e 
actualización da 

información 
académica en 
Xescampus 

30
Comunicación aos 

centros e comisións 
académicas da 

dispoñibilidade da 
PDA provisional 

50
Revisión da PDA 

provisional 

35
¿Existen 
propostas 

de modif icación?

40
 Elaboración e 

aprobación da PDA 
provisional 

Si

Non

10  Anualmente a 
vicerreitoría con 
competencias en titulacións 
elevará ao Consello de 
Goberno para a súa 
aprobación a normativa 
que regula a elaboración 
da PDA “institucional” 
elaborada pola COAP .

40  A aprobación da PDA 
provisional realizarase na 
Xunta de Centro no caso 
dos graos ou na Comisión 
Académica no caso dos 
mestrados.

50-70 A vicerreitoría con 
competencias en titulacións 
revisará inicialmente a PDA 
provisional aprobadas 
dende os centros e elevará 
a mesma coas anotacións 
que considere á COAP 
(A COAP informa ao 
Consello de goberno que 
aprobas as PDAs de forma 
definitiva)

Criterios de 
elaboración da 
Programación 
docente anual 

(PDA)

Acta da Xunta 
Centro e Comisión 

Académica

65
¿Existen 

propuestas 
de modif icación?

60
Revisión das PDAs 

aprobadas nos 
centros

Si

70
Aprobación 

definitiva das PDA 

Non

Acordo do Consello 
de Goberno

R1-DO 0201 P!
PDA definitiva

FIN
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 A.2) DETECCIÓN DE NECESIDADES: Elaboración e aprobación do POD

Entrada Saída ComoCOAP
Vicerreitoria de Org. 

Académica e 
Profesorado

Profesorado
Comisións 

académicas / 
Departamentos

80
Solicitud de información 
sobre recoñecementos 

aos centros, áreas e 
servizos 

100
Publicación e 

comunicación ao 
profesorado da 

dispoñibilidade das 
táboas de 

recoñecementos

105
¿Existen 

propuestas 
de modif icación?

Si

Non

Normativa de 
adicación do 
profesorado e 
recoñecemento en 
POD da actividades 
do PDI

90
Procesamento da 

información académica 
en Xescampus

110
Elaboración e envío da 
Capacidade Docente  e  

a PDA definit iva aos 
Departamentos e 

Comisións Académicas 
para a elaboración do 

POD 

Táboas de 
recoñecementos

Capacidade 
Docente Definit iva

120
Asignación do 
profesorado e 

aprobación do POD

130
Revisión e envío do 

POD aprobado á COAP 

140
Aprobación do POD 

145
¿Existen 
propostas 

de modif icación?

Si

150
Recepción acordos da 

COAP e envío a 
Departamentos e 

Comisións académicas 

Non

Acordos da COAP  
e a CEP

R2-DO 0201 P1
POD  definitivo

Proposta de 
contratación  e orde 

de convocatoria

Acordo do Consello 
de Departamento ou 

Comisión 
Académica

FIN

120-150 O POD é 
aprobado polo 
Consello de 
Departamento no 
que se refiere aos 
graos e pola 
Comisión 
Académica no 
referido aos 
mestrados. 

O POD reflexa a 
necesidade ou non 
de persoal docente 
dacordo a 
capacidade docente 
e a PDA aprobada 
que, en todo caso, 
será revisada en 
primeiro lugar pola 
vicerreitoría con 
competencias en 
profesorado, a cal 
posteriormente 
envíará o POD coas 
anotacións que 
considere á COAP  
para a súa 
aprobación  
definitiva.

PE02 P1
Procedementp de 
Xestión de pesoal 

docente e 
investigador-PDI
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B) COORDINACIÓN 

Entrada
Departamentos/

profesorado

Centro/
Comisións 

académicas
Saída Como

Comisión de 
calidade

10
Designación dos órganos de 

coordinación

10-13   Os    equipos 
directivos  no  referente  aos 
títulos  de  grao  e  as 
comisións  académicas  no 
relativo  aos  títulos  de 
mestrado  velarán  para que  
antes do inicio de cada curso  
se teña designado ao persoal 
docente  que  asume  as 
funcións de coordinación.

Esta  incide,  polo  menos  en 
tres niveis diferenciados.

1. Coordinación  de materia. 
(designada maioritariamente  
polo  Consello  de 
Departamento 
correspondente.)
2.  Coordinación  de  curso 
(designada maioritariamente 
pola  Xunta de Centro)
3. Coordinación de titulación
(designada maioritariamente 
pola  Comisión  Académica  
no relativo aos  mestrados  e 
na  Xunta  Centro  no  relativo 
aos graos)
A coordinación esténdese ao 
longo  da  planificación  e    do 
desenvolvemento  da 
ensinanza.

Normativa de 
organización 
académica

Memoria de 
verificación

Órganos de 
coordinación 
designados

R3-D0 0201
 Informe/s de 
coordinación

11
Desenvolvemento das accións de 

coordinaciónNormativa de 
coordinación 

de centro

Informes de 
acreditación de 
las titulaciones

12
Elaboración do Informe de 

coordinación da cada titulación

Actas de 
reunión

13
Análise e 

aprobación do 
informe de 

coordinación 
das titulacións  

do centro

Proposta de 
informes de 
coordinación
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C) DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA

Entrada
Departamentos/

profesorado
Centro/Comisións académicas 

dos mestrados
Saída Como

Comisión 
de calidade

10 O profesorado responsable das 
distintas  materias    establecido  en 
POD), en colaboración  cos órganos 
de  coordimación  elabora  e/ou 
revisa ás guía docentes a través da 
aplicación  institucionalizada 
(DOCNET).
Estas  deben  ser  validadas  pola 
Comisión de calidade e  aprobadas 
na Xunta de Centro ou na Comisión 
Académica,  antes  do  comenzo  do 
período  de  matrícula  dos  estudos 
aos que se refira.

Dende  á  páxina  web  dos  centros 
deberase  dispor de  un enlace web 
que permita  o  acceso á  totalidade 
das guías vixentes  do título.

40 A  ferramenta  informática 
permite  facer  públicas  as  guías 
docentes,  unha  vez  sexan 
aprobadas  polos  centros  e/ou 
títulos.   As páxinas webs dos títulos 
deberán  dispoñer dun  enlace    que 
permita  o  acceso  á  totalidade  de 
guías docentes do curso. 

50   Os  centros  garantirán  que  os 
horarios das materias e as datas de 
avaliación  estean  dispoñibles  para 
ser  consultadas  polos  grupos  de 
interese, antes do inicio do período 
de  matricula  do  curso  académico 
ao que se refiren, tendo en conta o 
calendario  académico  aprobado 
anualmente  pola  Universidade  de 
Vigo. 

55  Entre  os  mecanismos  que 
potencia  a  Universidade de  Vigo  a 
través  dos  seus  programas  de 
avaliación  da  actividade  docente, 
figuran  accións  sistemáticas 
normalizadas  nos  centros  para  a 
xestión  e  control  da  actividade 
docente. (Ver comentario 55)

60 O  desenvolvemento do  ensino 
implica  fundamentalmente  a 
utilización  das  metodoloxías 
planificadas, a utilización eficaz dos 
recursos  de  aprendizaxe,  a 
orientación  á  consecución  dos 
obxectivos  e  competencias  e  a 
avaliación  axeitada  das 
aprendizaxes,  todo  iso  conforme  
as  guías  docentes  e  ao  calendario 
académico  aprobado  anualmente 
pola Universidade de Vigo. 

Ensinanza impartida, 
aprendizaxe adquirido 

e avaliado

Calendario 
académico da 

Universidade de 
Vigo

Guías docentes 
dispoñibles 

públicamente

Reflexións datos 
e indicadores

40
Publicación das 
Guías Docentes

50
Determinación, 
aprobación e 

publicación dos 
horarios de 
materia e 

calendarios de 
probas de 
avaliación

DO-03-01 P1
Procedemento de 

información 
pública e 

rendemento de 
contas

Horarios de materia e 
calendarios de probas 

de avaliación 
dispoñibles e públicos

60
Desenvolvemento 

da ensinanza 
planificada e 

avaliación dos 
aprendizaxes

55
posta en 
marcha 

das 
accións de 
seguiment
o e control 

da 
actividade 
docente 

R4 D0-0201 P1
Rexistros para o 

seguimento e 
control da actividade 

docente
(ver comentario )

70
Análise e toma de 

decisións 
Procedemento de

seguimento e mellora 
das titulacións
(DO-0102 P1)

Procedemento de
revisión do sistema 

pola dirección
(DE-03 P1)

10
Elaboración  das 
Guías Docentes

30
Aprobación das 
Guías Docentes

Guías docentes 
Aprobadas e 

dispoñibles na 
aplicación 
(DOCNET)

Acta de aprobación 
das guías docentes

Normativa de 
elaboración das 
Guías Docentes 
da Universidade 

de Vigo

Normativa do  
centro

20
Validación das 
guías docentes
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Comentarios:  

Etapa 12: as accións de coordinación terán como obxectivo detectar e resolver desviacións respecto ao 
establecido normativamente ou previsto e poñer en marcha as accións correctivas e/ou preventivas que 
garantan cumprir os obxectivos do plan de estudos dunha forma eficaz e eficiente. As accións  de mellora 
recolleranse na plan anual de mellora do centro. 
 
Etapa 55: O procedemento do centro para o seguimento e o control da docencia debe facer referencia a: 
  

-  Mecanismo para a modificación, o seguimento e o control das datas de execución de exames e 
probas de  avaliación. 
-  Xestión das guías docentes (cubrir nos prazos establecidos, aprobar, revisar e publicar). 
-  Control da asistencia ás clases. 
-  Control de entrega de cualificacións e datas de revisión de exames. 
-  Control de entrega das actas definitivas no prazo correspondente. 
-  Detección do incumprimento de titorías. 
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IV.5. Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA) 
 

 

 
Planificar: establecer os obxectivos e os procesos necesarios para acadar resultados de acordo cos requisitos, coas necesidades 
e coas expectativas dos grupos de interese e coas políticas da organización. 

Desenvolver (facer): implantar os procesos. 

Controlar (verificar): realizar o seguimento e a medición dos procesos e dos produtos e servizos respecto ás políticas, aos 
obxectivos e aos requisitos, ás necesidades e ás expectativas, e informar dos resultados. 

Actuar (aprender): tomar accións para mellorar continuamente o desempeño dos procesos.  

(UNE-EN ISO 9001) 

  

Política institucional

Organización académica

Planificación

Determinación das accións e 
responsables que permitan a 
consecución dos obxectivos

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 
áreas, órganos 
institucionais...)

Definición dos modos de 
funcionamento e 

desenvolvemento das 
accións  que garantan a 
calidade das titulacións 

e os dereitos do 
estudantado 

Axencias de calidade, 
administración, 
organismos e 
institucións

Definición dos modos de 
funcionamento externos

Garantía de calidade das 
titulacións do  SUG

Estudantes, PAS, PDI, 
egresadas/os, 
empregadoras/es, 
persoas usuarias e  
sociedade

Titulacións axustadas a 
demandas e 
expectativas

Axeitada información e 
comunicación 

G
ru
p
o
s 
d
e
 in

te
re
se
   
   
   
 R
eq

u
is
it
o
s,
 n
ec
es
id
ad

es
 e
 e
xp
ec
ta
ti
va
s

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 

áreas, órganos 
institucionais...)

Axencias de calidade, 
administración, 
organismos e 
institucións

Estudantes, PAS, PDI, 
egresadas/os, 

empregadoras/es, 
persoas usuarias e 

sociedade

Titulacións que imparten 
unha ensinanza de 
calidade en continua 
evolución para 
adaptarse á realidade 
social e laboral e 
dispoñen de 
mecanismos que apoien 
o éxito integral do 
alumnado

Optimización de 
recursos

Información pública

G
ru
p
o
s 
d
e
 in

te
re
se
   
   
   
   
   
   
   
   
 S
at
is
fa
cc
ió
n

Desenvolvemento

Ensinanza‐aprendizaxe

Medición, análise e mellora 

‐ Resultados de avaliación (centros, títulacións, servizos...)

‐ Participación dos grupos de interese (propostas, 
suxestións...)

‐ Uso e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas...

‐ Novas expectativas, esixencias e/ou necesidades detectadas 

Recursos

Aplicación Informática 
DOCNET

webs (ANECA, 
ACSUG...)

P 

D 

C 

A 

P 

D 
C 

A 
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V ANEXOS 
 
Anexo 1: Modelo-guía para realizar o informe de accións de coordinación 
 
Rexistros 
 

 

Identificación do rexistro 
Soporte 
orixinal 

Dispoñible na 
aplicación SGIC-

STO? 

Responsable 
de custodia 

(órgano/posto
) 

Duración Clasificación* 

Código Denominación      

R1-DO0201 P1 PDA Electrónico Si Secretaría do 
Centro 6 anos  

R2-DO0201 P1 POD Electrónico Si Secretaría do 
Centro 6 anos  

R3-DO0201 P1 
Informe de 

coordinación Electrónico Si 
Secretaría do 

Centro 6 anos  

R4-DO0201 P1 

Acta de aprobación 
do procedemento 

para o seguimento e 
o control da docencia 

 (debe incluírse o 
procedemento como 

anexo á acta). 
 (Ver a nota 1) 

Electrónico Si 

Secretaría do 
Centro 

6 anos  

 
 
Nota 1: O procedemento do centro para o seguimento e o control da docencia debe facer referencia a: 
  

-  Mecanismo para a modificación, o seguimento e o control das datas de execución de exames e probas de 
avaliación. 

-  Xestión das guías docentes (cubrir nos prazos establecidos, aprobar, revisar e publicar). 

-  Control da asistencia ás clases. 

-  Control de entrega de cualificacións e datas de revisión de exames. 

-  Control de entrega das actas definitivas no prazo correspondente. 

-  Detección do incumprimento de titorías. 
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Modelo-guía para realizar o informe de accións de 
coordinación 
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Anexo ao edificio de 
Xerencia e Servizos 
Centrais, 1º andar 
Campus Universitario 
36310 Vigo 
España 

 
Tel.986 813 897 
Fax 986813818 
Calidade.uvigo.es 
 

I. INFORMACIÓN XERAL 
 
Denominación do título  

Centro(s) onde se imparte o 
título 

 

Títulos interuniversitarios, 
universidade coordinadora e 
universidade(s) 
participante(s) 

 

Curso de implantación  

 

II. COORDINACIÓN 
 

Coordinación de títulos  

Equipo coordinador do 
curso 
(se procede) 

 

 

III. ACCIÓNS DE COORDINACIÓN 
 
Describiranse as accións realizadas no curso académico:  

 
3.1. Reunións 
 
Poderase incluír: 

 Obxecto 
 Título(s) implicado(s) 
 Persoal implicado 
 Persoal destinatario 
 Puntos da orde do día 
 Asuntos tratados 
 Acordos acadados 
 Incidencias e comentarios 

 
Exemplo: 
Realizaranse catro tipos de reunións de coordinación: 
 
1.  Reunións do equipo coordinador do título e do curso co equipo coordinador da materia/módulo 
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    Durante o curso académico X realizáronse un total de X reunións deste tipo, nas datas que se sinalan a continuación: 

 XX/XX/20XX. O obxectivo principal desta reunión foi establecer as directrices para realizar as guías docentes, 
garantir a súa coherencia e evitar duplicidades. 

 
 XX/XX/20XX. Revisáronse as guías docentes iniciais e expuxéronse as distintas actividades que se programaron 

para o alumnado, analizando se estas son coherentes e permiten acadar as competencias xerais e específicas 
correspondentes. 
Outra cuestión tratada foi a distribución destas actividades ao longo do curso académico. Finalmente, tratouse a 
xestión das guías docentes a través da aplicación DocNeT (prazos e outras cuestións). 

 
 XX/XX/20XX-XX/XX/20XX. Tras a publicación dos resultados de satisfacción do alumnado e do profesorado 

pola Área de Apoio á Docencia e Calidade, programáronse reunións para analizar as principais incidencias, 
suxestións, debilidades e puntos fortes coa finalidade de establecer as accións de mellora oportunas ou fomentar 
as boas prácticas. Nalgún caso detectáronse problemáticas (de coordinación, xestión, metodolóxicas…) que o 
profesorado deberá ter en conta o próximo curso.  

 
 

2.  Reunións do equipo coordinador do curso co persoal coordinador da materia/módulo 
 Durante o curso académico X realizáronse un total de X reunións deste tipo, nas datas que se sinalan a continuación: 

 XX/XX/20XX. O equipo coordinador do curso trasládalle ao persoal de coordinación da materia e/ou 
profesorado implicado distintas incidencias e suxestións presentadas polo alumnado, co fin de reflexionar sobre 
a forma de dar resposta ás súas necesidades e expectativas. 

 
 

3.  Reunións do equipo coordinador do curso cos titores/as 

 XX/XX/20XX. Realizáronse dúas reunións ao finalizar cada un dos cuadrimestres para analizar distintos 
aspectos académicos relacionados co alumnado (resultados académicos, suxestións, queixas…). Estas reunións, 
que tiveron como tema principal o alumnado, configuráronse como un espazo de información esencial para 
desenvolver o Plan de acción titorial (PAT). 

 
 

4.  Reunións do responsable de coordinación da materia co profesorado que a imparte 

 Ao longo de todo o curso académico o responsable de coordinación da materia mantivo unha comunicación 
permanente co profesorado para trasladar a información, os resultados, as queixas e as suxestións achegadas 
tanto polo propio alumnado como polo coordinador/a do curso, algún profesorado ou mesmo o coordinador/a 
do título. O obxectivo principal foi consensuar as distintas decisións para garantir unha axeitada planificación da 
materia e asegurar un desenvolvemento equilibrado e coordinado desta. 

 
 XX/XX/20XX. Despois de finalizar o período de docencia da materia, o responsable de coordinación reuniuse 

con todo o profesorado para realizar as cualificacións do estudantado e coordinar a elaboración das actas 
correspondentes. 

 
 
3.2. Outras accións de coordinación desenvolvidas 
 
Describiranse outras accións que o centro realizará para mellorar a coordinación das ensinanzas de grao 
e/ou mestrado impartidas neste centro. 
 
Poderán incluírse: 

 Directrices 
 Pautas 
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 Informes 
 
Exemplo: 
No curso académico 20XX/20XX, a coordinación de grao do centro elaborou as directrices para a coordinación 
horizontal e vertical no centro. O documento facilitóuselles aos coordinadores/as do curso e da materia co fin de 
esclarecer as liñas xerais de coordinación e concretar uns criterios e unhas pautas de actuación comúns. 
 
 
 

IV. CONCLUSIÓNS 
 
Poderanse establecer as principais conclusións que se extraen das análises e das accións realizadas para 
garantir a coordinación (tanto horizontal como vertical) nas distintas ensinanzas. 

 

V. ANEXOS 
 
Para completar a información, poderanse achegar actas, guías ou documentos relativos á 
coordinación realizada no curso académico. 
 
Data: 

Responsable do título: 

Sinatura: 

 



     

 
 

 

Vicerreitoría de 
Alumnado, Docencia  
e Calidade 

Edificio Reitoría 
Campus Universitario 
36310 Vigo  
España 

Tel. 986 813 586 
Fax 986 813 818 
vicadc.uvigo.es 
 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDEMENTOS DE CALIDADE 

 

PROCEDEMENTO 

Promoción das titulacións 

CÓDIGO DO-0202 P1    ÍNDICE 04 

 

REDACCIÓN  VALIDACIÓN  APROBACIÓN 

 
Área de Apoio á Docencia e 
Calidade 
 
 
 
 

  
Comisión de Garantía de 
Calidade 
 

  
Xunta de centro 

Data e sinatura  Data e sinatura  Data e sinatura  
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Vicerreitoría de 
Alumnado, Docencia  
e Calidade 

Proceso 

Planificación e desenvolvemento do ensino. 

 

Histórico de evolucións 

ÍNDICE DATA REDACCIÓN MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS 

00 15/05/2008 Área de Calidade 
Creación do procedemento PC03 «Definición de perfís e 
captación de estudantes» (documentación marco). 

01-03 2008-2011 
Comisións de Garantía 
de Calidade dos 
Centros 

Intervalo de modificacións realizadas polos centros baseadas 
fundamentalmente nas recomendacións establecidas nos 
informes de avaliación dos sistemas de calidade remitidos 
desde a ACSUG. 

04 24/04/2013 

Raquel Gandón e 
José Miguel Dorribo 
(Área de Apoio á 
Docencia e Calidade) 

Evolución completa do procedemento: nova codificación, 
trama de redacción e estrutura e novos contidos. 
Modificación do título e código: pasa de PC03 «Definición de 
perfís e captación de estudantes» a DO-02-02 «Promoción das 
titulacións». 
Modificación do anexo 1 «Protocolo para a elaboración do 
plan de promoción do centro». 
 

    
 

 

 

 

 

Índice 

 
I OBXECTO .................................................................................................................................................. 3 

II ALCANCE .................................................................................................................................................. 3 

III REFERENCIAS ........................................................................................................................................ 3 

IV DESENVOLVEMENTO .......................................................................................................................... 4 

V ANEXOS .................................................................................................................................................... 7 
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Vicerreitoría de 
Alumnado, Docencia  
e Calidade 

I OBXECTO 
 

Establecer a sistemática que lles permita aos centros planificar, organizar, e avaliar de forma adecuada as accións de 

divulgación da súa oferta formativa. 

 

II ALCANCE 
 

Este procedemento aplícaselle aos centros da Universidade de Vigo e aos títulos oficiais de grao e mestrado universitario 

adscritos a eles. 

 

III REFERENCIAS 
 

III.1. Normas  
 

Lexislación 
 

- RD 861/2010, do 2 de xullo, polo que se modifica o RD 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das 
ensinanzas universitarias oficiais. 
 

- Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 
 

- Orde do 24 de marzo de 2011 pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e o proceso 
de admisión ás tres universidades do sistema universitario de Galicia. 
 

- Orde do 20 de marzo de 2012 polo que se desenvolve o Decreto 222/2011, do 2 de decembro. 
 

- Estatutos da Universidade de Vigo. 
 

- Resolución reitoral da Universidade de Vigo, do 5 de setembro de 2011, de delegación de competencias. 
 

 
Normas e estándares de calidade 
 

- ENQA: Criterios e directrices para a garantía de calidade no Espazo Europeo de Educación Superior.  

 1.2 Aprobación, control e revisión periódica de programas e títulos. 

 1.6 Sistemas de información. 
 

- ACSUG, ANECA e AQU: Programa FIDES-AUDIT.  Documento 02: Directrices, definición e documentación dos Sistemas 
de garantía interna da calidade da formación universitaria.  

 Directriz 6. Desenvolvemento dos programas formativos e outras actuacións orientadas á 
aprendizaxe do(a) estudante. 

 Directriz 10. Información pública e rendemento de contas.  
 

- ACSUG: Programa do Seguimento de títulos oficiais. 

 Criterio 4. Acceso e admisión de estudantes. 
 

- Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de xestión da calidade. Fundamentos e vocabulario. 
 

- Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de xestión da calidade. Requisitos. 
 

 
Outros documentos de referencia 
 

- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.  
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III.2. Definicións 
 
- Plan de promoción: conxunto de accións integradas nun programa anual cuxo obxectivo fundamental é ofrecerlles información 

directa a estudantes potenciais sobre as características da titulación, centro e/ou universidade. 
 

- Comisións de titulación: comisións con responsabilidade no desenvolvemento da titulación (comisións académicas da titulación, de 
docencia, de coordinación de títulos impartidos en varios centros…). 

 (Directrices xerais para o Seguimento de títulos oficiais de grao e máster da Universidade de Vigo) 
 

- Área de Calidade  : Área de Apoio á Docencia e Calidade. 
 

 
III.3. Abreviaturas e siglas 
 
- ACSUG : Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 
 

- ANECA : Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación 
 

- AQU : Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
 

- CGIC : Comisión de Garantía Interna de Calidade 
 

- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Rede Europea para a Garantía da Calidade na 
Educación Superior) 

 

- PAS  : persoal de administración e servizos 
 

- PDI  : persoal docente e investigador 
 

- RD : Real decreto 
 

- SGIC : Sistema de garantía interna de calidade 
 

- STO : Seguimento das titulacións oficiais 
 

 
 
 

 

IV DESENVOLVEMENTO 
 

IV.1. Finalidade do proceso 
 

Garantir a adecuación e a eficacia dos sistemas de promoción das titulacións, no relativo á: 

 Consecución dos obxectivos relacionados coa matrícula, demanda…e/ou 

 Captación do estudantado en liña coa orientación e/ou estratexia da titulación (en termos de lugar de orixe, 

xénero, estudos, expediente académico...), no cadro do perfil de ingreso. 

 

IV.2. Responsable do proceso 
 

 Decano/a ou director/a do centro. 

 

 

IV.3. Indicadores 
 

Os indicadores asociados a este proceso están identificados e definidos no procedemento DE-02 P1 «Seguimento e 

medición». 
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IV.4. Diagrama de fluxo 
 

 A) DEFINICIÓN E APROBACIÓN DO PLAN DE PROMOCIÓN

Entrada
Vicerreitoría e áreas 

competentes
Equipo directivo / 

decanal

Comisión de 
Garantía Interna de 

Calidade
Saída ComoXunta de centro

‐Plan estratéxico
‐ Política 
institucional de 
promoción e 
divulgación 

10
Planificación das accións 

institucionais de promoción 
e divulgación (difusión) das 

titulacións

10  O equipo de goberno da 
Universidade de Vigo, en 
colaboración e considerando 
as necesidades das distintas 
unidades, titulacións e 
centros, organiza anualmente 
diversas accións destinadas 
a promocionar e divulgar as 
titulacións.

Entre estas accións pódense 
incluí r a participación en 
feiras, foros e visitas guiadas 
polos campus, edición de 
material promocional 
(trípticos... ).

30
Desenvolvemento (execución) das accións institucionais

20  Os medios e/ou as canles 
de difusión defínense na fase 
de planificación.

Accións inst itucionais 
implantadas

40
Definición (proposta) do 
plan de promoción do 
centro e envío á CGIC 

50
Información do plan 

‐ Necesidades 
detectadas nos 
centros e 
titulacións
‐ Requisitos e 
expectativas

Informe da CGIC

40  O plan de promoción do 
centro inclúe as accións non 
institucionais en materia de 
promoción e divulgación para 
desenvolver polo centro.

Estas poden ser tanto 
xenéricas do centro (xa que 
logo, comúns a todas as súas 
titulacións adscritas) como 
específicas a cada unha das 
súas titulacións.

En consecuencia, toda acción 
promocional que se  
desenvolva debe ser incluída 
previamente no plan.

Véxanse Comentarios 
respecto:
- da obrigatoriedade,
- do calendario de aprobación 
e desenvolvemento e
- do período de vixencia
do plan de promoción. 

60
Consideración dos 

comentarios
(e eventual modif icación do 

plan de promoción)

20
Difusión das accións

Accións inst itucionais 
de promoción e 

divulgación 
(e eventuais liñas de 

traballo)

Accións difundidas 
entre os dist intos 

grupos de interese

30  Os centros (e as 
titulacións) colaboran coa 
vicerreitoría e coas áreas 
correspondentes no 
desenvolvemento das 
accións programadas.

‐ Indicadores de 
matrícula
‐ Información do 
estudantado 
(novo ingreso…)

‐ Memoria(s) de 
verificación da(s) 
titulación(s)

50  A CGIC avalía o plan 
proposto e emite un informe, 
que pode incluír os 
comentarios e/ou as 
suxestións oportunas 
(xurdidas das persoas 
representantes de todas as 
titulacións e de todos os 
grupos de interese non tidas 
previamente en conta).

Este informe é tido en conta, 
en todo caso, pola xunta de 
centro.

R2 DO-0202 P1
Plan de promoción do 

centro

70
Aprobación?

Si

Non

80
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 B) DESENVOLVEMENTO DAS ACCIÓNS E MELLORA

Entrada
Responsables das 

accións
Equipo directivo / 

decanal
Comisións de 

titulación
Saída ComoXunta de centro

80
Desenvolvemento 

(execución) das accións do 
plan

80  As accións son 
implantadas polos/as 
responsables definidos no 
plan respectando os prazos 
marcados.

Toda incidencia na execución 
do plan é tratada no cadro do 
equipo decanal / direct ivo do 
centro.

100
Toma de accións de mellora

Fin

90
Análise e avaliación 

do desenvolvemento das accións e dos resultados obt idos

90  Esta análise realízase 
baixo a responsabilidade do/a 
Decano/a ou Director do 
centro, de forma coordinada 
coas comisións de titulación e 
as persoas responsables das 
accións desenvolvidas.

La información a ter en 
cuenta provén de:
- os resultados das 
act ividades de medición da 
sat isfacción (enquisas…),
- os indicadores e QSP 
recibidas, 
- as posibles incidencias 
ocurridas,…

Aspectos que se analizarán 
son:
- O desenvolvemento das 
accións (respecto dos prazos 
previstos...)
- A súa eficacia: os 
resultados obtidos, os medios 
e os recursos empregados...

110
É necesario 

actualizar o plan de 
promoción?

70 Accións implantadas
Resultados obtidos

Non

Si 40

Procedimiento
Revisión do sistema 

pola dirección
(DE-03 P1)

Procedemento
Seguimento e 
mellora das 
titulacións

(DO-0102 P1)

Mellora da promoción

Información pública  

e rendemento de 
contas

Procedemento
Información pública

(DO-0301 P1)

100  Estas accións deben 
permitir:
- garantir (mellorar) a 
calidade das actividades de 
promoción así como, se é 
necesario,
- unha revisión da súa 
planificación.
(110)

Incidencias 

ocorridas

Experiencia  
adquir ida.. .

Resultados da  

medición da  
satisfacción 
(enquisas, 

informes…)

Queixas, suxestións 

e parabéns (QSP) en 
relación coa  
promoción

 
 
 
 

 

Comentarios:  

 Etapa 40: definición (proposta) do plan de promoción do centro e envío á CGIC 
 

Obrigatoriedade 
É posible que existan titulacións que, en función dos resultados obtidos (matrícula…), non necesiten poñer en marcha 
accións de promoción específicas. Estes casos e as súas causas han de xustificarse no propio documento. 
 
Período de vixencia 
O plan de promoción debe recoller claramente se o seu período de vixencia é anual ou de duración indefinida. 
A primeira opción supón, de xeito obrigatorio, a súa actualización e aprobación anual. A segunda supón a actualización 
e a aprobación dun novo plan só cando cambios, novas necesidades, novos requisitos, debilidades detectadas... o 
consideren oportuno. 
 
En todo caso, a aprobación dun plan de promoción cunha duración indefinida non lle exime ao centro da avaliación 
anual dos seus resultados. 
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Calendario de aprobación e desenvolvemento 
O Plan de promoción apróbase e desenvólvese tendo en conta o calendario e a organización académicos. Debe permitir 
o desenvolvemento das accións antes do período de preinscrición e matrícula correspondente. 

 

 

 

IV.5. Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA) 
 

 

Planificar: establecer os obxectivos e os procesos necesarios para acadar resultados de acordo cos requisitos, coas necesidades e coas 

expectativas dos grupos de interese e coas políticas da organización. 

Desenvolver (facer): implantar os procesos. 

Controlar (verificar): realizar o seguimento e a medición dos procesos e dos produtos e servizos respecto ás políticas, aos obxectivos e aos 

requisitos, ás necesidades e ás expectativas, e informar dos resultados. 

Actuar (aprender): tomar accións para mellorar continuamente o desempeño dos procesos.  

(UNE-EN ISO 9001) 

 

V ANEXOS 
 

Política e Plan institucional

Promoción das titulacións

Planificación, exución e 
implantación

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 
áreas,..., órganos 
institucionais)

Participación na 
implantación e xestión 

do SGIC

Dispoñibilidade dos 
documentos (avaliación, 

utilización...)

Axencias de Calidade 
Administración 
Organismos e 
institucións

Esixencias legais

Dispoñibilidade dos 
documentos (avaliación, 

acreditación, 
certificación,...)

Estudantes, PAS, PDI, 
Egresadas/os, 
Empregadoras/es, 
Sociedade

Obxectivos da 
formación

Particiapción na mellora 
continua

G
ru
p
o
s 
d
e
 In

te
re
se

R
eq

u
is
it
o
s,
 n
ec
es
id
ad
es
 e
 e
xp
ec
ta
ti
va
s

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 

áreas,..., órganos 
institucionais)

Axencias de Calidade 
Administración 
Organismos e 
institucións

Estudantes, PAS, PDI, 
Egresadas/os, 

Empregadoras/es, 
Sociedade

Optimización dos 
recursos e eficiencia 
socioeconómica

Información pública e 
rendición de contas

Resultados de demanda 
e matrícula adecuados

Cumprimento dos 
requisitos legais

Contribución aos 
obxectivos da 
formación

G
ru
p
o
s 
d
e
 In

te
re
se
   
   
   
   
   
   
   
 S
at
is
fa
cc
ió
n

Titulacións 
promocionadas 
nos ámbitos 
adecuados

Medición, análise e mellora

‐ Resultados de avaliación (centros, titulacións, servizos...)

‐ Participación dos  grupos de interese (propostas, 
suxestións,...)

‐ Utilización e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas..

‐ Novas expectativas, esixencias e/ou necesidades 
detectadas 

‐ Indicadores de calidade (datos e resultados de centrros e 
titualcións...) 

‐ Documentos do SGIC

Recursos

Páxinas web (UVigo, 
centros e titulacións), 
canais e medios de 

promoción e 
divulgación, material 

promocional,...

P

D  C

A

P 

D 

C 

A 



PROCEDEMENTO Promoción das titulacións                  DO-0202 P1 

Índice 04 

 

   
 

 

Páxina 8 de 8 

 

Vicerreitoría de 
Alumnado, Docencia  
e Calidade 

Anexo 1 : Protocolo para a elaboración do Plan de promoción do centro. 
 
 
 
 
 

Rexistros 
 

Identificación do rexistro 
Soporte 

orixinal 

¿Dispoñible na 
aplicación 

SGIC-STO? 

Responsable de 

custodia 

(órgano / posto) 

Duración 
Clasificación 

(*) Código Denominación 

R1 DO-0202 P1 Plan de promoción do centro Electrónico Si 
Decano/a ou 

director/a do centro 
6 anos - 

 
(*) Cúbrase só no caso de que o rexistro estea suxeito a condicións de permanencia adicionais ao período de arquivo de xestión (é 
dicir, cando é necesaria a súa transferencia posterior ao arquivo xeral). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  

DO-0202 P1 anexo 1 do 24/04/2013    

 

 

   
Vicerreitoría de 
Alumnado, Docencia
e Calidade 

Xerencia 
 

Centro: 

 

 

Plan de promoción do centro 
 

Código:    

Data:   

Versión   

 

Titulación Obxectivo Acción(s)  asociada(s) 
Responsable(s)  
da(s) acción(s) 

Canles  
de difusión 

Data  
de realización 

Lugar  
de realización 

Recursos 
necesarios 

Seguimento 

                          

                          

                       

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          
 



 
 
 

  

DO-0202 P1 anexo 1 do 24/04/2013    

 

 

   
Vicerreitoría de 
Alumnado, Docencia
e Calidade 

Xerencia 
 

Centro: 

 

 

 

Titulación Obxectivo Acción(s)  asociada(s) 
Responsable(s)  
da(s) acción(s) 

Canles  
de difusión 

Data  
de realización 

Lugar  
de realización 

Recursos 
necesarios 

Seguimento 

                          

                          

                       

                          

                          

                          

                          
 

 

 

 

Elaboración: Equipo directivo / decanal do centro (data):      Aprobación: Xunta de Centro (data): 

Nome / cargo:           Nome / cargo: 

(Sinatura)           (Sinatura) 

 



     

 
 

 

Vicerreitoría de 
Alumnado, Docencia  
e Calidade 

Edificio da Reitoría 
Campus universitario 
36310 Vigo  
España 

Tfno.: 986 813 586 
Fax: 986 813 818 
vicadc.uvigo.es 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDEMENTOS DE CALIDADE 

 

PROCEDEMENTO 

Orientación ao estudantado 
CÓDIGO DO-0203 P1     ÍNDICE 04 

 

REDACCIÓN  VALIDACIÓN  APROBACIÓN 

 

Área de Apoio á Docencia e 

Calidade 

 

 

 

 

  

Comisión de Garantía de 

Calidade 

 

  

Xunta de Centro 

Data e sinatura  Data e sinatura  Data e sinatura 
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Proceso 

Planificación e desenvolvemento do ensino 

 

Histórico de evolucións 

ÍNDICE DATA REDACCIÓN MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS 

00 15/05/2008 Área de Calidade 
Creación do procedemento PC03 «Definición de perfís e 
captación de estudantes» (documentación marco). 

01-03 2008/2011 
Comisións de garantía 
de calidade dos centros 

Intervalo de modificacións realizadas polos centros baseadas 
fundamentalmente nas recomendacións establecidas nos 
informes de avaliación dos sistemas de calidade remitidos 
desde a ACSUG. 

04 24/04/2013 

Raquel Gandón e José 
Miguel Dorribo 
(Área de Apoio á 
Docencia e Calidade) 

Evolución do procedemento inicial «Promoción e orientación 
ao estudantado». Creación do procedemento coa 
denominación «Orientación ao estudantado». Nova 
codificación, trama de redacción e estrutura, e novos 
contidos. 

 

 

 

Índice 

 
I. Obxecto ........................................................................................................................................................ 3 

II. Alcance ........................................................................................................................................................ 3 

III. Referencias ................................................................................................................................................. 3 

IV. Desenvolvemento ....................................................................................................................................... 5 

V. Anexos ....................................................................................................................................................... 10 
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I. OBXECTO 
 

Definir o sistema que permite organizar os procesos de orientación ao estudantado, responder ás súas 

necesidades, atender ás súas expectativas e acadar altos índices de satisfacción coa información, coa formación e 

cos servizos universitarios. 

 

II. ALCANCE 
 

Este procedemento aplícaselles aos centros da Universidade de Vigo e aos títulos oficiais de grao e mestrado 

universitario adscritos a eles. 

 

III. REFERENCIAS 
 

3.1. Normas  
 

Lexislación 

-  Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril. 

-  RD 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo RD 861/2010, do 2 de xullo, de ordenación das ensinanzas 
universitarias oficiais. 

-  RD 15009/2008, do 12 de setembro, de rexistro de universidades, centros e títulos. 

-  Estatutos da Universidade de Vigo. 
 
 

Normas e estándares de calidade 
 

-  ENQA: Criterios e directrices para a garantía de calidade no espazo europeo de educación superior.  

 Aprobación, control e revisión periódica dos programas e dos títulos. 

-  ACSUG, ANECA e AQU: Programa Fides-Audit. Documento 02: Directrices, definición e documentación dos 
sistemas de garantía interna da calidade da formación universitaria. 

 Directriz 06. Desenvolvemento dos programas formativos e outras actuacións orientadas á aprendizaxe do 
estudantado. 

-  ACSUG: Programa de seguimento de títulos oficiais. 

-  Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de xestión da calidade. Fundamentos e vocabulario. 

-  Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de xestión da calidade. Requisitos. 
 
 
Outros documentos de referencia 

- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.  
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3.2. Definicións 
 
-  Plan de acción titorial: documento que describe como se organizan e desenvolven as distintas accións de titorización 

(información, asesoramento e seguimento) e proporciona información sobre como efectuar as actividades e os procesos. 
Pode incluír protocolos que faciliten a recollida de evidencias obxectivas das actividades realizadas ou dos resultados 
obtidos. 

 

 
3.3. Abreviaturas e siglas 
 

- EEES: espazo europeo de educación superior 

- PAT: Plan de acción titorial 

- RD : Real decreto 

- SGIC: sistema de garantía interna de calidade 

- STO: seguimento de títulos oficiais 

- SUG: sistema universitario de Galicia 

- RUCT: Rexistro de universidades, centros e títulos 
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IV. Desenvolvemento 
 

3.1. Finalidade do proceso 
 

Garantir a acollida e o seguimento do alumnado, fundamentalmente o de novo ingreso e o dos últimos cursos 

para contribuír á consecución das metas e dos obxectivos inherentes á etapa universitaria. 

 

3.2. Responsable do proceso 
 

 Vicedecano/a e subdirector/a do centro con competencias en organización académica. 

 
3.3. Indicadores 
 

Os indicadores asociados ao proceso están identificados e definidos no procedemento DE-02 P1 «Seguimento e 

medición». 
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3.4. Diagrama de fluxo 
 

Entrada
Comisión de Garantía Interna  de 

Calidade

Profesorado e 
persoas
Titoras

Saída ComoXunta de Centro

10
Deseño do plan de acción 

titorial do centro

10– (Ver  o “comentario”).

20–  Os  criterios  de elección 
dos   titores  participantes,  a 
organización  do  alumnado  nos 
distintos  grupos  e  a  asignación 
do  titor/a correspondente serán 
defin idos  no   propio  Plan  de 
acción titorial.
 
40–Ao  inicio  de  cada  curso 
académico  publícanse, 
(facilmente  accesib les  ao 
alumnado)  as  listaxes 
correspondentes  dos   distintos 
grupos  de  titoría.  Entre  as  vías 
de  difusión  inclúese  a  web. 
Poden  completarse  con  outras, 
como  o  correo  electrónico, 
Faitic, redes sociais….

50– O  desenvolvemento  do  
PAT  será  o  resultado  de 
implantar  as   accións 
previamente  planificadas.  Para 
facilitar  a    súa  xestión,  o  PAT 
poderá  incluir  fichas   que  se 
cubrirán  para  rexistrar  a 
información  e  datos  relevantes. 
(anexo   a  este  procedemento 
achégase  un  modelo   de 
exemplo  que  pode  ser 
empregado  polos  centros  para 
elaborar  o   PAT).  Os  datos 
cualitativos  e/ou  cuantitativos 
recollidos  derivados  da 
implantación  do  PAT  deberán 
terse en  conta para determinar 
e poñer  en marcha  as melloras 
oportunas.  Os  principais 
resultados  recóllense  nun breve 
informe  que  constituirá  un 
rexistro anual do SGIC).

20
Difusión do PAT

DO-0301 P1
Procedemento de 

onformación pública e 
rendemento de contas

Si

Si

Necesidades de 
orientación do 

alumnado

Memoria de 
verificación

Normativa estatal, 
autonómica e interna 
da Universidade de 

Vigo

Proposta de plan de 
acción t itorial

50
Desenvolvemento do plan de acción titorial

Información pública e 
rendemento de contas

15

Aprobación?
Non

30
Nomeamento dos/as 

titores/as e distribución do 
alumnado nos distintos 

grupos

40
Difusión dos listados anuais  

das persoas titoras  e o 
alumnado que titorizarán

R1-D0-0203
Plan de acción titorial

Lista de dist ribución 
dos grupos de titoría

Fichas e rexist ros de 
titoría 

60
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Entrada Titores ou titoras
Comisión de 

Garantía Interna de 
Calidade

Saída Como

Coordinador/a do PAT
ou

Vicedecano/a  ou 
Subdirector/a de docencia

60
Envío de fichas e rexistros   

de titoría á persoa 
coordinadora do PAT

70–  A  información  e  os  datos 
recollidos  polas  persoas   titoras 
relativas  ao  seu grupo  de  titoría 
deben   ser  centralizados  e 
analizados. 
80–As  conclusións   da  análise 
realizada  deben  ser    recollidas 
nun   breve  informe  que 
constituirá  un  rexistro  anual do 
SGIC).
A  avaliación  e  a  análise  de 
resultados  e  a  elaboración  e 
difusión do  informe final do  PAT 
será  responsabilidade  da 
coordinadora    ou  coordinador 
do    PAT.  No  seu  defecto,  esta 
función  será  asumida  polo/a 
vicedecano/a ou subirector/a do 
centro  con  competencia  en 
docencia.

90- Os resultados  anuais 
recollidos  a  modo   de 
conclusións  no  informe  final 
serán  difundidos  como  mínimo, 
aos  titores  e  titoras  e 
informarase  dos  mesmos   en 
Xunta de Centro.

95- Se da análise de resultados  
derívanse accións de mellora na 
titulación, estas  recolleranse no 
informe anual de seguimento de 
títulos  e continuarán os trámites 
establecidos  no    propio 
procedemento de  seguimento  e 
mellora  das  titulacións  (DO‐
0102 P1)

Doutra  banda,  podería  ser 
necesario  realizar  axustes  e 
modificacións  no   PAT  que 
afectaran ao  deseño  do mesmo.  
Neste último caso iniciaríamos o 
ciclo   de  deseño  e  aprobación 
dun  novo  PAT.

Información en Xunta 
de Centro

95
Precísanse emprender 

accións de mellora?

R2-D0-0203 P1
Informe f inal de avaliación 

do PAT

50
70

Avaliación e análise de 
resultados

80
Elaboración do informe f inal 

de avaliación do PAT

90
Comunicación de resultados

DO-0102 P1
Procedemento de 

seguimento e mellora 
das titulacións

Non

Si

10Si

Fin

Procedemento
revisión do sistema 

pola dirección
(DE-03 P1)

SI
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Comentarios:  

Etapa 10: os centros disporán dun plan de acción titorial que vertebre as distintas accións de titorización que se 
realizarán en cada curso académico e na totalidade de títulos impartidos no centro. Entre as accións que se 
planifiquen deben figurar, polo menos, accións de acollida e información ao alumnado, fundamentalmente de 
novo ingreso e de últimos cursos. As accións de orientación correspondentes aos mestrados deben gardar unha 
estreita vinculación coa finalidade destes, cara á investigación ou cara ao exercicio dunha profesión. 
 
As accións de orientación enfocaranse ao alumnado destinado, de forma que as accións desenvolvidas polo 
estudantado do primeiro curso de grao poden ser radicalmente diferentes ás planificadas e desenvolvidas cos 
alumnos de segundo e terceiro curso de grao. As accións destinadas ao alumnado de grao non gardará ningunha 
similitude coas destinadas ao alumnado de mestrados etc. 
 
Os bloques de actuación do PAT deben incluír tamén accións de apoio á formación, á atención, á diversidade e 
á orientación profesional (estas últimas polo menos destinadas ao alumnado dos últimos cursos de grao e 
mestrado profesionais). Algunhas ou todas as accións poden desenvolverse coa colaboración dos servizos 
específicos da Universidade de Vigo (SIOPE, Fuvi etc.). 
 
Anexo a este procedemento recóllese un modelo do PAT que serve como base para elaborar o PAT en cada un 
dos centros. 
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4.5. Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA) 
 

 

 

Planificar: establecer os obxectivos e os procesos necesarios para acadar resultados de acordo cos requisitos, coas necesidades e 

coas expectativas dos grupos de interese e coas políticas da organización. 

Desenvolver (facer): implantar os procesos. 

Controlar (verificar): realizar o seguimento e a medición dos procesos e dos produtos e servizos respecto ás políticas, aos 

obxectivos e aos requisitos, ás necesidades e ás expectativas, e informar dos resultados. 

Actuar (aprender): tomar accións para mellorar continuamente o desempeño dos procesos.  

(UNE-EN ISO 9001) 

  

Deseño do PAT

Planificación

Determinación das accións e 
dos/as responsables que 

permitan a consecución dos 
obxectivos

UVigo (centros, 
titulacións, servizos, 
áreas, órganos  
institucionais...)

Definición dos modos de 
funcionamento e 

desenvolvemento das 
accións  que garanten a 
calidade das titulacións 

e dos dereitos do  
estudantado

Axencias de calidade, 
administración, 
organismos e 
institucións

Definición dos modos de 
funcionamento externos

Garantía de calidade das 
titulacións do SUG

Estudantes, PAS, PDI, 
egresadas/os, 
empregadoras/es, 
persoas usuarias e  
sociedade

Titulacións axustadas a 
demandas e 
expectativas

Información axeitada e 
comunicación 

G
ru
p
o
s 
d
e
 in
te
re
se
   
   
   
 R
eq

u
is
it
o
s,
 n
ec
es
id
ad
es
 e
 e
xp
ec
ta
ti
va
s

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 

áreas, órganos 
institucionais...)

Axencias de calidade, 
administración, 
organismos e 
institucións

Estudantes, PAS, PDI, 
egresadas/os, 

empregadoras/es, 
persoas usuarias e 

sociedade

Titulacións que imparten 
unha ensinanza de 
calidade en continua 
evolución para 
adaptarse á realidade 
social e laboral e que 
dispoñen de 
mecanismos que apoien 
o éxito integral do 
alumnado

Optimización de 
recursos

Información pública

G
ru
p
o
s 
d
e
 in
te
re
se
   
   
   
   
   
   
   
   
 S
at
is
fa
ci
ó
n

Desenvolvemento

Implantación das accións 
de orientación

Medición, análise e mellora 

‐ Resultados de avaliación (centros, títulacións, servizos...)

‐ Participación dos grupos de interese (propostas, 
suxestións...)

‐ Uso e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas...

‐ Novas expectativas, esixencias e/ou necesidades detectadas

Recursos

Aplicación informática 
SGIC‐STO

webs (ANECA, 
ACSUG...)

P

D C 

A

P 

D 

C 

A 
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V. ANEXOS 
 
Anexo 1: Guía para o deseño do PAT do centro 
 

Rexistros 
 

Identificación do rexistro 
Soporte 

orixinal 
Dispoñible na 

aplicación 
SGIC-STO? 

Responsable de 

custodia 

(órgano/posto) 

Duración Clasificación* 

Código Denominación  

R1-DO0203 P1 Plan de acción titorial Electrónico Si 
Coordinador/a do 

PATi** 
6 anos - 

R2-DO0203 P1 
Informe final de avaliación do 

PAT 
Electrónico Si 

Coordinador/a do 
PAT**

6 anos  

 
*Cúbrase só no caso de que o rexistro estea suxeito a condicións de permanencia adicionais ao período de arquivo de xestión 
(é dicir, cando é necesaria a súa transferencia posterior ao arquivo xeral). 
 
 

                                                            
**Se non existe a figura de coordinador/a do PAT no centro, esta función será asumida polo vicedecano/a e o subdirector/a 
de docencia. 



DO-0203 P1 anexo 1 do 24/04/2013: Plan de acción titorial 
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Plan de acción titorial 

(Guía para a súa elaboración) 

 

 

 

 

 

 

 
Data de aprobación  dd/mm/2013 

 

 

 

 

 

 



 

Facultade/Escola…….   

 
 

1 
  
 

 

 
1 Presentación 

2 Ficha básica do PAT do centro 

3 Obxectivos 

4 Principios de actuación do PAT 

5 Axentes implicados 
5.1 Equipo decanal/directivo 
5.2 Coordinación do PAT 
5.3 A Comisión de Garantía de Calidade 
5.4 Profesorado titor 
5.5 Estudantado titor 
5.6 Alumnado 

6 Plan de titorización 

6.1 Actuacións de titorización nas titulacións de grao 
6.1.1 Actuacións de organización 
6.1.2 Actuacións de acollida 
6.1.3 Actuacións de apoio e seguimento 
6.1.4 Actuacións de carácter formativo 

6.2 Cronograma 

7 Metodoloxía 

8 Avaliación 

9 Anexos 
  



 

Facultade/Escola…….   

 
 

2 
  
 

1 Presentación 
 
O Plan de acción titorial (PAT) do centro… recolle un conxunto de actuacións destinadas a 
favorecer a integración do alumnado na vida universitaria e atender as súas necesidades formativas 
e informativas. 
 
Supón superar o modelo especificamente académico, só preocupado pola transmisión de 
coñecementos, e apostar por un modelo educativo en que conflúen ademais funcións socio 
educativas, baseadas en relacións recíprocas e interaccións titor/a-alumno/a, alumno/a-alumno/a 
etc.; apóstase, en definitiva, polo desenvolvemento persoal, ademais do académico. 
 
Preténdese ir consolidando unha liña de acción titorial coherente coas necesidades do alumnado, 
que normalice as distintas accións e acade un axeitado equilibrio entre as expectativas das alumnas 
e alumnos e os obxectivos que se expoñen no marco do Espazo Europeo de Educación superior. 
 
O Plan de acción titorial apunta directamente cara á garantía e á adecuación dos métodos de 
ensinanza, aprendizaxe e avaliación, á adquisición de competencias do alumnado, á atención á 
diversidade, á orientación á aprendizaxe, á procura dunha igualdade de xénero.. etc., recollidos 
dunha forma ampla tanto nas memorias dos títulos como no sistema de garantía de calidade do 
centro. 
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2 Ficha básica do PAT do centro 
 

Centro   

Ámbito de aplicación: titulacións 
(O PAT debería recoller distintas accións relacionadas con todas as 
titulacións de grao e mestrado impartidas no centro.) 

Aplicación temporal do PAT 

(A organización do PAT pode referirse a un curso académico ou 
abranguer un período temporal indefinido suxeito ás modificacións 
que o documento poida recoller ante debilidades atopadas. Cada 
centro deberá determinar a opción que máis se axuste ás necesidades, 
á posibilidades e ás realidade das súas titulacións.) 

Coordinación do PAT  

Curso de implantación do PAT  
Data de aprobación da 
versión en vigor do PAT 

 

 
 
 

3 Obxectivos 
 
(Cada centro deberá determinar os obxectivos do PAT en función das necesidades que se 
presentan no ámbito xeral e específico de cada titulación. Os obxectivos que se amosan a 
continuación son simplemente orientativos.) 

 
O PAT do centro… pretende acadar os seguintes obxectivos: 

- Establecer un sistema de información, orientación e canalización socio educativa para as alumnas 
e alumnos de novo ingreso mediante a asignación dunha persoa docente titora. 

 
- Implantar un sistema de información para o estudantado sobre o funcionamento do centro. 
 
- Motivar unha participación activa do alumnado de novo ingreso nos distintos aspectos da vida 

universitaria. 
 
-  Incentivar a participación en programas de mobilidade, así como noutras actividades de carácter 

específico ou transversal que complementan a súa formación universitaria. 
 
-  Ampliar a información sobre as saídas profesionais relacionadas coas ensinanzas do centro. 
 
- Axudar o alumnado nas situacións persoais que dificulten o seu normal desenvolvemento da 

actividade académica. 
 
- Empregar o PAT como unha forma máis de obtención de datos e valoración sobre o propio 

desenvolvemento e mellora da calidade da titulación. 
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4 Principios de actuación do PAT 

 
Os seguintes principios constitúen as bases éticas e legais fundamentais de actuación para os 
distintos implicados no desenvolvemento do PAT: 

- Principio de privacidade e confidencialidade. A información non ha de saír das canles e dos 
procedementos estritos para os que se xera, e será privada e confidencial (pendente da Lei de 
protección de datos). 

 
- Respecto aos dereitos das e dos  estudantes, segundo as normas da Universidade de Vigo. 
 
- Coordinación e colaboración entre os distintos axentes participantes no PAT. 
 
- Optimización dos recursos do centro e da universidade dispoñibles. 
 
-  Elaboración de documentos escritos que permitan a posterior análise e valoración de resultados 

e a mellora do proceso. 
 

 

5 Axentes implicados 
 
(Cada centro deberá determinar os axentes implicados no PAT, e esta será unha variable 
dependente das figuras e dos órganos do centro, dos obxectivos que se persigan do ámbito 
de aplicación etc. A información que aquí se presenta unicamente constitúe un exemplo.) 

 
5.1 Equipo decanal/directivo 
 
O equipo decanal/directivo participa no deseño do PAT, pero a súa función fundamental está 
ligada á promoción e ao desenvolvemento deste.  
 
Elevará, para que aprobe a Xunta de Centro, a proposta documental do PAT, así como os criterios 
de selección-establecemento do profesorado e do alumnado titor e os criterios de asignación do 
estudantado titorizado.  
 
Velará polo cumprimento das accións acordadas e impulsará, xunto coa Comisión de Garantía de 
Calidade, as melloras oportunas á vista dos resultados obtidos. 
 
 
5.2 Coordinación do PAT 
 
Figura nomeada polo equipo decanal para apoiar o desenvolvemento do PAT. Actúa como 
interlocutora entre os distintos axentes implicados ao recoller a información relevante e ao impulsar 
a súa mellora. Quen coordine o PAT elaborará un informe ao remate de cada curso académico en 
que se recolla os resultados de satisfacción, as principais incidencias, así como calquera outra 
cuestión relevante que se deba analizar. 
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5.3 Comisión de Garantía de Calidade 

 
Como principal órgano de seguimento da calidade no centro, deberá analizar os informes parciais 
ou finais que lle entregue quen sexa responsable da coordinación do PAT ou calquera axente 
implicado e determinar as accións de mellora oportunas. Deberá velar porque o procedemento de 
orientación ao estudantado do sistema de calidade do centro cumpran os requisitos e estea 
permanentemente actualizado. 
 
5.4 Profesorado titor 
 
O labor de titoría susténtase no establecemento dun vínculo académico particular entre os 
docentes-titores/as e o alumnado titorizado. Trátase dunha relación que permitirá coñecer ao 
estudantado noutras facetas distintas da netamente docente, posto que se lle vai aconsellar e orientar 
noutros aspectos da súa vida académica. Esta relación está baseada, fundamentalmente, en 
principios de confianza, comunicación e respecto entre ambas as partes. 
 
As funcións básicas do profesado titor serán as seguintes:  

- Aconsellar ao alumnado na toma de decisións académicas de acordo cos seus criterios, gustos, 
preferencias etc.  

 
- Orientar na solución das dúbidas e inconvenientes burocráticos que no marco do curso 

académico poidan atopar. 
 
- Transmitir a información precisa sobre os servizos e as actividades que se realizan no centro e na 

Universidade de Vigo, e poidan ser do interese do grupo de estudantes. 
 
-  Informar e fomentar sobre a participación do estudantado nos órganos colexiados do centro e da 

universidade, nas actividades que se desenvolvan no centro e mesmo no propio PAT e, en xeral, 
na vida universitaria. 

 
-  Recompilar a información necesaria para desenvolver as actuacións do PAT relativas ao seu grupo 

de alumnado. 
 
- Rexistrar a información de acordo co establecido para a súa posta a disposición da coordinación 

do PAT e da dirección do centro. 
 
- Asistencia ás reunións organizativas e ao desenvolvemento do PAT ao que sexa convocado pola 

coordinación do PAT e/ou a dirección do centro. 

 
Criterios de Selección dos/as Profesores-as titores/as: 

 
(A selección de titores/a e alumnado titor deberán ser determinados no ámbito do centro 
dacordo as súas características diferencias) 

 
Os criterios de selección dos titores  será establecida polo Equipo Decanal/Directivo en 

coordinación coa comisión a académica de posgrao. 

 

 A distribución de alumnado entre o profesorado-titor será equitativo e partirá do número de 

alumnos/as totais, téndose en conta necesariamente os seguintes criterios: 
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1.-Poderán ser titores/as o profesorado do centro con vinculación permanente, xunto co 

prefesorado axundate, axudante doutor e asociado. 

 

2.- Só poderán ser titores/as do alumnado dun curso o prefesorado que imparta docencia 

nese curso. 

3.-Un/ha profesor/a non poderá titorizar a alumnos/as de máis dun título 
  

5.5 Estudantado titor 
 
A figura do estudantado titor resulta importante dende dúas ópticas diferentes: por unha banda, a 
interacción con outro alumnado de cursos superiores facilita a integración do estudantado de novo 
ingreso en todos os aspectos da vida académica. A relación entre o propio alumnado permite unha 
comunicación horizontal máis próxima e espontánea. 
 
Por otra banda,non menos importante é a experiencia formativa que adquire o propio alumnado 
titor, que se converte en axudante doutras e doutros estudantes. 
 
As funcións do estudantado titor son: 
 
- Informar o grupo de alumnado correspondente das actividades, servizos, iniciativas, programas 

etc., ofertados polo centro e pola universidade. 
 
- Participar na acollida e na integración do alumnado de novo ingreso e do estudantado alleo 

procedente de programas de mobilidade. 
 
-  Colaborar activamente nas reunións que se organicen dentro da planificación do PAT. 
 
-  Colaborar na realización de informes e enquisas de satisfacción ligadas ao PAT. 
 
 
5.6 Estudantado 

 
Son as persoas destinatarias do PAT. A elas diríxense as actuacións programadas co fin último de 
favorecer a consecución das súas metas académicas e persoais ligadas á etapa universitaria. 
 
 

6 Plan de titorización 
 
6.1 Actuacións de titorización nas titulacións de grao 

 
(Os criterios de selección do profesorado e do alumnado titor deberán determinarse no 
ámbito do centro de acordo coas súas características diferenciais repetando o principio de 
representación equilibrada entre mulleres e homes.Cada centro deberá establecer, así 
mesmo, as distintas actuacións do PAT. As que se relacionan a continuación son 
unicamente un exemplo.) 
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6.1.1 Actuacións de organización 

 
 
O equipo directivo informará o profesorado e os distintos implicados do PAT co fin de realizar a 
distribución definitiva das distintas accións, do alumnado e dos horarios entre os/as titores/as, os 
titores/as-alumnos/as, as aulas de atención etc. (véxase o anexo I). 

 
 

6.1.2 Actuacións de acollida 
 

 Acto de benvida (a primeira semana do curso) 
 
(Cada centro deberá recoller as distintas accións que se levan a cabo no acto de benvida ao 
alumnado que accede ao primeiro curso das titulacións de grao impartidas nel. A información que 
se presente a continuación constitúe unicamente un exemplo.) 
 
No acto de benvida o decano ou decana recibe o alumnado de novo ingreso. Os coordinadores e 
coordinadoras de curso preséntanlle o plan de estudos e as guías docentes, os horarios e os 
calendarios etc. 
 
Intervén o/a coordinador/a do PAT que ofrece unha presentación ampla do PAT: dos seus 
obxectivos, da importación de participar, das principais actuacións etc. 
 
Unha persoa representante da delegación de estudantes fai unha presentación da web do centro 
como a canle de información pública fundamental das principais unidades e servizos. Este alumno 
ou alumna informa tamén dos principais órganos colexiados e dos seus/súas representantes, así 
como da importación de participar nos mesmos e nos procesos de avaliación da satisfacción para 
garantir a calidade e a mellora continua no centro e nas titulacións. 
 
No acto de benvida participa o persoal da biblioteca, que ofrece información sobre o seu 
funcionamento e das posibilidades que este servizo ofrece. 
 
O persoal do Servizo de Deportes, da Oficina de Voluntariado e da Oficina de Relacións 
Internacionais, da Unidade de Igualdade..etc presentes no acto fan unha breve descrición dos 
servizos que ofrecen e os principais programas que xestionan. Tamén invitan ao alumnado para 
achegarse ás súas instalacións e ampliar a información que desexen. 
 
Finalmente, o/a decano/a clausura o acto. 
 
 

 Acto de presentación ao alumnado de 2.o, 3.o e 4.o curso de grao (a primeira semana do curso) 
 
Neste acto, quen coordine cada curso informa, fundamentalmente, sobre as distintas materias do 
curso. Tamén se potencia a súa participación nos programas de mobilidade e voluntariado. 
Lémbrase a importancia de que participen nos órganos de decisión do centro e da universidade e 
tamén nos distintos procesos de avaliación da satisfacción, por constituír dous instrumentos 
fundamentais para a mellora. 
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6.1.3 Actuacións de apoio e seguimento 
 

 Accións co profesorado titor 
 
O profesorado titor asesorá o seu alumnado ao longo de todo o curso académico mediante a 
programación de tres reunións anuais co seu grupo de estudantes. O alumnado titor poderá 
participar nas reunións a petición do profesorado titor. 
 
Así mesmo, a titora ou titor poderá reunirse co alumnado en calquera momento do curso. O 
estudantado deberá solicitar unha reunión para concretar a data e a hora. O seguimento realizarase 
principalmente a través de pequenos grupos, e nos casos que sexa necesario de forma individual. 
Para facilitar o seguimento establecerase un rexistro a través dunhas fichas de seguimento das 
reunións grupo de estudantes tutelado (véxase o anexo III).  
 
 Accións co alumnado titor 
 
O alumnado titor realizará unha sesión de presentación entre o grupo de estudantado que titoriza. 
Facilitaráselles o seu enderezo electrónico e outros datos de contacto co fin de que o seu respectivo 
grupo de estudantes se poida comunicar con el/ela no momento que o precise.  

 
 

6.1.4 Actuacións de carácter formativo 
 

 Curso cero 
 
Está destinado a alumnado de primeiro curso e pretende facilitar o cambio que sempre supón para 
as e os  estudantes o tránsito da etapa de bacharelato á universidade. O seu obxectivo prioritario é 
potenciar o rendemento académico a través do afianzamento de coñecementos e competencias que 
na etapa universitaria resultan de máxima importancia para acadar os logros establecidos. A 
participación nos cursos é de carácter voluntario. 
 

 
 Ciclo de conferencias, seminarios e/ou xornadas 

 
Trátase de accións formativas organizadas dende o centro e que complementan a formación das 
alumnas e alumnos. Permítenlle ao estudantado participar en contextos de aprendizaxe distintos á 
aula para potenciar a motivación e mellorar a integración na titulación e no centro. Este último 
organizará un mínimo de dous seminarios ou conferencias relacionadas con cada unha das 
titulacións de grao impartidas. 
 

 
 

6.2  Cronograma 
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7 Metodoloxía 
 
A pedagoxía actual asenta as súas bases nos principios da interactividade e da construtividade, 
concedéndolle ao alumnado o protagonismo da súa aprendizaxe, onde o rol do profesorado titor 
é de mediador/a e facilitador/a .  
 
Polo tanto, para realizar eficazmente o traballo de titoría, emprégase unha metodoloxía flexible 
para adaptarse ás diferentes estratexias de aprendizaxe, á diversidade do alumnado e, por suposto, 
ás súas necesidades particulares. 
 
Preténdese que sexa o alumnado baixo a supervisión e a axuda do titor ou titora quen asuma a 
responsabilidade na toma de decisións. Quen titoriza configúrase como unha persoa que media 
para tentar favorecer: 

 A integración do alumnado na vida universitaria e nos procesos de formación. 

 A aprendizaxe autónoma do alumnado e a toma de decisión. 

 O axeitado desenvolvemento curricular do estudantado.  
 
 
Tanto no deseño, na planificación e na implantación do plan é imprescindible a cooperación e a 
coordinación de todos os axentes que participan nel, e tamén é necesaria a colaboración doutros 
servizos da Universidade de Vigo. 

  
Con este método de traballo preténdese contribuír ao novo reto que se presenta co espazo europeo 
de educación superior, no que se aposta por unha educación baseada en competencias. 
 

 
 

8 Avaliación 
 
A avaliación do PAT concíbese como un proceso de recollida e análise de información relevante 
que achega datos sobre: 

 Os resultados obtidos a partir da posta en práctica do plan (produtos). 

 A idoneidade dos medios e dos recursos empregados para obter os citados resultados (proceso). 
 

Os datos da avaliación constituirán un elemento para reflexionar que contribuirá a lograr os 
obxectivos establecidos con carácter xeral. Constitúe unha ferramenta esencial, xa que proporciona 
a información precisa para as decisións que se van tomando durante a planificación, o 
desenvolvemento e a súa finalización.  
 
As principais fontes de datos serán: 

 Os rexistros do PAT (fichas, anotacións, incidencias). 

 As enquisas de satisfacción do alumnado e do profesorado. 

 Os indicadores de impacto das actuacións (número de actuacións, participación, asistencia, 
solicitudes do estudantado etc.). 
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Plan de acción titorial 

Anexos 
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Anexo I 

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: RELACIÓN DE ALUMNADO E TITORES/AS ASIGNADOS/AS 

 
Centro 

 
Ano académico 20___/___ 

Titoría: 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Titoría: 
Alumnado asignado 

Nome Apelidos Titulación Curso 
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Anexo II 
Esta ficha pode ser empregada polos/as titores/as que o consideren preciso, como mecanismo para dispoñer 
dunha información ampla do alumnado que titoriza.  
 
En todo caso, cubrir a ficha é unha acción voluntaria por parte do alumnado que deberá asinar o seu 
consentimento para empregar a información aportada na mesma de forma exclusiva polo/a titor/a e 
unicamente  no ámbito da titoría. Non poderá polo tanto facerse pública mediante ningunha canle. 
 
A confidencialidade dos datos garantirase  sempre de acordo ao establecido na Lei de Protección de datos 
Lei 15/1999 do 13 de decembro.  
 
 
Unha vez finalizada a relación titor-alumnado, as fichas deberán ser destruídas de modo seguro e confidencial 
(exemplo destrutora de papel). 
 

 
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: FICHA INICIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES 

(O alumnado débea cubrir voluntariamente) 
 
Centro 

 
Ano académico 20___/___ 

 
DATOS PERSOAIS DO ALUMNO/A 
 
Apelidos e nome  
DNI  

Fotografía 

Curso e titulación  
Teléfono/enderezo electrónico  
Lugar de nacemento  
Data de nacemento  

 
Enfermidade ou algún tipo de 
discapacidade   
Domicilio  
Motivación para elixir a 
titulación  
Actividades do seu interese  
CONTEXTO DE ESTUDO E TRABALLO 
Tipo de residencia (familiar, 
piso de estudante, residencia, 
piso propio etc.) 

 

Forma de sufragar os gastos 
(axuda familiar, bolsa, traballo 
etc.) 

 

Posibilidades de asistencia á 
clase 

 
 
 

Tempo potencial para o estudo 
diario 

 



 

Facultade/Escola…….   

 
 

13 
  
 

Forma de tratar o estudo diario 
(organización en grupo ou 
individual, como resolve 
dúbidas etc.) 

 

Considera importante acudir ás 
titorías das materias? 
Emprégaas? 

 

TRAXECTORIA ACADÉMICA 
Estudos realizados para 
acceder a esta titulación 

 

Outros estudos ou 
formación complementaria 

 

Gustaríalle ampliar a súa 
formación? En que temas 
está ten interese? 

 
 
 
 
 

 
(………………………………………………..Nome e Apelidos do alumno/a), autorizo a meu titor/a a 
empregar esta información de forma exclusiva no ámbito da titoría e a fin de cumprir estritamente 
cos obxectivos descritos no Plan de acción titorial. 
 
 
Data         Sinatura do/a Alumno/a  
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Anexo III 

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: FICHA DE SEGUIMENTO DE TITORÍAS 

Centro  Ano académico: 20___/20___ 
Curso e titulación  
Data e hora  
Tipo de titoría En grupo                 Grupo:___________ Individual 
 
Apelidos e nome(s) 
do(s) estudante(s) 
 

 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
Tipo de reunión Inicial De seguimento Outra 

Motivo da reunión  
 

Temas formulados 
 
  
Desenvolvemento 
(Observacións) 
 
 
  
Acordos e 
compromisos 
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Anexo IV-A 

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: 
CUESTIONARIO FINAL DE SATISFACCIÓN DO ALUMNADO 

 
 
1 Valore a documentación e a información previa ofrecida do PAT: 
 
 
 
 
 
2  Avalíe a organización e a coordinación das distintas actividades desenvolvidas no PAT:  
 

Moi mala  
Mala  
Boa  
Moi boa  

 
 
3 En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás súas expectativas? 
 

Nada   
Pouco   
Bastante  
Moito  

 
 
4 Valore o grao de utilidade do PAT: 
 

Nada   
Pouco   
Bastante  
Moito  

 
 
5  Pensa que as datas establecidas para as distintas actividades foron axeitadas? 
 

Si  

Non  

 
 
6  Considera axeitado o sistema de seguimento? 
 

Si  

Non  

 
10 Que eliminaría do PAT? 
 

Insuficiente  
Suficiente  
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11 Que engadiría? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grazas pola súa colaboración! 
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Anexo IV-B 

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: 
CUESTIONARIO FINAL DE SATISFACCIÓN DO/A TITOR/A 

 

 
1  Indique o número de reunións con alumnado titorizado que tiveron lugar durante o curso 

académico: 
 
 
 
 
 
2  Valore a documentación e a información previa ofrecida polo equipo coordinador do PAT 

(equipo directivo/outro): 
 
 
 
 
 
3 Avalíe a organización e a coordinación das distintas actividades desenvolvidas no PAT:  
 

Moi mala  
Mala  
Boa  
Moi boa  

 
 
4 Valore a carga de traballo que lle supón o seguimento do PAT: 
 

Ningunha   
Pouca   
Bastante   
Moita   

 
 
5 Considera que as datas establecidas para as distintas actividades foron axeitadas? 
 

Si  

Non  

 
 
6 Valore o grao de utilidade do PAT de acordo coas experiencias co estudantado: 
 

Nada   
Pouco   
Bastante  
Moito  

 
7 Considera axeitada a metodoloxía empregada? 
 

Número de reunións en grupo Número 
Número de reunións individuais Número  

Insuficiente  
Suficiente  
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Si  

Non  

 
 
8 Pensa que é axeitado o sistema de seguimento? 
 

Si  

Non  

 
  
9 Que eliminaría do PAT? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Que engadiría? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grazas pola súa colaboración! 
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Anexo V 

SERVIZOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO DE ESPECIAL INTERESE PARA O ALUMNADO 

 
Ofoe (Oficina de Orientación ao Emprego) 

 
 
Obxectivos 

 
- Proporcionar un servizo integral de información, asesoramento e formación no 

ámbito da orientación profesional para o emprego. 

- Fomentar as oportunidades de achegamento á práctica e ao exercicio profesional 
dos universitarios/as. 

 
 
Servizos que ofrece 

 
Xestión de prácticas en empresas e institucións públicas e privadas 

- Prácticas en empresas e institucións: ten como finalidade facilitar a preparación 
para o exercicio profesional do alumnado universitario. As persoas destinatarias 
son estudantes co 50 % dos créditos, necesarios para obter a súa titulación, 
superados. O período de realización é ao longo de todo o curso académico, 
cunha duración máxima de seis meses e xornada de traballo aconsellable de catro 
horas. 

- Prácticas para realizar o proxecto de fin de carreira (PFC): ten como finalidade 
axudar a desenvolver un proxecto de fin de carreira baseado nunha actividade 
empresarial real. As persoas destinatarias son estudantes que teñan aprobado o 
tema do PFC. O período de realización é ao longo de todo o curso académico. 

 
Xestións de ofertas de emprego 

- Finalidade: mediar entre as empresas/institucións e os/as aspirantes a través de 
ofertas de traballo. Acadar que o titulado/a obteña un posto de traballo a través 
das ofertas da Ofoe acordes coa súa formación universitaria; así como levar a 
cabo accións de difusión e captación de empresas/institucións co obxecto de 
impulsar a súa colaboración coa Universidade de Vigo. 

- Persoas destinatarias: todas os titulados e ttuladas universitarias que cursan total 
ou parcialmente os seus estudos na Universidade de Vigo e estudantes 
actualmente matriculados. 

 
Orientación e asesoramento individualizado na busca de emprego 

Finalidade: axudar á incorporación ao mercado laboral transmitindo destrezas 
útiles e necesarias para enfrontarse á primeira busca de traballo. 
 
Formación para o emprego 

Finalidade: para axudar á inserción laboral dos/as egresados/as da Universidade de 
Vigo, a Ofoe organiza un programa formativo que pretende mellorar a súa 
empregabilidade e, polo tanto, o seu acceso ao mercado de traballo. 
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Fuvi (Fundación Universidade de Vigo): programa de prácticas, Ofie (Oficina de Iniciativas 

Empresariais), proxectos europeos, Universia etc. 
 

 
Obxectivos  

 
- Difundir e fomentar o espírito emprendedor no seu contorno, presentando o 

autoemprego como unha saída laboral alternativa. 

- Detectar proxectos cun alto contido tecnolóxico xurdido a partir do potencial 
innovador da Universidade de Vigo. 

 
 
Servizos que ofrece 

 
- Xestión de prácticas en empresas e institucións públicas e privadas. 

- Xestión de ofertas de emprego. 

- A difusión da cultura emprendedora e o fomento do autoemprego cara á 
identificación de emprendedores/as no contorno universitario. 

- A formación de emprendedores/as orientada a fortalecer os coñecementos de 
planificación e xestión necesarios. 

- A promoción da innovación cara á detección e á avaliación de tecnoloxías 
comercializables e á valoración do coñecemento e a innovación con criterios de 
mercado. 

- O asesoramento a emprendedores/as na avaliación da idea e a posterior posta en 
marcha do proxecto. 

- A xestión de estruturas de apoio. 
 

ORI (Oficina de Relacións Internacionais) 

 
Obxectivo 

 
Centralizar, coordinar e xestionar as actividades de cooperación internacional no 
seo da Universidade de Vigo. 
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Servizos que ofrece 

 
- Información e asesoramento á comunidade universitaria sobre os diferentes 

programas internacionais no ámbito da educación superior. 

- Fomento e xestión da mobilidade de estudantado propio e estranxeiro, en 
especial no marco dos programas Sócrates-Erasmus, ISEP, bolsas MAE e 
programas de cooperación da Universidade de Vigo. 

- Asesoramento ás persoas candidatas da Universidade de Vigo seleccionadas con 
estes programas sobre a documentación que deben presentar, a información 
sobre a contía das bolsas e as posibles axudas complementarias, así como sobre 
as xestións que teñen que realizar coas universidades de destino; e xestión do 
pagamento das bolsas e da realización dos informes pertinentes que solicitan as 
institucións que financian estas bolsas (UE, Axencia Nacional de Erasmus, AECI 
e ISEP). 

- Xestión da aceptación de estudantado estranxeiro que participa nun programa de 
intercambio; elaboración da Guía do estudantado estranxeiro; e asesoramento e 
dotación de aloxamento e organización de actividades e visitas culturais. 

- Elaboración e negociación de acordos de cooperación internacional. 

- Asegurar a presenza da Universidade de Vigo en foros e encontros de educación 
internacionais. 

 
 

Servizo de Bolsas 

 
Obxectivo 

 
Garantir as condicións de igualdade no exercicio do dereito á educación e para 
que todo o estudantado goce das mesmas oportunidades de acceso e permanencia 
nos estudos superiores. 
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Tipos de bolsas 

 
Bolsas convocadas por organismos públicos como o Ministerio de Educación e 
Ciencia; o Ministerio de Educación, Política Social e Deporte; a Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria; a Universidade de Vigo, entre 
outras, así como por entidades concertadas e privadas como a Fundación Caixa 
Galicia, a Fundación Pedro Barrié de la Maza, La Caixa, Portal Universia SA etc., 
atendendo a diferentes aspectos: 

- No estranxeiro 

- Para fillos e fillas de emigrantes 

- Estudos universitarios xerais de 1.o e 2.o ciclo 

- Proxecto de fin de carreira e tese de licenciatura 

- Colaboración ou iniciación á investigación 

- Créditos para o financiamento dos estudos universitarios 

- Premios de fin de carreira 

- Outras axudas 

- Área de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (ATIC) 

- Bolsas para estudos oficiais de posgrao 

 

Extensión Cultural 

 
Obxectivos 

 
- Acadar a «formación integral» do alumnado, así como que a sociedade sinta a 

universidade como algo próximo, como unha institución que contribúe á mellora 
da súa «calidade de vida» e que, en definitiva, se debe á propia sociedade. 

- Potenciar a dinamización e a organización de actividades de carácter cultural, 
solidario e deportivo. 
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Servizos que ofrece 

 
Actividades de carácter cultural 

- Convocatoria de cursos de Extensión Cultural: para completar a formación dos 
membros da comunidade universitaria, de persoas xa tituladas e de profesionais 
que demandan unha formación permanente. 

- Convocatoria de obradoiros de Extensión Cultural: para ampliar a oferta 
formativa e promover así as habilidades sociais diferentes das que forman parte 
do currículo académico. 

- Convocatoria de axudas para actividades extraacadémicas e de difusión cultural: 
para promover actividades culturais nas súas máis diversas formas (ciclos de 
conferencias, debates etc.). 

- Convocatoria de axudas para accións participativas e asociacionismo: para o 
fomento das actividades organizadas por asociacións integradas por estudantado 
da universidade coa finalidade de organizar actividades socioculturais. 

- Programación de Extensión Cultural: trátase dunha programación continuada de 
actividades culturais que abranguen diferentes ámbitos: música, teatro, 
cinematografía, exposicións de arte, obradoiros de linguaxe de signos, 
gastronomía, fotografía etc., e actividades de voluntariado e solidariedade 
coordinadas pola Osix. 

 
Actividades de carácter deportivo 

- Actividades de ocio-formación: cursos monográficos sobre pontismo, mergullo, 
ioga, surf, escalada, tenis, xadrez etc.; escolas deportivas nos campus de 
Pontevedra, Ourense e Vigo (bailes de salón, aerobox, taichí, capoeira etc.). 

- Actividades de ocio-recreación: programa Delecer (golf, pontismo, rappel voado, 
equitación, paracaidismo e parapente); programa Augaventura (descenso de 
barrancos [rafting], windsurf, mergullo etc.); programa Roteiros culturais (coñecer 
os referentes culturais máis importantes do noso contorno). 

- Actividades de competición: competicións internas, interuniversitarias e 
federadas. 

- Área de Deporte e Saúde: Unidade de Medicina Deportiva e Unidade de 
Actividade Física Personalizada. 

 
 
 

Gabinete Psicopedagóxico 

 
Obxectivo 

 
Ofrecerlle ao alumnado que o precise unha orientación e asistencia, tanto sobre 
aspectos estritamente académicos como outros máis persoais. Tanto uns como os 
outros poden influír de maneira negativa no adecuado desenvolvemento do 
ámbito sociofamiliar. 
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Servizos que ofrece 

 
- Asesorar o estudantado na planificación e no desenvolvemento da súa traxectoria 

académica e profesional. 

- Adecuar e optimizar as decisións académicas, maximizando a variedade das 
posibilidades das saídas profesionais. 

- Incrementar os niveis de autoestima e de motivación persoal e profesional. 

- Mellorar os hábitos de estudo, a organización dos traballos e aprender distintas 
técnicas de estudo para acadar un maior éxito ao longo da carreira. 

 

SIOPE (Sección de Información, Orientación e Promoción do Estudante) 

 
Obxectivo 

 
Informar e orientar, da maneira máis axeitada posible e con calidade, toda a 
comunidade universitaria e, por ende, a sociedade en xeral o que a Universidade 
de Vigo lles ofrece. 
 

 
Servizos que ofrece 

 
Información xeral académica e administrativa para o alumnado: 

- Acceso á universidade (selectividade e preinscrición) 

- Titulacións da Universidade de Vigo 

- Titulacións do resto das universidades españolas 

- Plans de estudos 

- Bolsas e axudas ao estudo 

- Programas de formación 

- Mestrados e cursos de posgrao 

- Cursos complementarios e de verán 

- Seguro escolar 

- Permanencia na universidade 

- Situacións de matrícula particularizada 

 

Información para alumnado estranxeiro: 

- Información sobre os servizos ao estudantado 

- Residencias universitarias 

- Servizos universitarios en xeral 

- Actividades deportivas 

- Actividades culturais 

- Actividades científicas 

- Aloxamento 
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Biblioteca 

 
Web 

 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/VidaUniversitaria/Biblioteca/ 
 

 
Servizos que ofrece  

 
Os seus servizos inclúen a consulta na sala, o préstamo a domicilio, a información 
bibliográfica, os recursos electrónicos e o intercambio interbibliotecario, ademais 
das actividades formativas para os seus usuarios e usuarias. 
  
Para facilitar o acceso de docentes, estudantes e persoal da universidade a todos os 
recursos, os horarios das bibliotecas coinciden cos das facultades e escolas, 
excepto no período de exames, en que varias bibliotecas permanecen abertas ata a 
madrugada e durante as fins de semana. 
 

Servizo de Deportes 

 
Web 

 
http://deportes.uvigo.es/index.asp 
 

 
Servizos que ofrece 

 
Ocio e formación: 
- Escolas deportivas 
- Cursos 
- Programas de lecer 
- Aguaventura 
- Rutas culturais 
 
Deporte e saúde 
- Actividade física personalizada ou libre 
- Medicina 
- Fisioterapia 
 
Competicións e eventos 
- Internas 
- Interuniversitarias 
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Centro de Linguas 

 
Obxectivo 

 
O Centro de Linguas nace co obxectivo de dotar a comunidade universitaria e a 
sociedade en xeral dun servizo de ensinanza de linguas. 
 

 
Servizos que ofrece 

 
A oferta de linguas atende a diferentes tipos de demandas: 

- O interese de alumnado das facultades e das escolas en completar o seu currículo, 
ao reforzar o aspecto lingüístico.  

- A necesidade do alumnado estranxeiro, que vén á nosa universidade 
temporalmente, de seguir cursos de español.  

- A demanda do persoal investigador de ampliar e completar a súa competencia 
lingüística, particularmente nas linguas máis empregadas no ámbito científico.  

- O coñecemento das linguas minoritarias, das linguas propias da nosa 
comunidade e tamén doutras situacións lingüísticas semellantes, como o catalán, 
e outras menos próximas.  

- O interese do Centro de Linguas acada tamén as linguas de signos. 
 

Servizo médico do campus 

 
Teléfono 

 
986 813 451 
 

 
Servizos que ofrece 

 
- Atención de urxencias 

- Recoñecementos médicos 
 

 
 
 

SERVIZOS DA U. VIGO DE ESPECIAL INTERESE PARA O ALUMNADO 

Unidade de Igualade 

Obxectivo:  A Unidade de Igualdade ten o obxectivo fundamental de remover os obstáculos 
que dificultan a situación igualitaria entre as mulleres e os homes da Universidade 
de Vigo.  
Ten encomendada a tarefa de promover medidas que garantan o acceso en 
igualdade de condicións á investigación a aos estudos universitarios, ao traballo e á 
promoción profesional das mulleres e dos homes na Universidade de Vigo, así 
como realizar o seguimento do desenvolvemento e cumprimento da lexislación e 
dos plans e medidas que se adopten na materia. 

Páxina web:  http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/igualdade/index.html 



 

Facultade/Escola…….   

 
 

27 
  
 

Servizos que ofrece:  Impulsar e supervisar a realización das políticas de igualdade aprobadas no I Plan 
de igualdade entre mulleres e homes da Universidade de Vigo. 
Atender os casos de acoso sexual ou por razón de sexo. 
Recibir calquera denuncia na que se produza unha situación discriminatoria por 
razón de sexo. 
Apoiar iniciativas de calquera membro da comunidade universitaria en favor da 
promoción da igualdade real entre mulleres e homes 
Emitir informes de impacto de xénero sobre as normativas e convocatorias 
aprobadas pola Universidade.  
Ofrecer medios e recursos para contribuír á transversalización do principio de 
igualdade no ámbito universitario. 
Revisar o emprego dunha linguaxe non sexista na comunicación institucional. 
Organizar actividades de sensibilización que promovan valores igualitarios e que 
traspasen o ámbito universitario. 
Propoñer a formación en materia de igualdade de todos os sectores da 
comunidade universitaria.  
Asesorar ás asociacións estudantís que teñen entre os seus obxectivos a loita contra 
as desigualdades de xénero. 
Facilitar informes de situación de mulleres e homes no seo da comunidade 
universitaria. 
Impulsar a incorporación da perspectiva de xénero na docencia e investigación. 
Contribuír á loita contra os estereotipos de xénero. 
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e Calidade 

Edificio Reitoría 
Campus Universitario 
36310 Vigo  
España 

Tel. 986 813 586 
Fax 986 813 818 
vicadc.uvigo.es 
 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDEMENTOS DE CALIDADE 

 

PROCEDEMENTO 

Xestión das prácticas académicas 

externas 

CÓDIGO DO-0204 P1    ÍNDICE 04 

 

REDACCIÓN  VALIDACIÓN  APROBACIÓN 

 
Área de Apoio á Docencia e 
Calidade 
 
 
 
 

  
Comisión de Garantía de 
Calidade 
 

  
Xunta de centro 

Data e sinatura  Data e sinatura  Data e sinatura  
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Proceso 

Planificación e desenvolvemento do ensino. 

 

Histórico de evolucións 

ÍNDICE DATA REDACCIÓN MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS 

00 15/05/2008 Área de Calidade 
Creación do procedemento PC10 «Xestión e revisión das 
prácticas externas integradas no plan de estudos» 
(documentación marco). 

01-03 2008-2011 
Comisións de garantía 
de calidade dos 
centros 

Intervalo de modificacións realizadas polos centros baseadas 
fundamentalmente nas recomendacións establecidas nos 
informes de avaliación dos sistemas de calidade, remitidos 
desde a ACSUG. 
 

04 24/04/2013 

Raquel Gandón e 
José Miguel Dorribo 
(Área de Apoio á 
Docencia e Calidade) 

Evolución completa do procedemento: nova codificación, 
trama de redacción e estrutura; novos contidos. 
Modificación do título e do código: pasa a DO-0201 P1 
«Xestión das prácticas académicas externas». 
 

    
 

 

 

 

 

 

Índice 

 
I OBXECTO .................................................................................................................................................. 3 

II ALCANCE .................................................................................................................................................. 3 

III REFERENCIAS ........................................................................................................................................ 3 

IV DESENVOLVEMENTO .......................................................................................................................... 5 

V ANEXOS .................................................................................................................................................. 15 
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I OBXECTO 
 

Establecer o sistema que permita xestionar as prácticas académicas externas do estudantado da Universidade de Vigo, así 

como garantir e mellorar continuamente a súa calidade. 

 

II ALCANCE 
 

O alcance do presente procedemento esténdese ás prácticas académicas externas 

 curriculares e 

 extracurriculares 

desenvolvidas na propia universidade (en dependencias ou servizos non destinados á actividade docente) ou en 

entidades colaboradoras, tales como empresas, institucións e entidades públicas e privadas no ámbito nacional e 

internacional e no cadro das titulacións de grao e mestrado universitario dos centros da Universidade de Vigo. 

Nota: inclúense as prácticas realizadas a través de convenios bilaterais con outras universidades así como as efectuadas a 

través de programas nacionais e internacionais de mobilidade e intercambio universitarios. 

 

III REFERENCIAS 
 

III.1. Normas  
 

Lexislación 
 

- Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades. 
 

- RD 861/2010, do 2 de xullo, polo que se modifica o RD 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das 
ensinanzas universitarias oficiais. 
 

- RD 1707/2011, do 18 de novembro, polo que se regulan as prácticas académicas externas do estudantado universitario. 
 

- RD 1791/2010, do 30 de decembro, polo que se aproba o Estatuto do (a) estudante universitario. 
 

- Estatutos da Universidade de Vigo. 
 

- Resolución reitoral da Universidade de Vigo, do 5 de setembro de 2011, de delegación de competencias. 
 

- Regulamento de prácticas académicas externas do alumnado da Universidade de Vigo aprobado no Consello de Goberno do 24 
de maio de 2012. 
 

- Normativa reguladora do procedemento para a tramitación e a aprobación de convenios na Universidade de Vigo (acordo do 
Consello de Goberno da Universidade de Vigo do 20 de novembro de 2007). 
 

- Resolución reitoral do 21 de febreiro de 2013 pola que se fai pública a instrución que establece o procedemento para o 
desenvolvemento das prácticas académicas externas curriculares na Universidade de Vigo. 
 

- Resolución reitoral do 21 de febreiro de 2013 pola que se fai pública a instrución que establece o procedemento para o 
desenvolvemento das prácticas académicas externas extracurriculares na Universidade de Vigo. 
 

 
Normas e estándares de calidade 
 

- ENQA: Criterios e directrices para a garantía de calidade no Espazo Europeo de Educación Superior.  

 1.2 Aprobación, control e revisión periódica de programas e títulos. 

 1.3 Avaliación dos (as) estudantes. 
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- ACSUG, ANECA e AQU: Programa FIDES-AUDIT.  Documento 02: Directrices, definición e documentación dos Sistemas 
de garantía interna da calidade da formación universitaria.  

 Directriz 6. Desenvolvemento dos programas formativos e outras actuacións orientadas á 
aprendizaxe do(a) estudante. 

 Directriz 9. Resultados para a mellora dos programas formativos.  
 

- ACSUG: Programa do Seguimento de títulos oficiais. 

 Criterio 5. Planificación das ensinanzas. 

 Criterio 9. Sistema de Garantía Interna de Calidade. 
 

- Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de xestión da calidade. Fundamentos e vocabulario. 
 

- Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de xestión da calidade. Requisitos. 
 

 
Outros documentos de referencia 
 

- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.  
 

 
III.2. Definicións 
 
- Prácticas académicas externas: actividade de natureza formativa realizada polo estudantado universitario e supervisada polas 

universidades, cuxo obxectivo é permitir ao mesmo aplicar e complementar os coñecementos adquiridos na súa 
formación académica, favorecendo a adquisición de competencias que os preparen para o exercicio de 
actividades profesionais, faciliten a súa empregabilidade e fomenten a súa capacidade de emprendemento. 
(RD 1707/2011, do 18 de novembro) 
 

Nota: dentro desta definición tamén se inclúen, por exemplo, as estancias clínicas. 
 

-Prácticas académicas externas curriculares: actividades académicas integradas como materias dun plan de estudos con carácter 
obrigatorio ou optativo. 
(Regulamento de prácticas académicas externas do alumnado da Universidade de Vigo) 
 

-Prácticas académicas externas extracurriculares: actividades académicas que o estudantado poderá realizar con carácter voluntario 
durante o seu período de formación e que, aínda que tendo os mesmos fins que as prácticas curriculares, non 
forman parte do correspondente plan de estudos. 
(RD 1707/2011, do 18 de novembro) 
 

-Proxecto formativo: documentación en que se concreta a realización de cada práctica académica externa e en que se deben fixar os 
obxectivos educativos e as actividades que se desenvolverán. 
(RD 1707/2011, do 18 de novembro) 
  

- Comisións de titulación: comisións con responsabilidade no desenvolvemento da titulación (comisións académicas da titulación, de 
docencia, de coordinación de títulos impartidos en varios centros…). 

 (Directrices xerais para o Seguimento de títulos oficiais de grao e máster da Universidade de Vigo) 
 

- Área de Calidade  : Área de Apoio á Docencia e Calidade. 
 

 
III.3. Abreviaturas e siglas 
 
- ACSUG : Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 
 

- ANECA : Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación 
 

- AQU : Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
 

- CGIC : Comisión de Garantía Interna de Calidade 
 

- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Rede Europea para a Garantía da Calidade na 
Educación Superior) 

 

- FUVI  : Fundación Universidade de Vigo 
 

- PAS  : persoal de administración e servizos 
 

- PDI  : persoal docente e investigador 
 

- RD : Real decreto 
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- RR : Resolución reitoral 
 

- SGIC : Sistema de garantía interna de calidade 
 

- STO : Seguimento das titulacións oficiais 
 

 
 
 

 

IV DESENVOLVEMENTO 
 

IV.1. Finalidade do proceso 
 

Organizar e mellorar o desenvolvemento das prácticas académicas externas de forma que: 

 Contribúan á formación integral do estudantado ao completar a súa aprendizaxe teórica e práctica 

 Faciliten o coñecemento da metodoloxía de traballo adecuada á realidade profesional en que o estudantado 

deberá operar, contrastando e aplicando os coñecementos adquiridos 

 Favorezan o desenvolvemento de competencias técnicas, metodolóxicas, persoais e participativas 

 Obteñan unha experiencia práctica que facilite a inserción no mercado de traballo e mellore a súa 

empregabilidade futura e 

 Favorezan os valores da innovación, a creatividade e o emprendemento. 

 

 

IV.2. Responsable do proceso 
 

 Coordinador/a de prácticas externas do centro. 

 

 

IV.3. Indicadores 
 

Os indicadores asociados a este proceso están identificados e definidos no procedemento DE-02 P1 «Seguimento e 

medición». 

 

IV.4. Diagrama de fluxo 
 

Segundo establece o RD 1707/2011, do 18 de novembro, as prácticas académicas externas serán curriculares e 

extracurriculares. 

 

a) As prácticas curriculares configúranse como actividades académicas integrantes do plan de estudos de que se trate. 

b) As prácticas extracurriculares son as que o estudantado poderá realizar con carácter voluntario durante o seu período 

de formación e que, aínda tendo os mesmos fins que as prácticas curriculares, non forman parte do correspondente 

plan de estudos. Non obstante, serán recollidas no suplemento europeo ao título conforme determine a normativa 

vixente. 
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IV.4.1. PRÁCTICAS CURRICULARES 
 

Segundo establece a RR do 21 de febreiro de 2013, para o desenvolvemento das prácticas académicas externas 

curriculares, é competencia da Área de Emprego da Universidade de Vigo, baixo a dependencia da Vicerreitoría de 

Transferencia do Coñecemento, velar polo cumprimento das finalidades do proceso. 

 

 A) NORMATIVA DO CENTRO E XESTIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Entrada Xunta de centro Dirección do centro

Comisións de 
titulación

(ámbito de centros e 
titulacións)

Saída Como
Coordinación de 

prácticas do centro

10
Regulación das prácticas 

externas: aprobación do(s) 
regulamento(s)

10  Nesta normativa 
defínese:
- O procedemento de oferta e 
difusión das práct icas 
externas entre o estudantado 
ao que sexan destinadas, se 
é necesario e segundo o 
punto 4 do artigo 17 do RD 
1707/2011.

- O procedemento de 
adxudicación ao estudantado 
da entidade colaboradora na 
que se realizarán as 
prácticas.

- O procedemento de 
adxudicación do profesorado 
titor académico de prácticas.

- As responsabilidades na 
realización e aprobación do 
proxecto format ivo de cada 
práctica á que se refire o 
artigo 6 do RD 1707/2011.

- O proceso para realizar e 
entregar os informes e a 
memoria f inal á que se 
refieren os artigos 13 e 14 do 
RD 1707/2011

- O proceso para avaliar e 
cualif icar as prácticas 
externas.

Listaxe de entidades 
colaboradoras 

internas e externas 
nacionais e 

internacionais
(ou equivalente)

20
Deseño das práct icas:

Definición e aprobación do proxecto formativo

Regulamento(s) de 
prácticas externas 

curriculares do 
estudantado das 

titulacións adscritas 
ao centro

Proxecto formativo 
aprobado

 Planificación e 
desenvolvemento 
do ensino

(procedemento 
DO‐0201 P1)

Guías docentes das 
prácticas 
curriculares 

‐ Memoria(s) de 
verificación da(s) 
titulación(s)

20  Véxanse Comentarios 
respecto do proxecto 
format ivo.

As prácticas curriculares 
dispoñen da súa guía 
docente nas mesmas 
condicións que calquera 
outra materia.

50

RD 861/2010 que 
modifica  o RD 1393/

2007

RD 1707/2011 de 
prácticas 

académicas externas

RD 1791/2010 do 
Estatuto do 

estudante 
universitar io

‐ Regulamento de 

prácticas externas 
do alumnado da  
Universidade de 

Vigo
‐ RR do 21/02/2013 

para o 
desenvolvemento 

das prácticas 
académicas externas 

curriculares

15
Nomeamento do/a 

coordinador/a de práct icas 
do centro

Coordinador/a de 
prácticas 

15  As funcións da 
coordinación están definidas 
na RR para o 
desenvolvemento das 
prácticas externas 
curriculares.

30
Xestión de 

-convenios de colaboración 
educativa con entidades 

colaboradoras (externas), e

- acordos internos de 
cooperación (en centros, 
estruturas ou servizos)

30  Para realizar as prácticas 
é necesario subscribir 
convenios de colaboración 
coas entidades 
colaboradoras.

A busca e o contacto coas 
empresas realízase co apoio 
do profesorado titor 
académico e coa 
colaboración da Área de 
Emprego.

Véxanse Comentarios 
respecto das características 
mínimas dos convenios.

A metodoloxía de xestión e 
os modelos para empregala 
descríbense na RR para o 
desenvolvemento das 
prácticas externas 
curriculares.

De igual forma, na RR  
descríbense as posibles 
responsabilidades e modos 
de colaboración e 
coordinación cos titores 
académicos, as vicerreitorías 
competentes e a Área de 
Emprego. 

Listaxe de acordos e 
convenios con 

entidades 
colaboradoras 

internas e externas 
(ou equivalente)

Normativa para 
tramitar convenios 
na Universidade de 
Vigo

40
Remisión da documentación 

para a súa custodia a 
Secretaría Xeral (convenios) 

e á vicerreitoría 
correspondente (fichas de 

empresa)

Información pública  
e rendemento de 

contas

Procedemento
Información pública

(DO-0301 P1)

Procedemento
Información pública

(DO-03-01 P1)
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 B) XESTIÓN DAS PRÁCTICAS CURRICULARES

Entrada
Coordinación de 

prácticas do centro

Comisións de 
titulación

(ámbito de centros e 
titulacións)

Titores/as 
académicos

Saída ComoEstudantes

50
Xestión da oferta de 
(bolsas) de prácticas 

externas

50  A xestión realízase coas 
entidades colaboradoras.
Para isto, emprégase o 
modelo D2-Oferta da bolsa 
(ou, no seu caso, o que 
estableza o centro).
Véxanse Comentarios.

O centro establece os 
criterios de asignación de 
prácticas entre estudantes e 
empresas.

80
Promoción e difusión da oferta de práct icas curriculares, se procede

(información das características, requisitos e oferta de prazas)

Convocatorias de 
bolsas 

(D2-Oferta de bolsa) 

Estudantado 
destinatario das 
prácticas

(Regulamento de 
prácticas externas 
do alumnado da  
Universidade de 
Vigo)

100  Presentación da 
documentación conforme os 
requisitos da convocatoria, se 
o centro a solicita.

140

‐ Regulamento de 
prácticas externas 
do alumnado da  
Universidade de 

Vigo
‐ RR do 21/02/2013 

para o 
desenvolvemento 

das prácticas 

académicas externas 
curriculares

70
Finalización da oferta de 

bolsas (se procede) e 
establecemento do plan 

format ivo e das act ividades 
que se desenvolverán  

Plan formativo
Actividades para 

desenvolver

90  O estudantado 
destinatario das prácticas 
externas e os seus requisitos 
establécense no 
Regulamento de práct icas 
externas da Universidad de 
Vigo.
  
A adxudicación realízase en 
colaboración coas entidades.

40

60
Designación de t itor(es) 

académico(s) 

60  A titorización académica 
debe exercela profesorado da 
universidade, con preferencia 
do propio centro e titulación 
cursada polo estudantado 
que realiza as prácticas e, en 
todo caso, af ín aos estudos 
de que se t rate.

As súas funcións (dereitos e 
deberes) están establecidos 
no RD 1707/2011.

RD 1707/2011 de 

prácticas 
académicas externas

70  Esta información é 
rexistrada en D2-Oferta de 
bolsa.

As actividades de promoción 
e difusión da oferta non son 
aplicables cando o 
estudantado acorda a 
práctica coa entidad.

100
Presentación da 
documentación  

90
Adxudicación das práct icas 

ao estudantado  

Relación do 
profesorado titor 

académico

110
Aceptación da selección
(remisión dunha copia á 

Área de Emprego)  

110  Esta aceptación 
formalízase mediante a 
sinatura (por triplicado, agás 
estudantes Erasmus, que é 
por duplicado) no modelo D3- 
Compromiso do(a) estudante.

120
Formalización da práctica  

120  A práctica formalízase 
mediante a sinatura (por 
triplicado) no modelo D4- 
Formalización da práctica.
Quen se encarga da titoría na 
entidade también asina o 
documento.

Quen se encarga da titoría na 
entidade debe ser unha 
persoa vinculada a esta, con 
experiencia profesional na 
área na que se desenvolve a 
act ividade.

Os  seus dereitos e deberes 
están establecidos no RD 
1707/2011.

Relación de t itores/as 
das entidades 
colaboradoras

130
Incorporación

130  Requisitos de 
incorporación do 
estudantado:
- convenio (acordo) de 
cooperación educativa en 
vigor,
- formalización do documento 
D3 e
- formalización do documento 
D4.

RD 1791/2010 do 

Estatuto do(a) 
estudante 

universitario(a)

Información pública  

e rendemento de 
contas

Procedemento
Información pública

(DO-0301 P1)

R1 DO-0204 P1
Criterios de asignación 

das prácticas 

Relación de 
estudantado 

asignado

Compromiso do 
estudantado en 

prácticas 

Formalización de la 
práctica académica 

externa
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 C) DESENVOLVEMENTO DAS PRÁCTICAS CURRICULARES

Entrada Estudantes
Titor/a da entidade 

colaboradora
Titores/as 

académicos/as
Saída Como

140
Desenvolvemento das 

prácticas

140  Os t itores/as 
académicos realizan o 
acompañamento (seguimento 
efectivo) do seu estudantado 
no desenvolvemento da 
práctica.

Véxanse Comentarios.

170  As referencias para a 
avaliación e a cualificación 
das prácticas son:
- As especificacións da guía 
docente da materia e
- Os informes recibidos (do 
estudantado e dos titores/as 
das entidades 
colaboradoras).

Emprego do modelo D7- 
Informe do t itor/a académico.

200

‐ Regulamento de 

prácticas externas 
do alumnado da  
Universidade de 

Vigo
‐ RR do 21/02/2013 

para o 
desenvolvemento 

das prácticas 
académicas externas 

curriculares

160  O modelo que se 
empregará é o D6- Informe 
do estudante.
  
A información mínima que 
debe conter esta memoria ou 
informe está definida nos 
Comentarios.

130

150
Realización do informe final 
e remisión á persoa t itora 

académica

150  Este informe realízase 
ao finalizar a práctica; 
empregarase o modelo D5-
Informe do t itor/a da 
empresa/entidade.
Véxanse nos Comentarios os 
contidos mínimos do informe.

170
Avaliación e cualificación das 

prácticas
(realización do informe)  

Informe intermedio do 
estudiantado

180
Recoñecemento académico 

e acreditación  180  Emprego do modelo D8- 
Certificado acreditativo de 
realización de prácticas 
académicas externas.

Este modelo é semellante ao 
empregado para programas 
de mobilidade europeos, co 
obxecto de facilitar a 
comunicación entre as 
entidades colaboradoras e 
favorecer a mobilidade 
internacional.

190
Traslado da documentación 

administrativa para a súa 
custodia no centro

(Secretaría do centro e Área 
de xestión académica)  

Cualificacións 
académicas 

(Procedemento 
Planificación e 

desenvolvemento do  
ensino

DO-0201 P1)

160
Elaboración da memoria final 

da práctica e entrega á 
persoa titora académica

145
Elaboración dun informe 
intermedio da práctica  

RD 1707/2011 de 
prácticas 

académicas externas

145  É posible elaborar un 
informe intermedio da 
práctica, de acordo co RD 
1707/2011, preferentemente 
unha vez transcorrida a 
metade do período de 
duración das prácticas, que 
recolla a valoración do 
desenvolvemento do 
proxecto format ivo.

Guías docentes das 
materias

(Planificación e 
desenvolvemento 

do ensino,

DO‐0201)

Expediente 
académico 

(Tramitación de 
expedientes 

AC-0202)

O suplemento europeo ao 
título recollerá as prácticas 
externas realizadas.

190  Consultar a RR de 
prácticas curriculares e o 
cadro de rexistros (epígrafe 
V).

Informes de prácticas 
da persoa titora da 

entidade 
colaboradora 

Informes de prácticas 
do profesorado 

titores académico 

Certificado 
acreditat ivo de 
realización das 

prácticas académicas 
externas

Informes de prácticas 
do estudantado
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 D) MEDICIÓN, ANÁLISE E MELLORA

Entrada
Coordinación de 

prácticas do centro

Comisións de 
titulación

(ámbito de centros e 
titulacións)

Titores/as 
académicos/as

Saída Como

200
Análise e avaliación 

do desenvolvemento das prácticas e dos resultados obtidos 

200  Os centros, a través dos 
axentes implicados na 
xest ión de prácticas externas, 
realizan, polo menos de xeito 
anual, esta análise (pode 
incluír, para o caso de 
prácticas extracurriculares, á 
FUVI).

Esta análise é coordinada 
pola persoa responsable do 
proceso de práct icas 
externas.

A información que se terá en 
conta provén de:
- os distintos informes das 
prácticas,
-  os resultados das 
actividades de medición da 
satisfacción (enquisas…),
- os indicadores e QSP 
recibidas, 
- as posibles incidencias 
ocorridas,...

Incidencias 

ocorridas

Experiencia  
adquir ida.. .

Resultados da  
medición da  
satisfacción 

(enquisas, 
informes…)

 do estudantado, 

titores/as 
académicos/as,

titores das 

entidades 
colaboradoras.. .

210
Toma de accións de mellora

Procedimiento
Revisión do sistema 

pola dirección
(DE-03 P1)

210  Estas accións deben 
permitir:
- Garantir (mellorar) a 
calidade das prácticas 
externas así  como, si é 
necesario,
- Unha revisión da súa 
planificación.

180

RD 1707/2011 de 

prácticas 
académicas externas

Queixas, suxestións 

e parabéns (QSP) en 
relación coas 
prácticas

Procedemento
Seguimento e 
mellora das 
titulacións

(DO-0102 P1)

Mellora das prácticas 
externas

125

 
 

IV.4.2. PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES 
 

Segundo establece a RR de 21 de febreiro de 2013, para o desenvolvemento das prácticas académicas externas 

extracurriculares, a súa tramitación e xestión é realizada pola FUVI, segundo convenio asinado para tal efecto coa 

Universidade de Vigo. 

A Vicerreitoría con competencias en relacións internacionais poderá tramitar e xestionar prácticas extracurriculares no 

estranxeiro (no marco dos programas de intercambio internacionais), así como promover os convenios de cooperación 

educativa correspondentes. 
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 E) PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES

Entrada
Coordinación de 

prácticas do centro
FUVI

Entidades 
colaboradoras

Saída ComoEstudantes

55  As prácticas xestiónanse 
ao abeiro dos convenios de 
cooperación educativa para 
realizar as prácticas externas 
asinados entre a 
Universidade de Vigo e as 
entidades colaboradoras. 

O estudantado pode 
promover a súa propia 
práctica en entidades 
colaboradoras.

A organización docente das 
prácticas realízase 
considerando o establecido 
no Regulamento de prácticas 
externas e na RR de 
prácticas extracurriculares.

65
Promoción e difusión da oferta 
de prácticas extracurriculares

(información das 
características, requisitos e 

oferta de prazas)

Convocatorias da 
oferta de práct icas 

Estudantado 
destinatar io das 
prácticas
(regulamento de 

prácticas externas 
do alumnado da  
Universidade de 
Vigo)

85  O obxecto da 
preselección é garantir o 
cumprimento dos requisitos 
legais que a normativa 
establece.

Os requisitos xerais do 
estudantado e do 
procedemento de 
adxudicación de prazas 
establécense no 
Regulamento de práct icas 
externas e na RR de 
prácticas extracurriculares.

‐ Regulamento de 
prácticas externas 
do alumnado da  
Universidade de 

Vigo
‐ RR do 21/02/2013 

para o 
desenvolvemento 

das prácticas 

académicas externas 
extracurriculares

65  No caso de que o 
estudantado non fose 
asignado, as convocatorias 
públicas realízanse pola FUVI 
e/ou a Universidade de Vigo.
 
A RR de prácticas 
extracurriculares establece as 
características xerais de:
- A xornada de práct icas,
- A duración das prácticas e
- As eventuais concesións de 
bolsas asociadas.

Do contrario, a promoción e 
difusión da oferta non son 
necesarias.

RD 1707/2011 de 
prácticas 

académicas externas

75
Presentación da 
documentación  

85
Preselección do estudantado

115
Incorporación

RD 1791/2010 do 
Estatuto do(a) 

estudante 
universitar io(a)

Información pública  
e rendemento de 

contas

Procedemento
Información pública

(DO-0301 P1)

55
Tramitación das prácticas

95
Adxudicación das práct icas 

ao estudantado

125
Desenvolvemento das 

prácticas

135
Recoñecemento académico 

e acreditación  

15
105

Designación do profesorado 
titor académico 

Relación de t itores/as 
académicos/as

105  As titoras e titores 
académicos forman parte do 
profesorado da Universidade 
de Vigo, preferentemente da 
mesma t itulación ou 
titulacións ou, en todo caso, 
da mesma rama de 
coñecemento das ensinanzas 
para as que estea dirixida a 
práctica.

30

135  As prácticas externas 
quedan reflect idas no 
expediente académico do 
estudantado e, de ser o caso, 
no suplemento europeo ao 
título.

Expediente 
académico 

(Tramitación de 
expedientes 

AC-0202)

200

Relación do 
estudantado 

asignado

125  O desenvolvemento das 
prácticas inclúe a realización 
dos informes e/ou memorias 
correspondentes (de forma 
equivalente ao detallado para 
as prácticas curriculares).
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 E) PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES

Entrada
Coordinación de 

prácticas do centro
FUVI

Entidades 
colaboradoras

Saída ComoEstudantes

55  As prácticas xestiónanse 
ao abeiro dos convenios de 
cooperación educativa para 
realizar as prácticas externas 
asinados entre a 
Universidade de Vigo e as 
entidades colaboradoras. 

O estudantado pode 
promover a súa propia 
práctica en entidades 
colaboradoras.

A organización docente das 
prácticas realízase 
considerando o establecido 
no Regulamento de prácticas 
externas e na RR de 
prácticas extracurriculares.

65
Promoción e difusión da oferta 
de prácticas extracurriculares

(información das 
características, requisitos e 

oferta de prazas)

Convocatorias da 
oferta de práct icas 

Estudantado 
destinatar io das 
prácticas

(regulamento de 
prácticas externas 
do alumnado da  
Universidade de 
Vigo)

85  O obxecto da 
preselección é garantir o 
cumprimento dos requisitos 
legais que a normativa 
establece.

Os requisitos xerais do 
estudantado e do 
procedemento de 
adxudicación de prazas 
establécense no 
Regulamento de práct icas 
externas e na RR de 
prácticas extracurriculares.

‐ Regulamento de 
prácticas externas 
do alumnado da  

Universidade de 
Vigo

‐ RR do 21/02/2013 
para o 

desenvolvemento 

das prácticas 
académicas externas 
extracurriculares

65  As convocatorias públicas 
realízanse pola FUVI e/ou a 
Universidade de Vigo.
 A RR de prácticas 
extracurriculares establece as 
características xerais de:
- A xornada de práct icas,
- A duración das prácticas e
- As eventuais concesións de 
bolsas asociadas.

RD 1707/2011 de 
prácticas 

académicas externas

75
Presentación da 
documentación  

85
Preselección do estudantado

115
Incorporación

RD 1791/2010 do 
Estatuto do(a) 

estudante 
universitar io(a)

Información pública  
e rendemento de 

contas

Procedemento
Información pública

(DO-0301 P1)

Procedemento
Información pública

(DO-03-01 P1)

55
Tramitación das prácticas

95
Adxudicación das práct icas 

ao estudantado

125
Desenvolvemento das 

prácticas

135
Recoñecemento académico 

e acreditación  

15
105

Designación de t itor(es) ou 
titora(s) académico(s) 

Relación de t itores/as 
académicos/as

Procedemento
Información pública

(DO-03-01 P1)

105  As titoras e titores 
académicos forman parte do 
profesorado da Universidade 
de Vigo, preferentemente da 
mesma t itulación ou 
titulacións ou, en todo caso, 
da mesma rama de 
coñecemento das ensinanzas 
para as que estea dirixida a 
práctica.

30

135  As prácticas externas 
quedan reflect idas no 
expediente académico do 
estudantado e, de ser o caso, 
no suplemento europeo ao 
título.

Expediente 
académico 

(Tramitación de 
expedientes 

AC-0202)

200

Relación do 
estudantado 

asignado

125  O desenvolvemento das 
prácticas inclúe a realización 
dos informes e/ou memorias 
correspondentes (de forma 
equivalente ao detallado para 
as prácticas curriculares).
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Comentarios:  

 Etapa 20: deseño das prácticas: definición e aprobación do proxecto formativo 
 

O proxecto formativo en que se concreta a realización de cada práctica académica externa debe fixar os obxectivos 
educativos e as accións que se desenvolverán. 
Os obxectivos estableceranse considerando as competencias básicas, xenéricas e/ou específicas que debe adquirir o/a 
estudante. Así mesmo, os contidos da práctica definiranse de forma que se asegure a relación directa das competencias 
que se adquirirán cos estudos cursados. 
 
O deseño das prácticas debe ter en conta as esixencias establecidas na lexislación vixente (RD 1393/2007, do 29 de 
outubro; RD 1791/2010, do 30 de decembro e RD 1707/2011, do 18 de novembro) respecto de: 

- a súa programación, 
- o número de créditos, 
- a súa planificación no desenvolvemento temporal do plan de estudos, 
- a súa duración e horarios... 

 
  

O funcionamento, respecto do anterior, das prácticas externas optativas está regulado polo Regulamento de prácticas 
académicas externas do alumnado da Universidade de Vigo (art. 4). 
 
Modificacións do proxecto formativo 
As eventuais modificacións que se produzan no proxecto formativo deben ser autorizadas polo titor/a académico (sen 
prexuízo do indicado nas convocatorias de programas internacionais de prácticas). 
 

 Etapa 30: xestión de convenios e acordos de cooperación e colaboración  
(RD 1707/2011, art. 7) 
 
Os convenios establecen o marco regulador das relacións entre o estudantado, a entidade colaboradora e, no seu caso, a 
entidade xestora de prácticas vinculada a esta última. Neste sentido, a tramitación, a xestión e a difusión das prácticas 
externas extracurriculares poderá ser delegada pola Universidade de Vigo nunha entidade xestora mediante o 
correspondente convenio. 
Os convenios de cooperación educativa, nas súas estipulacións básicas ou nos anexos que as desenvolvan deben integrar 
polo menos: 
a) O proxecto formativo obxecto da práctica que realizará cada estudante. 
b) O réxime de permisos a que teña dereito segundo a normativa vixente. 
c) As condicións de rescisión anticipada da práctica no caso de incumprimento dos seus termos. 
d) No seu caso, o réxime de subscrición e pago de seguros, tanto de accidentes como de responsabilidade civil. 
e) A existencia, no seu caso, dunha bolsa ou dunha axuda de estudos para o estudantado e a forma da súa satisfacción. 
f) A protección dos seus datos. 
g) A regulación dos posibles conflitos xurdidos no seu desenvolvemento. 
h) Os termos do recoñecemento da universidade ao labor realizado por quen exerza a titoría da entidade colaboradora. 
 
(Regulamento de prácticas académicas externas do alumnado da Universidade de Vigo) 
Prácticas no estranxeiro 
O convenio de cooperación educativa substitúese, de ser o caso, por un contrato de estudos ou documento equivalente, 
de acordo coas disposicións que se determinen para o programa de prácticas de que se trate. 
 
Prácticas en servizos e dependencias da propia universidade 
O convenio substitúese por un acordo escrito interno asinado pola persoa responsable do servizo ou da dependencia na 
que se realizan as prácticas e a persoa responsable académica do centro de que dependa a titulación. O citado acordo 
debe ter o visto e prace de Xerencia ou da vicerreitoría competente en materia de titulacións. 
 

 Etapa 50: xestión da oferta de prácticas externas  
 
O RD 1707/2011 (art. 7) establece as esixencias mínimas en termos de:  
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-Os principios que se aplicarán nas prácticas. 
- A súa organización e desenvolvemento. 
- As prioridades do estudantado e 
- Os datos que contén a oferta. 
 

 Etapas 140 e 125: desenvolvemento das prácticas 
 
Os dereitos e os deberes do estudantado durante a realización das prácticas establécense no RD 1707/2011. 
 
O profesorado titor académico vela polo normal desenvolvemento das prácticas, en coordinación con quen exerza a 
titoría da entidade colaboradora. Informa o coordinador/a de prácticas do centro das posibles incidencias xurdidas. 
 
No caso de posibles contradicións ou conflitos no desenvolvemento das prácticas e a realización dos informes, o 
estudantado dispón dos mecanismos xerais de garantía e salvagarda académicos (no ámbito docente) e administrativos 
aplicables na Universidade de Vigo. 

 
 

 Etapa 150: realización do informe (titor/a da entidade colaboradora) e remisión ao profesorado titor académico 
(RD 1707/2011, art. 13) 
 
Poderanse valorar os seguintes aspectos referidos, no seu caso, tanto ás competencias xenéricas como ás específicas, 
previstas no correspondente proxecto formativo: 
a) Capacidade técnica. 
b) Capacidade de aprendizaxe. 
c) Administración de traballos. 
d) Habilidades de comunicación oral e escrita. No caso de estudantes con discapacidade que teñan dificultades na 

expresión oral, deberá indicarse o grao de autonomía para esta habilidade e se requiren dalgún tipo de recurso 
técnico e/ou humano. 

e) Sentido da responsabilidade. 
f) Facilidade de adaptación. 
g) Creatividade e iniciativa. 
h) Implicación persoal. 
i) Motivación. 
j) Receptividade ás críticas. 
k) Puntualidade. 
l) Relacións coa súa contorna laboral. 
m) Capacidade de traballo en equipo. 
n) Outros aspectos que se consideren oportunos. 
 

 Etapa 160: elaboración da memoria final da práctica [estudante] e entrega ao profesorado titor académico 
(RD 1707/2011, art. 14) 
  
Deben figurar, entre outros, os seguintes aspectos: 

 
a) Datos persoais do/a estudante. 
b) Entidade colaboradora onde realizou as prácticas e o lugar de localización. 
c) Descrición concreta e detallada das tarefas, dos traballos desenvolvidos e dos departamentos da entidade aos 

que estivo asignado. 
d) Valoración das tarefas desenvolvidas cos coñecementos e coas competencias adquiridos en relación cos 

estudos universitarios. 
e) Relación dos problemas suscitados e o procedemento seguido para a súa resolución. 
f) Identificación das achegas que, en materia de aprendizaxe, supuxeron as prácticas. 
g) Avaliación das prácticas e das suxestións de mellora. 
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IV.5. Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA) 
 

 

Planificar: establecer os obxectivos e os procesos necesarios para acadar resultados de acordo cos requisitos, coas necesidades e coas 

expectativas dos grupos de interese e coas políticas da organización. 

Desenvolver (facer): implantar os procesos. 

Controlar (verificar): realizar o seguimento e a medición dos procesos e dos produtos e servizos respecto ás políticas, aos obxectivos e aos 

requisitos, ás necesidades e ás expectativas, e informar dos resultados. 

Actuar (aprender): tomar accións para mellorar continuamente o desempeño dos procesos.  

(UNE-EN ISO 9001) 

 

 

 

 

 

 

Configuración das prácticas 
externas

Realización das prácticas 
externas

Xestión dos convenios e 
acordos de colaboración.

Planificación, formalización e 
desenvolvemento das 

prácticas.

Titorización de estudantes

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 
áreas,..., órganos 
institucionais)

Participación na 
implantación e xestión 

do SGIC

Dispoñibilidade dos 
documentos (avaliación, 

utilización...)

Contraste da formación 
proporcionada

Axencias de Calidade 
Administración 
Organismos e 
institucións

Esixencias legais

Dispoñibilidade dos 
documentos (avaluación, 

acreditación, 
certificación,...)

Estudantes, PDI, 
Egresadas/os, 
Empregadoras/es, 
Sociedade

Obxectivos da formación

Particiapción na mellora 
continua

Preparación para o 
exercicio profesional

Facilitar a incorporación 
futura ao traballo

G
ru
p
o
s 
d
e
 In

te
re
se

R
eq

u
is
it
o
s,
 n
ec
es
id
ad
es
 e
 e
xp
ec
ta
ti
va
s

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 

áreas,..., órganos 
institucionais)

Axencias de Calidade 
Administración 
Organismos e 
institucións

EstudantesPDI, 
Egresadas/os, 

Empregadoras/es, 
Sociedade

Desarrollo das relacións 
coa contorna

Optimización dos 
recursos e eficiencia 
socioeconómica

Información pública e 
rendemento de contas

Cumprimento dos 
requisitos legais

Contribución á formación 
integral do estudantado

Coñecemento de 
metodoloxías de traballo 
adecuadas á realidade 
profesional

Adquisición de 
competencias

Experiencias prácticas

Mellora da 
empregabilidade

G
ru
p
o
s 
d
e
 In

te
re
se
   
   
   
   
   
   
   
 S
at
is
fa
cc
ió
n

Prácticas 
externas 

conforme aos 
obxectivos

Medición, análise e mellora

‐ Resultados de avaliación (centros, titulacións, servizos...)

‐ Participación dos  grupos de interese (propostas, 
suxestións,...)

‐ Utilización e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas..

‐ Novas expectativas, esixencias e/ou necesidades detectadas 

‐ Indicadores de calidade (datos e resultados de centrros e 
titualcións...) 

‐ Documentos do SGIC

Recursos

Páxinas web (UVigo, 
centros e titulacións), 

Entidades 
colaboradoras

P

D 
C

A

P 

D 

C 

A 
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V ANEXOS 
 
(Non existen)  
 

Rexistros 
 
 

Identificación do rexistro 
Soporte 
orixinal 

¿Dispoñible na 
aplicación 
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Proceso 

Planificación e desenvolvemento do ensino. 

 

Histórico de evolucións 

ÍNDICE DATA REDACCIÓN MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS 

00 15/05/2008 Área de Calidade 

Creación do procedemento PC08 «Xestión e revisión da 
mobilidade de estudantes enviados(as)» e PC09 «Xestión e 
revisión da mobilidade de estudantes recibidos(as)» 
(documentación marco). 

01-03 2008-2011 
Comisións de garantía 
de calidade dos 
centros 

Intervalo de modificacións realizadas polos centros baseadas 
fundamentalmente nas recomendacións establecidas nos 
informes de avaliación dos sistemas de calidade, remitidos 
desde a ACSUG. 

04 24/04/2013 

Raquel Gandón e 
José Miguel Dorribo 
(Área de Apoio á 
Docencia e Calidade) 

 
Evolución completa do procedemento: nova codificación, 
trama de redacción e estrutura e novos contidos. 
Modificación do título e código: pasa de PC08 e PC09 a DO-
0205 P1 «Xestión da mobilidade». 
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I OBXECTO 
 

Definir a metodoloxía que permite xestionar os programas nacionais e/ou internacionais de intercambio (mobilidade) dos 

e das estudantes nos centros e nas titulacións da Universidade de Vigo. 

 

II ALCANCE 
 

O alcance do presente procedemento esténdese ao estudantado das titulacións oficiais de grado e mestrado 

universitario, sexa 

 estudantado propio ou 

 estudantado alleo 

participante nos programas de mobilidade no ámbito nacional e internacional aos que se adhire a Universidade de Vigo. 

 

III REFERENCIAS 
 

III.1. Normas  
 

Lexislación 
 

  
- Decisión nº 1720/2006/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 15 de novembro de 2006, polo que se establece un 
programa de acción no ámbito da aprendizaxe permanente. 
 

- Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades. 
 

- RD 861/2010, do 2 de xullo, polo que se modifica o RD 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das 
ensinanzas universitarias oficiais. 
 

- RD 1791/2010, do 30 de decembro, polo que se aproba o Estatuto do (da) estudante universitario. 
 

- Estatutos da Universidade de Vigo. 
 

- Resolución reitoral da Universidade de Vigo, do 5 de setembro de 2011, de delegación de competencias. 
 

- Normativa da Universidade de Vigo en materia de relacións internacionais. 
 

- Normativa de libre mobilidade da Universidade de Vigo. 
 

- Normativa reguladora do procedemento para a tramitación e aprobación de convenios na Universidade de Vigo (acordo do 
Consello de Goberno da Universidade de Vigo 20 de novembro de 2007). 
 

 
Normas e estándares de calidade 
 

- ENQA: Criterios e directrices para a garantía de calidade no Espazo europeo de educación superior.  

 1.2 Aprobación, control e revisión periódica de programas e títulos. 

 1.3 Avaliación dos estudantes. 
 

- ACSUG, ANECA e AQU: Programa FIDES-AUDIT.  Documento 02: Directrices, definición e documentación dos Sistemas 
de garantía interna da calidade da formación universitaria.  

 Directriz 6. Desenvolvemento dos programas formativos e outras actuacións orientadas á 
aprendizaxe do(a) estudante. 

 Directriz 9. Resultados para a mellora dos programas formativos.  
 

- ACSUG: Programa do Seguimento de títulos oficiais. 
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 Criterio 5. Planificación das ensinanzas. 

 Criterio 9. Sistema de Garantía Interna de Calidade. 
 

- Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de xestión da calidade. Fundamentos e vocabulario. 
 

- Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de xestión da calidade. Requisitos. 
 

 
Outros documentos de referencia 
 

- Plan Estratéxico da Universidade de Vigo.  
 

- Plan Operativo de Xestión de la Universidade de Vigo.  
 

- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.  
 

 
III.2. Definicións 
 
- Mobilidade : permanencia durante un período de tempo noutro estado membro (noutro país) co fin de cursar 

estudos, adquirir experiencia laboral ou participar noutra actividade de aprendizaxe ou ensino ou unha 
actividade administrativa afín, coa axuda, se é necesario, de cursos de preparación ou de refresco na 
lingua de acollida ou de traballo. 
(Decisión nº 1720/2006/CE) 
 

Nota: A mobilidade é tamén aplicable no ámbito nacional. 
 

- Aprendizaxe permanente : todas as actividades de educación xeral, educación e formación profesional, educación non formal e 
aprendizaxe informal emprendidas ao longo da vida, que permitan mellorar os coñecementos, as 
aptitudes e as competencias cunha perspectiva persoal, cívica, social e/ou laboral. Inclúe a prestación 
de servizos de asesoramento e orientación. 
(Decisión nº 1720/2006/CE). 
 

- Estudantado propio de intercambio: estudantes que formalizaran a matrícula na Universidade de Vigo en estudos conducentes á 
obtención de calquera título universitario oficial participante en programas de intercambio nacionais ou 
internacionais de mobilidade. 

- Estudantado alleo de intercambio : estudantes provenientes doutras universidades nacionais ou internacionais distintas á 
Universidade de Vigo que se matriculan temporalmente en estudos conducentes á obtención de 
calquera título universitario oficial da Universidade de Vigo no marco dun programa de intercambio 
nacional ou internacional de mobilidade.  
(Normativa de la Universidade de Vigo en materia de RI) 

  

- Responsable de relacións internacionais do centro: persoa responsable institucional da coordinación e o apoio das actividades de 
formación e docencia no ámbito das relacións internacionais dunha facultade ou escola. 
(Normativa de la Universidade de Vigo en materia de RI) 

 

Nota: Esta definición pode ser aplicable aos programas de mobilidade (ex.: SICUE) de cada centro no 
ámbito nacional. 
 

- Titor/a académico/a de intercambio bilateral: profesorado encargado dun ou varios intercambios bilaterais.  
(Normativa de la Universidade de Vigo en materia de RI) 

 

Nota: Esta definición pode ser aplicable aos programas de mobilidade (ex.: SICUE) de cada centro no 
ámbito nacional. 

 

 
III.3. Abreviaturas e siglas 
 
- ACSUG : Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 
 

- ANECA : Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación 
 

- AQU : Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
 

- CGIC : Comisión de Garantía Interna de Calidade 
 

- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Rede Europea para a Garantía da Calidade na 
Educación Superior) 
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- OAPT  : Organización académica, profesorado e titulacións 
 

- ORI  : Oficina de Relacións Internacionais 
 

- PAC  : procedemento administrativo común 
 

- PAS  : persoal de administración e servizos 
 

- PDI  : persoal docente e investigador 
 

- POX  : Plan Operativo de Xestión 
 

- RD : Real decreto 
 

- RI : relacións internacionais 
 

- RR : Resolución reitoral 
 

- SGIC : Sistema de garantía interna de calidade 
 

- SICUE : Sistema de intercambio entre centros universitarios españois 
 
 

 

IV DESENVOLVEMENTO 
 

IV.1. Finalidade do proceso 
 

Mellorar o desenvolvemento das actividades orixinadas polos estudos do estudantado que se realizan ao abeiro dos 

programas nacionais e/ou internacionais de intercambio, de forma que: 

 impulsen a mobilidade e contribúan a unha formación de calidade no marco do Espazo europeo de educación 

superior, 

 contribúan á formación integral do estudantado complementando a súa aprendizaxe teórica e práctica, 

 se obteña unha experiencia práctica que complemente a adquisición de competencias técnicas e persoais e, 

 permitan alcanzar os obxectivos de mobilidade dos centros e das titulacións. 

 

 

IV.2. Responsable do proceso 
 

 Responsable de relacións externas (nacionais e/ou internacionais). 

 

 

IV.3. Indicadores 
 

Os indicadores asociados a este proceso están identificados e definidos no procedemento DE-02 P1 «Seguimento e 

medición». 

 

IV.4. Diagrama de fluxo 
 

Xeneralidades: 

A xestión da mobilidade dos programas de intercambio de ámbito internacional é coordinada, no ámbito institucional, 

pola ORI no cadro da vicerreitoría competente en relacións internacionais. 
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A xestión da mobilidade dos programas de intercambio de ámbito nacional é coordinada, no ámbito institucional, polo 

Servizo de Alumnado no cadro da vicerreitoría competente. 

 

 A) PROMOCIÓN DA MOBILIDADE

Entrada

Vicerreitorías 
competentes en 

mobilidade / 
intercambio

ORI / Servizo de 
Alumnado

Coordinadores/as 
institucionais dos 

programas
Saída Como

Responsable RI / 
Coordinador/a 

SICUE do centro

10
Fomento e xestión das relacións externas (nacionais e internacionais) no cadro institucional 

da Universidade de Vigo

10  A promoción inst itucional 
está en liña coa estratexia da 
Universidade de Vigo en 
materia de relacións 
externas.

É impulsada pola 
Vicerreitoría de RI 
(programas internacionais) e 
a Vicerreitoría de OAPT 
(programa SICUE).

20
Planificación do fomento e 

xestión das relacións  
externas (nacionais e 

internacionais) no ámbito 
específico dos centros e das 

titulacións 

30 e 40  Estas actividades 
poden ser (no ámbito da 
mobilidade):
- visitas preparatorias para 
explorar novas posibilidades 
de cooperación,
- asistencias a reunións e/ou 
foros con outras 
universidades ou institucións,
- correspondencia con 
coordinadores/as externas,
- atención a visitas e/ou 
act ividades de coordinadores 
(ou docentes) doutras 
universidades…

Poden contar coa 
participación e/ou o apoio dos 
servizos centrais implicados 
(ORI…)

70

Plan estratégico da 
Universidade de 

Vigo
POX

‐ Estratexia dos 
cent ros 

(procedemento 
DE‐01 P1)

‐ Obxectivos de 

mobil idade dos 
centros e das 
titulacións

‐ Memorias de 
verificación das 

titulacións

‐ Planificación e 

desenvolvemento 
do ensino

(procedemento 
DO‐0201 P1)

20  A promoción no ámbito 
dos centros e das t itulacións 
debe realizarse de forma 
coordinada á promoción 
institucional (a través dos 
mecanismos de coordinación 
coas persoas responsables 
das relacións externas dos 
centros).

Ambas poden realizarse de 
xeito paralelo, de ser o caso.

Ademais, no ámbito dos 
centros e das titulacións, esta 
promoción realízase en 
coordinación co equipo 
direct ivo / decanal e, se 
existise, co asesoramento da 
comisión de RI do centro.

50
Xestión (elaboración, aprobación, difusión) de novos convenios e/ou acordos de 

colaboración 
e/ou renovación dos existentes

Listado de acordos e 
convenios publicados 

e difundidos 
coas universidades e/

ou inst itucións 
(ou equivalente)

Normativa para a  
tramitación de 
convenios na  

Universidade de 
Vigo

60
Remisión da documentación administrativa 
(convenios, acordos,…) para a súa custodiaInformación pública  

e rendemento de 
contas

Procedemento
Información pública

(DO-0301 P1)

30
Desenvolvemento das 

act ividades de promoción 

40
Establecemento de novas 
relacións e/ou renovación 

das existentes

‐ Normativa de 

mobil idade en 
materia  de relacións 
externas (nacionais 
e/ou internacionais)

‐ Normas e/ou 
esixencias dos 

programas de 
mobil idade

50  A xestión dos convenios e 
acordos realízase de xeito 
coordinado cos servizos 
centrais (ORI..) e os órganos 
de goberno competentes 
(Consello de Goberno, 
vicerreitorías….), de acordo 
ao establecido na normativa 
de convenios da 
Universidade de Vigo.

Ademais, esta xestión debe 
realizarse en liña e de forma 
coordinada coa política e 
obxect ivos do equipo 
direct ivo / decanal.

Determínanse os centros e 
titulacións implicados, a 
oferta de prazas, a duración 
dos intercambios...

60  A custodia dos convenios 
e acordos é responsabilidade 
da Secretaría Xeral, agás os 
Erasmus, que custodia a 
ORI.
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 B) MOBILIDADE DO ESTUDANTADO PROPIO

Entrada
ORI / Servizo de 

Alumnado

Coordinadores/as 
institucionais dos 

programas

Responsable RI / 
Coordinador/a 

SICUE do centro
Saída ComoEstudantes

70
Actividades de difusión e  información sobre as características dos programas de 

mobil idade (intercambio)

70  Estas actividades  
realízanse en coordinación 
cos servizos centrais (ORI..) 
previamente á publicación da 
convocatoria, podendo ser 
simúltaneas e/ou 
secuenciais, así como 
conxuntas ou específ icas por 
programa.

Ex.: Difusión inst itucional, 
reunións no ámbito 
universitario e/ou de centro, 
mensaxes de información 
(cartelaría, en pantallas 
electrónicas…), etc.

Mensaxes de difusión 
e promoción da 

convocatoria

‐ Normas e/ou 
esixencias dos 
programas de 

mobil idade

O centro pode establecer os 
criterios de selección e 
adxudicación das prazas, no 
cadro das esixencias do 
programa e/ou das 
establecidas 
institucionalmente.

80  Estas actividades son 
complementarias das 
anteriores, aínda que existe a 
posibilidade de que sexan 
realizadas ao mesmo tiempo.
Poden incorporar actividades 
de titoría, apoio e/ou 
asesoramento.

60

80
Difusión e información específica de cada convocatoria 

(información das características, requisitos e oferta de prazas)

90
Presentación de solicitudes  

100
Selección do estudantado e 
adxudicación das prazas no 

ámbito de centros e t itulacións  
(programas internacionais)  

130
Aceptación da selección e 
preparación dos trámites 
para a incorporación á 
institución de destino

130  O modelo de aceptación 
e os trámites para realizar 
dependen de cada programa:
- documentais,
- tramitación das posibles 
bolsas asociadas ao 
programa,
- esixencias da institución de 
destino …

Envío da documentación á 
ORI / Servizo de Alumnado 
para a súa tramitación.

140
Formalización do acordo académico 

(sinatura do contrato de estudos ou documentación equivalente)  

R1 – DO0205 P1
Listado de estudantado 

propio seleccionado

160
Incorporación á institución 

de destino e estancia

140  En función dos 
programas, posible sinatura 
da inst itución de destiono e 
posible intervención e/ou 
axuda dos/as titores/as 
académicos de mobilidade...

Convocator ia 
institucional  do 
programa de 

mobil idade

Información pública  
e rendemento de 

contas

Procedemento
Información pública

(DO-0301 P1)

Listado(s) de 
estudantado 

seleccionado no 
ámbito dos centros e 

das titulacións

‐ Obxectivos de 
mobil idade dos 
centros e das 
titulacións

‐ Memorias de 
verificación das 

titulacións

90  Presentación das 
solicitudes conforme aos 
requisitos da convocatoria.

100 e 101  A selección é 
realizada polas comisións 
correspondentes (ex.: 
comisión de RI…).

110
Publicación da relación do 
estudantado seleccionado
(e tratamiento das posibles 
reclamacións) no ámbito de 

centros e titulacións.
Envío á ORI (programas 

internacionais)

120
Publicación (RR) da relación definit iva do estudantado 

seleccionado
(e tratamento das posibles reclamacións)  

Lei 30/1992
PAC

Procedemento
Información pública

(DO-03-01 P1)

110 e 120  A publicación da 
RR realÍzase no cadro da 
vicerreitoría competente.

150
Tramitación da 

documentación conforme ás 
esixencias de cada programa  

180
Reincorporación á 

Universidade de Vigo

170
Axuda e asesoramento para a resolución de posibles incidencias do 

estudantado durante a estancia

190
Recoñecemento 

académico e acreditación

170  As incidencias poden 
ser de carácter académico 
(modif icación do acordo 
académico…), 
administrativas, ...

180  Supón a eventual 
tramitación das esixencias de 
cada programa 
(administrativas, académicas, 
avaliación da estancia, 
certificacións da estancia …)

Avaliación da 
mobilidade 

Procedemento
Satisfacción dos 

grupos de interese
(MC-05 P1)

Certificación da  
universidade de 

destino

Expediente 
académico 

(Tramitación de 
expedientes 
AC-0202)

190  A documentación 
asociada ao recoñecemento 
e á acreditación incorpórase 
ao expediente académico do 
estudantado.

‐ Normativa de 
mobil idade en 

materia  de relacións 
externas (nacionais 

e/ou internacionais)

Acordo académico
(contrato de estudos)

Certificado 
acreditat ivo da 

estancia

200

101
Selección do estudantado e 
adxudicación das prazas no 

ámbito de centros e 
titulacións  

(Servizo de Alumnado no 
programa SICUE)  
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 C) MOBILIDADE DO ESTUDANTADO ALLEO

Entrada
ORI / Servizo de 

Alumnado

Responsable RI / 
Coordinador/a 

SICUE do centro

Coordinadores/as 
institucionais dos 

programas
Saída ComoEstudantes

‐ Normas e/ou 
esixencias dos 
programas de 
mobil idade

60 75
Recepción da 

documentación  

145  Act ividades coordinadas 
no ámbito institucional e de 
centros e titulaciones, cuxo 
obxect ivo é informar acerca 
da situación do programa, da 
confirmación das prazas, 
calendarios, novidades. 

Poden incluír mensaxes 
institucionais e nos centros, 
reunións de información e/ou 
coordinación...

R2 – DO0205 P1
Listado(s) de 

estudiantado de 
mobilidade alleo

155
Incorporación 165  En función dos 

programas, a acollida pode 
incluír actividades de 
atención e información á 
chegada, contacto cos/coas 
responsables académicos e/
ou de mobilidade nos centros 
e titulacións...

Acordos académicos
(contratos de 
estudos)

‐ Obxectivos de 
mobil idade dos 
cent ros e das 
titulacións

‐ Memorias de 
verificación das 

titulacións

135
Elaboración da relación de 
estudantado de mobilidade 

alleo

Procedemento
Información pública

(DO-0301 P1)

135  A relación comunícase 
ás:
- persoas responsables de 
mobilidade nos centros e nas 
titulacións,
- áreas académicas dos 
centros e
- outras áreas afectadas 
(Sección de Posgrao…).

165
Actividades de acollida  

(e axuda e/ou asesoramento para a resolución de posibles incidencias do estudantado 
durante a estancia posterior)

175
Finalización da estancia e 

trámites para a 
reincorporación á 

universidade de orixe

195
Peticións de 

recoñecemento académico 
e acreditación

(e envío ás universidades 
de orixe e ao estudantado)

175 e 185  Supón a eventual 
tramitación das esixencias de 
cada programa 
(administrativas, académicas, 
avaliación da estancia, 
certificacións da estancia …) 
con cada responsable (ORI, 
responsables académicos de 
mobilidade…).

Avaliación da 
mobilidade 

Procedemento
Satisfacción dos 

grupos de interese
(MC-05 P1)

Certificacións 
académicas

‐ Normativa de 

mobil idade en 
materia  de relacións 
externas (nacionais 
e/ou internacionais)

Certificado 
acreditat ivo da 

estancia

200

Solici tudes de 
estudantado alleo 
no cadro dos 

programas de 
mobil idade

A documentación do 
estudantado de intercambio é 
enviada polas universidades 
ou inst itucións de orixe (ao 
abeiro dos convenios e/ou 
acordos asinados).

85
Tratamento da 
documentación

85  O tratamento inclúe a 
posible verif icación da 
documentación con respecto 
á normat iva e/ou esixencias 
do programa. 

‐ Normativa de 
mobil idade en 

materia  de relacións 
externas (nacionais 
e/ou internacionais)

95
Información sobre a admisión de estudantes

95  En función das 
características de cada 
programa, é posible que se 
envíen a documentación aos 
responsables académicos de 
mobilidade nos centros e nas 
titulacións para que informen 
acerca da admisión.

Documentos de 
aceptación

(ou mensaxe de non 
admisión)

105
Confirmación da admisión ao estudantado 
(e á universidade de orixe, de ser o caso)

115
Información ao estudantado acerca do desenvolvemento do 

programa e doutros aspectos de utilidade 

115  Esta información pode 
incluír unha mensaxe de 
benvida, información acerca 
da Universidade de Vigo, 
act ividades de acollida, 
visado, seguro médico, 
idiomas, voluntariado, 
aloxamento…

Quen sexa responsable da 
mobilidade nos centros e nas 
titulacións envía información 
académica.

125
Formalización do acordo académico 

(sinatura do contrato de estudos ou documentación equivalente)  

Acordo académico
(contrato de estudos)

Información pública  
e rendemento de 

contas 145
Actividades de difusión e  información sobre as caracterí sti cas dos programas de 

mobil idade (intercambio) e organización de activ idades de acol lida

185
Tramitación da 

documentación conforme 
ás esixencias de cada 

programa  
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 D) MEDICIÓN, ANÁLISE E MELLORA

Entrada
ORI / Servizo de 

Alumnado

Coordinadores/as 
institucionais dos 

programas

Titores/as 
académicos/as

Saída Como
Responsable RI / 

Coordinador/a SICUE 
do centro

200
Análise e avaliación 

do desenvolvemento dos programas e dos resultados obt idos 

200  Esta análise pode 
incluír, previamente, unha 
difusión dos resultados de 
mobilidade (no ámbito 
institucional e/ou dos centros 
e titulacións), que informe 
dos:
- resultados cuantitativos,
- resultados da avaliación do 
estudantado,
- indicadores de 
mobilidade….

Recoméndase, no ámbito dos 
centros, a realización, polo 
menos menos anualmente, 
desta análise.

É coordinado pola persoa 
responsable de mobilidade 
(nacional e/ou internacional) 
no centro, coa participación 
de todos os axentes 
implicados.

Puede ser realizado no cadro 
da comisión correspondente 
(ex.: comisión de RI do 
centro….) 

A información a ter en conta 
provén de:
- os distintos informes das 
prácticas,
-  os resultados das 
act ividades de medición da 
sat isfacción (enquisas…),
- os indicadores e QSP 
recibidas, 
- as posibles incidencias 
ocurridas,...

Incidencias 
ocurridas

Experiencia  
adquir ida...

Resultados de 
medición da  

satisfacción 
(enquisas, 

informes…)
 do estudantado, 

titores/as 
académicos/as,

titores/as das 
entidades 

colaboradoras...

210
Toma de accións de mellora

Procedemento
Revisión do sistema 

pola dirección
(DE-03 P1)

210  Estas accións deben 
permitir:
- garant ir (mellorar) a 
calidade dos programas, así 
como, se é necesario,
- unha revisión da súa 
planificación.

190

Queixas, suxestións 
e parabéns (QSP) en 

relación coa  
mobil idade

Procedemento
Seguimento e 
mellora das 
titulacións

(DO-0102 P1)

195

Mellora dos 
programas de 

mobilidade

 

 

 

Comentarios:  

- 
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IV.5. Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA) 
 

 

Planificar: establecer os obxectivos e os procesos necesarios para acadar resultados de acordo cos requisitos, coas necesidades e coas 

expectativas dos grupos de interese e coas políticas da organización. 

Desenvolver (facer): implantar os procesos. 

Controlar (verificar): realizar o seguimento e a medición dos procesos e dos produtos e servizos respecto ás políticas, aos obxectivos e aos 

requisitos, ás necesidades e ás expectativas, e informar dos resultados. 

Actuar (aprender): tomar accións para mellorar continuamente o desempeño dos procesos.  

(UNE-EN ISO 9001) 

 

 

 

 

 

 

Estratexia de 
internacionalización e/o 

mobilidade

Desenvolvemento da 
mobilidade

Xestión dos convenios e 
acordos de colaboración.

Xestión do estudantado de 
mobilidade (propio e alleo)

Xestión dos programas de 
intercambio

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 
áreas,..., órganos 
institucionais)

Participación na 
implantación e xestión do 

SGIC

Dispoñibilidade dos 
documentos (avaliación, 

utilización...)

Obxectivos de mobilidade

Aprendizaxe permanente 
(mellora da calidade, 

educación, 
competitividade...)

Axencias de Calidade 
Administración 
Organismos e 
institucións

Esixencias legais

Dispoñibilidade dos 
documentos (avaliación, 

acreditación, 
certificación,...)

Estudantes, PDI, 
Egresadas/os, 
Empregadoras/es, 
Sociedade

Obxectivos da formación

Dessenvolvemento de 
competencias 
interculturais

Mellora da cohesión 
social

G
ru
p
o
s 
d
e
 In

te
re
se

R
eq

u
is
it
o
s,
 n
ec
es
id
ad
es
 e
 e
xp
ec
ta
ti
va
s

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 

áreas,..., órganos 
institucionais)

Axencias de Calidade 
Administración 
Organismos e 
institucións

Estudantes, PDI, 
Egresadas/os, 

Empregadoras/es, 
Sociedade

Desenvolvemento das 
relacións institucionais

Desenvolvemento 
profesional

Información pública e 
rendemento de contas

Cumprimento dos 
requisitos legais

Mellora das 
competencias e 
adquisición de 
experiencias

Mellora da 
empregabilidade

Información (resultados e 
actividades) útil para  o 
desenvolvemento da 
estratexia

Resultados académicos 
(mellora das 
titulacións...)

G
ru
p
o
s 
d
e
 In

te
re
se
   
   
   
   
   
   
   
 S
at
is
fa
cc
ió
n

Mobilidade

conforme aos 
obxectivos

Medición, análise e mellora

‐ Resultados de avaliación (centros, titulacións, servizos...)

‐ Participación dos  grupos de interese (propostas, 
suxestións,...)

‐ Utilización e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas..

‐ Novas expectativas, esixencias e/ou necesidades detectadas 

‐ Indicadores de calidade (datos e resultados de centrros e 
titualcións...) 

‐ Documentos do SGIC

Recursos

Páxinas web (UVigo, 
centros e titulacións), 

Institucións 
colaboradoras

P

D 
C

A

P 

D 

C 

A 
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V ANEXOS 
 
(Non existen)  
 

Rexistros 
 

Identificación do rexistro 
Soporte 

orixinal 

¿Dispoñible na 
aplicación 

SGIC-STO? 

Responsable de 

custodia 

(órgano / posto) 

Duración 
Clasificación 

(*) Código Denominación 

R1 - DO0205 
P1 

Listado(s) de estudantado 
propio seleccionado 

Electrónico Non 

Vicerreitoría de 
Relacións 

Internacionais 
(mobilidade 

internacional) 
 

Servizo de 
Alumnado 

(mobilidade 
nacional) 

6 anos - 

R2 - DO0205 
P1 

Listado(s) de estudantado 
de mobilidade alleo 

Electrónico Non 

ORI  
(mobilidade 

internacional) 
 

Servizo de 
Alumnado 

(mobilidade 
nacional) 

6 anos - 

 
(*) Cúbrase só no caso de que o rexistro estea suxeito a condicións de permanencia adicionais ao período de arquivo de xestión (é 
dicir, cando é necesaria a súa transferencia posterior ao arquivo xeral). 
 
 
 
 
 



     

 
 

 

Vicerreitoría de 
Alumnado, Docencia  
e Calidade 

Edificio Reitoría 
Campus Universitario 
36310 Vigo  
España 

Tel. 986 813 586 
Fax 986 813 818 
vicadc.uvigo.es 
 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDEMENTOS DE CALIDADE 

 

PROCEDEMENTO 

Información pública e rendemento de 

contas 

CÓDIGO DO-0301 P1    ÍNDICE 04 

 

REDACCIÓN  VALIDACIÓN  APROBACIÓN 

 
Área de Apoio á Docencia e 
Calidade 
 
 
 
 

  
Comisión de Garantía de 
Calidade 
 

  
Xunta de centro 

Data e sinatura  Data e sinatura  Data e sinatura  
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Proceso 

Planificación e desenvolvemento do ensino. 

 

Histórico de evolucións 

ÍNDICE DATA REDACCIÓN MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS 

00 15/05/2008 Área de Calidade 
Creación do procedemento PC13 «Información pública» 
(documentación marco). 

01-03 2008-2011 
Comisións de Garantía 
de Calidade dos 
Centros 

Intervalo de modificacións realizadas polos centros baseadas 
fundamentalmente nas recomendacións establecidas nos 
informes de avaliación dos sistemas de calidade remitidos 
desde a ACSUG. 

04 24/04/2013 

Raquel Gandón e 
José Miguel Dorribo 
(Área de Apoio á 
Docencia e Calidade) 

Evolución completa do procedemento: nova codificación, 
trama de redacción e estrutura e novos contidos. 
Modificación do título e código: pasa de PC13 «Información 
pública» a DO-0301 «Información pública e rendemento de 
contas ». 
 

    
 

 

 

 

 

 

Índice 

 
I OBXECTO .................................................................................................................................................. 3 

II ALCANCE .................................................................................................................................................. 3 

III REFERENCIAS ........................................................................................................................................ 3 

IV DESENVOLVEMENTO .......................................................................................................................... 4 

V ANEXOS .................................................................................................................................................... 9 
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I OBXECTO 
 

Establecer os mecanismos que permitan garantir e asegurar a dispoñibilidade da publicación periódica, actualizada e 

accesible aos distintos grupos de interese da información relevante relacionada cos centros e coas titulacións da 

Universidade de Vigo, así como o seu rendemento de contas. 

 

II ALCANCE 
 

O alcance do presente procedemento esténdese a toda a información pertinente e relevante e ao rendemento de contas 

asociados ás titulacións oficiais de grao e mestrado universitario dos centros da Universidade de Vigo. 

 

III REFERENCIAS 
 

III.1. Normas  
 

Lexislación 
 

- Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades. 
 

- RD 861/2010, do 2 de xullo, polo que se modifica o RD 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das 
ensinanzas universitarias oficiais. 
 

- RD 1791/2010, do 30 de decembro, polo que se aproba o Estatuto do Estudante Universitario. 
 

- Estatutos da Universidade de Vigo. 
 

- Resolución reitoral da Universidade de Vigo, do 5 de setembro de 2011, de delegación de competencias. 
 

 
Normas e estándares de calidade 
 

- ENQA: Criterios e directrices para a garantía de calidade no Espazo Europeo de Educación Superior.  

 1.6 Sistemas de información. 

 1.7 Información pública 
 

- ACSUG, ANECA e AQU: Programa FIDES-AUDIT.  Documento 02: Directrices, definición e documentación dos Sistemas 
de garantía interna da calidade da formación universitaria.  

 Directriz 10. Información pública e rendemento de contas.  
 

- ACSUG: Programa do Seguimento de títulos oficiais. 

 Todos os criterios. 
 

- Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de xestión da calidade. Fundamentos e vocabulario. 
 

- Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de xestión da calidade. Requisitos. 
 

 
Outros documentos de referencia 
 

- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.  
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III.2. Definicións 
 
- Información pública : datos que posúen significado e que están a disposición para a súa consulta polas partes interesadas ou 

polos grupos de interese dunha organización. 
 

- Rendemento de contas : principio polo que as persoas, as organizacións e a sociedade son responsables das súas accións e 
pódeselles solicitar unha explicación respecto diso. 
(Norma UNE-EN ISO 30300) 
 

- Grupo de interese : persoa ou grupo que ten un interese no desempeño ou no éxito dunha organización. 
(Norma UNE-EN ISO 9000) 
 

Nota: tamén se utiliza a expresión «parte interesada». 
 

- Comisións de titulación: comisións con responsabilidade no desenvolvemento da titulación (comisións académicas da titulación, de 
docencia, de coordinación de títulos impartidos en varios centros…). 

 (Directrices xerais para o Seguimento de títulos oficiais de grao e máster da Universidade de Vigo) 
 

 

 
III.3. Abreviaturas e siglas 
 
- ACSUG : Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 
 

- ANECA : Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación 
 

- AQU : Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
 

- CGIC : Comisión de Garantía Interna de Calidade 
 

- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Rede Europea para a Garantía da Calidade na 
Educación Superior) 

 

- PAS  : persoal de administración e servizos 
 

- PDI  : persoal docente e investigador 
 

- RD : Real decreto 
 

- SGIC : Sistema de garantía interna de calidade 
 

- STO : Seguimento das titulacións oficiais 
 

 
 
 

 

IV DESENVOLVEMENTO 
 

IV.1. Finalidade do proceso 
 

Garantir que a información relevante está dispoñible de forma pública, accesible e actualizada para os distintos grupos 

de interese e cumpre cos requisitos establecidos. 

 

 

IV.2. Responsable do proceso 
 

 Decano/a ou director/a do centro. 

 

IV.3. Indicadores 
 

Os indicadores asociados a este proceso están identificados e definidos no procedemento DE-02 P1 «Seguimento e 

medición». 
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IV.4. Diagrama de fluxo 
 
 

 A) INFORMACIÓN PÚBLICA

Entrada
Vicerreitoría con 
competencias en 

calidade

Equipo directivo/
decanal

Comisións de 
titulación

Saída ComoXunta de centro

10
Análise das esixencias (listaxe... ) de información que o centro, a titulación e/ou a 

universidade debe facer pública

10  A listaxe de información 
pública configúrase coa 
participación dos e das 
axentes externas.

Entre as esixencias que hai 
que considerar inclúese a 
listaxe de información 
pública, establecida pola 
ACSUG no «Anexo I: 
Información mínima relevante 
a publicar da titulación» ao 
Programa de Seguimento de 
Títulos.

Outras esixencias para 
considerar poderían estar 
relacionadas coa frecuencia 
de actualización da 
información, os medios de 
difusión...  

Existen recomendacións 
sobre a estrutura da 
información pública que as 
titulaciones deben 
proporcionar dispoñibles en
ht tp://calidade.uvigo.es/
calidade_gl/centros/
seguimiento/documentacion/

Información pública 
dispoñible e 

accesible

‐ Memoria(s) de 
verificación da(s) 
titulación(s)

20  Os centros deben 
determinar unha organización 
operat iva que garanta que as 
funcións, as 
responsabilidades, as 
act ividades, os prazos… para 
desenvolver queden definidos 
e coordinados co fin de 
dispor de información pública, 
fiable, coherente, actualizada, 
accesible...  

60

Esixencias de 

información pública 
dos programas de 

cal idade
(internos e externos) 

de centros e 
titulacións

RD 1791/2010 do 

Estatuto do(a) 
estudante 

universitar io

Esixencias,  

necesidades e/ou 
directrices de 

información pública 
institucionais

20
Determinación do plan operativo para deseñar e xestionar a información pública

40
Posta a disposición da información para publicar

30  O rexistro do plan 
operat ivo pode acompañarse, 
como anexo ou documento 
adxunto, coa acta de 
aprobación da xunta de 
centro.

50
Publicación da información correspondente

(nos soportes e medios definidos no plan operativo)

Esixencias e/ou 
necesidades de 

información pública 
dos centros e das 

titulacións

R1 DO-0301 P1
Plan operativo de 

información pública

30
Aprobación?

Si

Non

50  O soporte de publicación 
deben ser principal e 
maioritariamente as páxinas 
web, aínda que non debe 
descartarse o emprego 
doutros que garantan en 
maior medida a difusión de 
determinado tipo de 
información.
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 B) MEDICIÓN, ANÁLISE E MELLORA

Entrada
Equipo directivo/ 

decanal
Comisións de 

titulación

Subdirección/
vicedecanato de 

calidade
Saída Como

60
Análise e avaliación (revisión) 

da información publicada e dos resultados obtidos 

60  A dispoñibilidade de 
información pública non 
garante, a priori, a súa 
fiabilidade e actualización.

É necesario velar pola súa 
permanente actualización, co 
fin de non proporcionar 
información obsoleta e/ou 
errónea.

Esta avaliación (revisión) 
pode complementarse con 
outras comprobacións 
periódicas (ex.: verificacións 
realizadas pola Subdirección/
vicedecanato con 
competencias en calidade... )

O modo e a frecuencia de 
realización destas revisións 
poden estar planif icados no 
plan operativo de información 
pública. 

Incidencias 
ocorridas

Experiencia  
adquir ida.. .

70
Toma de accións de mellora

Procedemento
Revisión do sistema 

pola dirección
(DE-03 P1)

210  Estas accións deben 
permitir:
- garant ir (mellorar) a 
calidade da información 
pública así como, se é 
necesario,
- unha revisión da súa 
planificación (etapa 20).

50

Procedemento
Seguimento e 
mellora das 
titulacións

(DO-0102 P1)

Información pública 
fiable y actualizada

Informes e/ou 
resultados de 

avaliación interna
e externa  

(seguimento e 
acreditación de 
titulaciones, 

certificación... ) 

QSF
(procedemento

MC‐02)

Satisfacción dos 

grupos de interese
(procedemento

MC‐05)

 
 

 

Comentarios:  

Rendemento de contas 
 
O rendemento de contas dos centros e das titulacións susténtase: 
 

 Nos Estatutos da Universidade de Vigo, que definen a universidade como unha organización pública ao servizo da 

sociedade; compromiso que se desenvolve a través de: 

‐ Os seus fins prioritarios e 
‐ O fomento da realización de actividades e de iniciativas que contribúan ao impulso da cultura da paz, a igualdade, 

o desenvolvemento sostible e o respecto ao medio. 
 

 No funcionamento do Consello Social, órgano de participación da sociedade na Universidade de Vigo. 

 

 Na participación do persoal e doutros grupos de interese que está garantida pola súa participación nos distintos órganos 

de goberno, en condicións de igualdade, solidariedade, democracia e liberdade, segundo establecen os Estatutos (art. 

1). 
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 Na estrutura de goberno e de xestión da universidade, que responde aos principios de eficiencia, de eficacia e de 

transparencia, segundo establecen os Estatutos (art. 5). 

 

 No establecemento de diversas canles de comunicación, algunhas das cales serven de soporte á información pública, 

tales como: 

‐ Web corporativa da Universidade de Vigo (http://www.uvigo.es/), onde se atopa información de diversa índole 
para os distintos grupos de interese, incluída información institucional tal como 

o Misión, visión e valores 
o Organización institucional 
o Plans institucionais 

‐ Webs de centros e titulacións, que complementan a información relevante, tanto académica como doutra índole 
para o estudantado e para outros grupos de interese. 

‐ Diario da Universidade de Vigo (Duvi). 
 

 Na publicación e/ou na difusión de resultados, informes e/ou memorias, conforme a lexislación vixente, tanto no 

ámbito institucional como no de centros e titulacións, no eido: 

- Académico 
- De xestión 
- Económico 
- Relacionado coas actividades de extensión universitaria 
- Relacionado coas actividades de consecución da igualdade de xénero. 
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IV.5. Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA) 
 

 

Planificar: establecer os obxectivos e os procesos necesarios para acadar resultados de acordo cos requisitos, coas necesidades e coas 

expectativas dos grupos de interese e coas políticas da organización. 

Desenvolver (facer): implantar os procesos. 

Controlar (verificar): realizar o seguimento e a medición dos procesos e dos produtos e servizos respecto ás políticas, aos obxectivos e aos 

requisitos, ás necesidades e ás expectativas, e informar dos resultados. 

Actuar (aprender): tomar accións para mellorar continuamente o desempeño dos procesos.  

(UNE-EN ISO 9001) 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidade de 
informar e render contas 
aos grupos de interese

Información pública e 
rendemento de contas

Recollida, publicación, difusión 
de información relevante.

Actividades ligadas ao 
redemento de contas

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 
áreas,..., órganos 
institucionais)

Participación na 
implantación e xestión 

do SGIC

Dispoñibilidade dos 
documentos (avaliación, 

utilización...)

Aprendizaxe permante 
(mellora da calidade, 

educación, 
competitividade...)

Axencias de Calidade 
Administración 
Organismos e 
institucións

Esixencias legais

Dispoñibilidade dos 
documentos 
(avaluación, 
acreditación, 

certificación,...)

Estudantes, PAS, PDI, 
Egresadas/os, 
Empregadoras/es, 
Sociedade

Obxectivos da 
formación

Información pública

Rendemento de contas

G
ru
p
o
s 
d
e
 In

te
re
se

R
eq

u
is
it
o
s,
 n
ec
es
id
ad
es
 e
 e
xp
ec
ta
ti
va
s

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 

áreas,..., órganos 
institucionais)

Axencias de Calidade 
Administración 
Organismos e 
institucións

Estudantes, PAS, PDI, 
Egresadas/os, 

Empregadoras/es, 
Sociedade

Información pública e 
rendemento de contas 
relevante e accesiblea 
no ámbito:

‐ da Universidade de 
Vigo

‐ dos centros

‐ das titulacións

Cumprimento dos 
requisitos legais

Compromiso coa 
sociedade, coa 
igualdade e co medio

Resultados para a 
sociedade

Información (resultados 
e actividades) útil para a 
xestión

Resultados académicos 
(mellora das 
titulacións...)

G
ru
p
o
s 
d
e
 In

te
re
se
   
   
   
   
   
   
   
 S
at
is
fa
cc
ió
n

Posta a 
disposición dos 

grupos de 
interese da 
información

Medición, análise e mellora

‐ Resultados de avaliación (centros, titulacións, servizos...)

‐ Participación dos  grupos de interese (propostas, 
suxestións,...)

‐ Utilización e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas..

‐ Novas expectativas, esixencias e/ou necesidades 
detectadas 

‐ Indicadores de calidade (datos e resultados de centrros e 
titualcións...) 

‐ Documentos do SGIC

Recursos

Páxinas web e outras 
canles e soportes de 

comunicación

P

D  C

A

P 

D 

C 

A 
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Vicerreitoría de 
Alumnado, Docencia  
e Calidade 

V ANEXOS 
 
(Non existen) 
 
 
 
 

Rexistros 
 

Identificación do rexistro 
Soporte 

orixinal 

Dispoñible na 
aplicación 

SGIC-STO? 

Responsable de 

custodia 

(órgano / posto) 

Duración 
Clasificación 

(*) Código Denominación 

R1 DO-0301 P1 

Plan operativo de 

información pública Electrónico Si 

Decano/a ou 

director/a do centro 6 anos - 

 
(*) Cúbrase só no caso de que o rexistro estea suxeito a condicións de permanencia adicionais ao período de arquivo de xestión (é 
dicir, cando é necesaria a súa transferencia posterior ao arquivo xeral). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Área de Apoio á   
Docencia e Calidade 
 

Edificio CACTI 
Campus de Vigo 
36310 Vigo  
España 

Tel. 986 813 897 
Fax 986 813 818 
calidade.uvigo.es 

 Unidade de Estudos e 
Programas 

Edificio CACTI 
Campus de Vigo 
36310 Vigo  
España 

Tel. 986 818 689 
Fax 986 812 060 

 

 

  

 

 

 

MANUAL DE PROCEDEMENTOS DE CALIDADE  

 

PROCEDEMENTO 

Accesos e admisión  
CÓDIGO AC-0104 P1    ÍNDICE 02 

 

REDACCIÓN  VALIDACIÓN  APROBACIÓN 

Área de Apoio á Docencia e 
Calidade 

 
 
 

 Comisión de Calidade 
 

 Xunta de Centro 
 

Data e sinatura  Data e sinatura  Data e sinatura 
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Área de Apoio á  
Docencia e Calidade 

 Unidade de Estudos e 
Programas 

Proceso 

AC: xestión académica 

 

Subproceso 

AC- 01: planificación da oferta académica e acceso 

 

 

Histórico de evolucións 

ÍNDICE DATA REDACCIÓN MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS 

01 25/05/2012 
Unidade de Estudos 

e Programas 
Nova creación, no marco do Plan Avante 

02 18/03/2016 
Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

Evolución dos procedementos iniciais do ámbito de xestión: 
AC-01-04-PR 01, acceso a grao e AC-01-04-PR 02, e acceso a 
mestrado. Evolución e mellora do procedemento do ámbito 
académico: PC04 «Procedemento de selección-admisión e 
matriculación de estudantes». 
Nova codificación, trama de redacción e estrutura. Novos 
contidos. 

 

 

Índice 

 
I OBXECTO .................................................................................................................................................. 3 

II ALCANCE .................................................................................................................................................. 3 

III REFERENCIAS ........................................................................................................................................ 3 

IV DESENVOLVEMENTO .......................................................................................................................... 4 

V ANEXOS .................................................................................................................................................. 12 
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Área de Apoio á  
Docencia e Calidade 

 Unidade de Estudos e 
Programas 

I OBXECTO 

Definir a metodoloxía para elaborar os requisitos de acceso e admisión do estudantado das titulacións oficiais da 

Universidade de Vigo. 

 

II ALCANCE 

As titulacións oficiais de grao e mestrado adscritas ao centro. 

 

III REFERENCIAS 

III.1.  Normas  

‒ RD 412/201, do 6 de xuño, polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión aos ensinos 
universitarios oficiais de grao. 

 

‒ RD 1393/2007, do 29 outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais. 

 

‒ RD 185/1985, do 23 de xaneiro, polo que se regula o terceiro ciclo de estudos universitarios, a obtención e a 
expedición do título de doutor e outros estudos de posgrao. 

 

‒ RD 43/2015, do 2 de febreiro, polo que se modifica o RD 1393/2007 e o RD 99/2011,  

 

‒ Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

 

‒ Universidade de Vigo: Resolución do 10 de abril de 2013 pola que se publica a Normativa de permanencia e 
progreso do alumnado das titulacións oficiais de grao e mestrado universitarios desta universidade 

 

‒ Universidade de Vigo: aplicación da Normativa de permanencia e progreso. 

 

‒ Universidade de Vigo: Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos. 

 

‒ Universidade de Vigo: Normativa de admisión de estudantes con estudos universitarios oficiais de grao. 

 

‒ ENQA: criterios e directrices para a garantía de calidade no espazo europeo de educación superior.  

1.1 Política e procedementos para a garantía de calidade 

 

‒ ACSUG, ANECA e AQU: programa Fides-Audit. Documento 02: Directrices, definición e documentación dos 
sistemas de garantía interna da calidade da formación universitaria.  

Directriz 1. Política e obxectivos de calidade 

 

‒ ACSUG: Programa do seguimento de títulos oficiais. 

 

‒ Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de xestión da calidade. Fundamentos e vocabulario. 

 

‒ Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de xestión da calidade. Requisitos. 

 

‒ Norma UNE-EN ISO 9004: Xestión para o éxito sostido dunha organización. Enfoque de xestión de calidade. 

 

‒ Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.  
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Área de Apoio á  
Docencia e Calidade 

 Unidade de Estudos e 
Programas 

III.2. Definicións 

‒ Requisitos de acceso: conxunto de requisitos necesarios para cursar ensinos universitarios oficiais en universidades 
españolas. O seu cumprimento é previo á admisión á universidade. 

 

‒ Admisión: adxudicación das prazas ofrecidas polas universidades españolas para cursar ensinos universitarios entre 
quen, cumprindo os requisitos de acceso, as solicitou. A admisión pode realizarse de forma directa tras a solicitude 
de praza ou a través dun procedemento de admisión. 

 

‒ Procedemento de admisión: conxunto de actuacións que teñen como obxectivo a adxudicación das prazas ofrecidas 
polas universidades españolas para cursar ensinos universitarios oficiais entre quen, cumprindo os requisitos de acceso, 
as solicitou. As actuacións poden consistir en probas ou avaliacións, pero tamén na valoración da documentación que 
acredite a formación previa, entrevistas, e outros formatos que as universidades poidan utilizar para valorar os méritos 
das persoas candidatas ás prazas ofrecidas 

 

‒ Alumnado de novo ingreso: total de persoas que, no curso académico de referencia, comeza os seus estudos na 
Universidade de Vigo en primeiro curso, por primeira vez, sen ter en conta se previamente xa estiveron matriculadas 
noutro plan de estudos en calquera outra universidade. 

 

‒ Alumnado de continuación: total de persoas que, no curso académico de referencia continúa os seus estudos na 
Universidade de Vigo, ou realiza a admisión nos estudos mediante o procedemento de recoñecementos. 

 

‒ Matrícula: inscrición dunha persoa nun rexistro ou listaxe oficial. Documento acreditativo desta inscrición. 
 

‒ Automatrícula: inscrición dunha persoa nun rexistro ou listaxe oficial utilizando unicamente medios telemáticos sen a 
intervención directa doutras persoas. Documento telemático que acredita tal inscrición. 

 

III.3 Abreviaturas e siglas 

‒ RD: Real decreto 
 

‒ SUG: sistema universitario de Galicia 
 

‒ LERD: lugar de entrega e recollida de documentación 
 

‒ CIUG: Comisión Interuniversitaria de Galicia. 
 

‒ LO:  Lei orgánica 
 

 

IV DESENVOLVEMENTO 

IV.1. Finalidade do proceso 

Garantir que a xestión do acceso e admisión se desenvolve de xeito eficaz e eficiente. Ademais inclúe os elementos 

axeitados de información pública e os mecanismos que permiten a súa mellora continua.  

 
IV.2 Responsable do proceso 

 Xefatura do Servizo de Extensión Universitaria para estudos de grao 

 Xefatura do Servizo de Alumnado para estudos de posgrao 

 
IV.3 Indicadores 

Os indicadores asociados a este proceso están identificados e definidos no procedemento DE-02 P1 «Seguimento e 

medición». 
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Área de Apoio á  
Docencia e Calidade 

 Unidade de Estudos e 
Programas 

IV.4.  Diagrama de fluxo 

A) ACCESO A GRAO: PROBAS DE ACCESO

Entrada SaídaEstudantado ComentariosCIUG

Calendario e 
procedemento 
de admisión  

da CIUG

10
Presentación da 

matrícula das probas de 
acceso e achega da 
documentación nun 

LERD de Galicia

15
Cumpre os 

requisitos de 
acceso?

30
Realización da proba de 

acceso

35
Supera a proba de 

acceso?
Non

20
Denegación para 

realizar as probas de 
acceso

NonSi

Solicitude de 
acceso á 

Universidade

10
Alumnos/as co t ítulo de 
bacharelato español de 
acordo coa redacción do 
artigo 37 da Lei orgánica 2/
2006, introducida pola Lei 
orgánica 8/2013

Si

40

Nota de admisión

Comunicación da 
denegación de 
acceso ao grao
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Área de Apoio á  
Docencia e Calidade 

 Unidade de Estudos e 
Programas 

B) ADMISIÓN A GRAO

Entrada SaídaEstudantado Comentarios
Comisión académica 

ou 
secretaría do centro

90
Reasignación das 
prazas vacantes

50
Adxudicación das prazas

55
A persoa interesada é 

admit ida?
Si

85
Cóbrense todas

 as prazas 
ofertadas?

65
Se a persoa solicitante 
aparece convocado para 
matricularse na titulación da 
súa primeira preferencia, 
deberase matricular no 
prazo establecido, do 
contrario perderá todos os 
seus dereitos.

75
Se a persoa solicitante 
aparece convocado para 
matricularse nunha 
titulación que non sexa a de 
primeira preferencia, 
poderá esperar a 
matricularse nela en tanto 
non se peche a matrícula 
nas titulacións solicitadas 
con maior preferencia. 
No caso de matricularse 
nela ou en calquera outra 
titulación sen límite de 
prazas, decae dos seus 
dereitos de continuar no 
proceso de ingreso en 
titulacións con límite de 
prazas.

65
É a súa primeira 

preferencia?

110
Peche da matrícula

Non

Non

Si

Fin

100
Matrículación da 

títulación

Si

75
Elixe matricularse?

Non

Si

Non

Procedemento 
AC-02-01 PR01

Apartado B 
Matrícula de grao e 

mestrado

Calendario e 
convocatorias da 
Universidade de 

Vigo

80
Agarda á seguinte 
convocatoría de 

matrícula

Límite máximo de 
prazas

Normativa 
procedente do 

Estado, da Xunta 
ou da Universidade 

de Vigo

40
Presentación de 

solicitude de admisión 
ou preinscrición a grao e 

achega de 
documentación

Solicitude de 
admisión, 

preinscrición a grao 
ou admisión a 

curso de 
adaptación a grao

50
O Goberno establecerá o 
número máximo de prazas, 
tras o acordo da 
Conferencia Xeral de 
Política Universitaria

Para o caso de curso de 
adaptación a grao, na 
convocatoria inclúese as 
materias para matricularse 
segundo o perfil de 
admisión

35

40
Persoas procedentes 
doutros sistemas 
educativos de acordo coa 
redacción do artigo 44, 
artigo 53 e 69 da Lei 
orgánica 2/2006, 
introducida pola Lei 
orgánica 8/2013
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Docencia e Calidade 

 Unidade de Estudos e 
Programas 

C) ADMISIÓN A GRAO POR RECOÑECEMENTOS

Entrada SaídaEstudantado ComentariosSecretaría do centro

Solicitude de 
admisión a 
titulación da 
Universidade 

de Vigo

10
Presentación da 

solicitude de admisión a 
titulación na secretaría 

do centro

15
Tendo en conta as 
equivalencias que se 
establezan entre as 
cualif icacións dos 
devanditos sistemas 
estranxeiros e as propias 
do sistema educativo 
español

15
Ten 30 ou máis ECTS 

recoñecidos?

Procedemento 
AC-02-01 PR01

Apartado B
Matrícula de grao e 

mestrado

Si

Non

Procedemento 
AC-01-04 PR01

Apartado B
Admisión a grao

Procedemento 
AC-02-02 PR02

Recoñecementos

Fin

Límite máximo 
de prazas

Normativa do 
Estado, Xunta 

ou 
Universidade 

de Vigo

25
Ten praza dispoñible?

Non

Si

Resolución reitoral 
de recoñecemento 

de ECTS

Resolución reitoral de 
admisión
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Área de Apoio á  
Docencia e Calidade 

 Unidade de Estudos e 
Programas 

D) ACCESO E ADMISIÓN A MESTRADO CON TÍTULO UNIVERSITARIO NACIONAL

Entrada Saída ComentariosEstudantado
Comisión académica ou 

secretaría do centro de adscrición 

10
Secretaría virtual 

10
Preinscrición na 
secretaría virtual

25
Documentación 

completa?

20
Entrega de 

documentación se 
procede

30
Reclamación da 
documentación

45
Cumprimento dos 

requisitos de
 acceso?

50
Resolución de 

decanato/dirección

Non
Si

Non

Si

70
Listaxe provisional

80
Listaxe def initiva

90
Confirmación da 

matrícula a través da 
secretaría virtual

Proceso 
AC-02-00
Xestión do 
alumnado

Fin

20
Soporte papel

70
Poderá aparecer no 
taboleiro de anuncios, 
no soporte informático 
do centro, na web da 
Universidade de Vigo 
ou na secretaría virtual

Non

Calendario da 
Universidade 

de Vigo

Criterios de 
admisión 

procedentes 
dos 

coordinadores/
as de posgrao

Calendario e 
convocatorias 

da 
Universidade 

de Vigo

40
Revisión dos requisitos 

de acceso

Normativa 
procedente do 

Estado, da 
Xunta ou da 
Universidade 

de Vigo

45
O estudantado pode 
ser admitido a un 
mestrado de acordo 
cos requisitos 
especí ficos e os 
criterios de avaliación 
de mérito, que, se hai, 
sexan propios do tí tulo 
de mestrado 
universitario.

40
A Universidade poderá 
establecer 
procedementos e 
requisitos de admisión 
no plan de estudos 
entre os que poderán 
figurar requisitos de 
formación previa 
especí fica nalgunhas 
disciplinas

55
Expón alegacións?

Si
65

Alegacións 
est imadas?

Si

Non

50
Resolución de 
decanato/dirección

65
Resolución de 
decanato/dirección

30
Por correo electrónico

Fin

Actualización do 
expediente

Listaxe definitiva 
de persoas 
admit idas

Listaxe 
provisional de 

persoas 
admit idas

Resolución de 
exclusión ao 

mestrado

80
Poderá aparecer no 
taboleiro de anuncios, 
no soporte informático 
do centro, na web da 
Universidade de Vigo 
ou na secretaría virtual
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E) ACCESO E ADMISIÓN A MESTRADO CON TÍTULO UNIVERSITARIO ESTRANXEIRO

Entrada Saída Comentarios
Secretaría do 

centro de 
adscrición

Estudantado

Comisión 
académica/
Secretaría 

Xeral

Sección de 
Posgrao e 
Formación 
Continua

10
Presentación de 

solicitude de admisión 
no centro

40
Comprobación e 

inclusión na base de 
datos

25
Cumpre os 

requisitos de 
acceso?

Solicitude de 
admisión no 

centro

30
Resolución do 

decanato/dirección de 
denegación e exclusión

Non

Si

50
Realización da carta de 

admisión

10
Soporte papel

40
Soporte Informático

Non

Criterios de 
admisión 

procedentes das 
persoas 

coordinadoras de 
posgrao

Calendario da 
Universidade 

de Vigo

20
Revisión dos requisitos 

de acceso

45
Resolución de 
decanato/dirección

25
O estudantado pode 
ser admitido a un 
mestrado de acordo 
cos requisitos 
específicos e os 
criterios de avaliación 
de mérito, que, se hai, 
sexan propios do tí tulo 
de mestrado 
universitario.

20
A Universidade poderá 
establecer 
procedementos e 
requisitos de admisión 
no plan de estudos 
entre os que poderán 
figurar requisitos de 
formación previa 
específica nalgunhas 
disciplinas

35
Expón 

alegacións?
Si

45
Alegacións 
est imadas?

Non

Si

60

30
Resolución de 
decanato/dirección

Probas de acceso 
específicas a 

titulacións concretas

Resolución do 
decanato/ dirección 

de denegación e 
exclusión
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F) ACCESO E ADMISIÓN A MESTRADO CON TÍTULO 
UNIVERSITARIO ESTRANXEIRO

Entrada Saída ComentariosEstudantado

Sección de 
Posgrao e 
Formación 
Continua

60
Carta de admisión, 
Resolución de 
equivalencia, Guía do 
procedemento para 
alumnado estranxeiro

60
Envío á persoa 
interesada da 

documentación de 
admisión

70
Recepción da 

documentación de 
admisión 

Procedemento 
AC-02-01 PR01

Apartado B
Matrícula de grao e 

mestrado

Fin

Calendario e 
convocatorias 

da 
Universidade 

de Vigo

80
Preinscrición e matrícula

50

90
Resolución da 

equivalencia se procede

90
Soporte papel na propia 
resolución. Establécese 
o procedemento de 
reclamación 

Expediente no caso de 
que a/o estudante non o 
pedise con anterioridade

Documento de 
admisión

Expediente 
académico

Matrícula tramitada
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IV.5. Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA) 

 

 

  

Plan Estratéxico da 
Universidade de Vigo

Plan Operativo de Xestión

Estratexia de centros e 
titulacións

Plan de igualdade entre 
mulleres e homes

Seguimiento e control dos 
resultados

Captación de datos fiables, 
análise, toma de decisións e 
definición e aplicación de 

accións de mellora

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 
áreas...órganos 
institucionais)

Implantación da 
estratexia

Resultados en termos 
académicos e de 

eficiencia dos recurso

Obxectivos dos centros e 
das titulacións

Retroalimentación

Axencias de Calidade 
Administración 
Organismos e 
institucións

Esixencias legais

Dispoñibilidade dos 
documentos (avaliación, 

acreditación, 
certificación...)

Estudantes, PAS, PDI, 
egresadas/os, 
empregadoras/es, 
sociedade

Obxectivos da 
formación

Información pública e 
rendemento de contas

Obxectivos en relación 
coa sociedade (sociais, 

económicos, 
medioambientais...)

G
ru
p
o
s 
d
e
 In

te
re
se

R
eq

u
is
it
o
s,
 n
ec
es
id
ad
es
 e
 e
xp
ec
ta
ti
va
s

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 

áreas..., órganos 
institucionais)

Axencias de Calidade 
Administración 
Organismos e 
institucións

Estudantes, PAS, PDI, 
egresadas/os, 

empregadoras/es, 
sociedade

Desenvolvemento 
institucional 
Desenvolvemento dos 
centros e titulacións 
(relacións internas e 
externas) 

Resultados adaptados ás 
necesidades e ás 
esixencias 

Estratexia implantada

Información pública e 
rendemento de contas

Optimización de 
recursos e eficiencia 
socioeconómica

Información (resultados 
e actividades) útil para o 
desenvolvemento da 
estratexia

Resultados académicos 
(mellora das 
tituacións...)

G
ru
p
o
s 
d
e
 In

te
re
se
   
   
   
   
   
   
   
 S
at
is
fa
cc
ió
n

Formalización 
da admisión

Medición, análise e mellora

‐ Resultados de avaliación (centros, titulacións, servizos...)

‐ Participación dos  grupos de interese (propostas, 
suxestións,...)

‐ Utilización e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas..

‐ Novas expectativas, esixencias e/ou necesidades detectadas 

‐ Indicadores de calidade (datos e resultados de centrros e 
titualcións...) 

‐ Documentos do SGIC

Recursos

Páxinas web (UVigo, 
centros, titulacións, 

servizos)

Sistema de Información 
á Dirección (SID)
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V ANEXOS 

Non hai anexos asociados a este procedemento 

 
Rexistros 
Non hai rexistros de calidade asociados a este procedemento. 

 

Rexistros que se manterán 

‒ Título de acceso á universidade  

‒ Currículo nos casos en que se solicitase 

‒ Documentación específica recollida na convocatoria 

‒ Curso de adaptación ao grao: alumnado, materias realizadas etc. 

 

 
 



 

 

 

Área de Apoio á   
Docencia e Calidade 
 

Edificio CACTI 
Campus de Vigo 
36310 Vigo  
España 

Tel. 986 813 897 
Fax 986 813 818 
calidade.uvigo.es 

 Unidade de Estudos e 
Programas 

Edificio CACTI 
Campus de Vigo 
36310 Vigo  
España 

Tel. 986 818 689 
Fax 986 812 060 

 

 

  

 

 

 

MANUAL DE PROCEDEMENTOS DE CALIDADE  

 

PROCEDEMENTO 

Matrícula  
CÓDIGO AC-0201 P1    ÍNDICE 02 

 

REDACCIÓN  VALIDACIÓN  APROBACIÓN 

Área de Apoio á Docencia e 
Calidade 

 
 

 

 Comisión de Calidade 
 

 Xunta de Centro 
 

Data e sinatura  Data e sinatura  Data e sinatura 
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Docencia e Calidade 

 Unidade de Estudos e 
Programas 

Proceso 

AC: xestión académica 

 

Subproceso 

AC- 02: xestión de alumnado 

 

Histórico de evolucións 

ÍNDICE DATA REDACCIÓN MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS 

01 25/05/2012 
Unidade de Estudos 

e Programas 
Nova creación, no marco do Plan Avante 

02 18/03/2016 
Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

Evolución dos procedementos iniciais do ámbito de xestión: 
AC-02-01-PR 01, automatrícula; AC-02-01-PR 02, matrícula 
presencial no centro; AC-02-02-PR 01, anulación da matrícula; 
AC-02-02-PR 02, modificación da matrícula; AC-02-02-PR 03, 
matrícula fóra de prazo; AC-02-02-PR 06, simultaneidade de 
estudos. Evolución e mellora do procedemento do ámbito 
académico: PC04 «Procedemento de selección-admisión e 
matriculación de estudantes». 
Nova codificación, trama de redacción e estrutura. Novos 
contidos. 

 

 

Índice 

 
I OBXECTO ............................................................................................................................................ 3 

II ALCANCE ............................................................................................................................................ 3 

III REFERENCIAS ................................................................................................................................... 3 

IV DESENVOLVEMENTO ..................................................................................................................... 4 

V ANEXOS ............................................................................................................................................ 12 
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 Unidade de Estudos e 
Programas 

I OBXECTO 

Definir a metodoloxía para facilitarlle ao estudantado, en cada curso académico, o proceso de matrícula na Universidade 

de Vigo tanto de forma telemática coma presencial, así como a petición de simultaneidade de estudos, matriculación fóra 

de prazo, e a modificación ou a anulación de matrícula das titulacións oficiais da Universidade de Vigo. 

 

II ALCANCE 

As titulacións oficiais de grao e mestrado adscritas ao centro. 

 

III REFERENCIAS 

III.1  Normas 

‒ RD 412/2014, do 6 de xuño, polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión aos ensinos 
universitarios oficiais de grao. 

 

‒ Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades. 

 

‒ RD 1393/2007, do 29 outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais. 

 

‒ RD 861/2010, de 2 de xullo, polo que se modifica o RD 1393/2007. 

 

‒ RD 43/2015, do 2 de febreiro, polo que se modifica o RD 1393/2007 e o RD 99/2011. 

 

‒ RD 1618/2011, do 14 de novembro, sobre o recoñecemento de estudos no ámbito da educación superior. 

 

‒ Universidade de Vigo: Resolución do 10 de abril de 2013 pola que se publica a Normativa de permanencia e 
progreso do alumnado das titulacións oficiais de grao e mestrado universitarios desta universidade. 

 

‒ Universidade de Vigo: aplicación da Normativa de permanencia e progreso. 

 

‒ Universidade de Vigo: Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos. 

 

‒ Universidade de Vigo: Normativa de admisión de estudantes con estudos universitarios oficiais de grao. 

 

‒ ENQA: criterios e directrices para a garantía de calidade no espazo europeo de educación superior.  

1.1 Política e procedementos para a garantía de calidade 

 

‒ ACSUG, ANECA e AQU: programa Fides-Audit.  Documento 02: Directrices, definición e documentación dos 
sistemas de garantía interna da calidade da formación universitaria.  

Directriz 1. Política e obxectivos de calidade. 

 

‒ ACSUG: Programa do seguimento de títulos oficiais. 

 

‒ Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de xestión da calidade. Fundamentos e vocabulario. 

 

‒ Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de xestión da calidade. Requisitos. 

 

‒ Norma UNE-EN ISO 9004: Xestión para o éxito sostido dunha organización. Enfoque de xestión de calidade. 

 

‒ Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.  
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III.2. Definicións 

‒ Aprobación: acordo para a aplicación e o compromiso de poñer a disposición dos medios necesarios. 

 

‒ Matrícula: inscrición dunha persoa nun rexistro ou listaxe oficial. Documento acreditativo desta inscrición. 

 

‒ Automatrícula: inscrición dunha persoa nun rexistro ou listaxe oficial utilizando unicamente medios telemáticos sen 
a intervención directa doutras persoas. Documento telemático que acredita tal inscrición 

 
 

III.3. Abreviaturas e siglas 

‒ RD: Real decreto 
 

‒ SUG: sistema universitario de Galicia 
 

‒ CIUG: Comisión Interuniversitaria de Galicia. 
 
 

IV DESENVOLVEMENTO 

IV.1. Finalidade do proceso 

Garantir que a xestión da matrícula do estudantado se desenvolve de xeito eficaz e eficiente. Ademais inclúe os 

elementos axeitados de información pública e os mecanismos que permiten a súa mellora continua.  

 

IV.2. Responsable do proceso 

 Xefatura do Servizo de Extensión Universitaria para estudos de grao 

 Xefatura do Servizo de Alumnado para estudos de posgrao 

 

IV.3. Indicadores 

Os indicadores asociados a este proceso están identificados e definidos no procedemento DE-02 P1 «Seguimento e 

medición». 
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IV.4 Diagrama de fluxo 

A) SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS

Entrada Saída
Comen-
tarios

Estudantado

Sección de Admisión e Xestión de 
Alumnado /

Sección de Posgrao e Formación 
Continua

10
Presentación da 

solicitude da 
simultaneidade de 

estudos no servizo de 
alumnado

25
A simultaneidade 

é concedida?

20
Verificación da 

dispoñibilidade das 
prazas e dos 

cumprimentos dos 
requisitos

50
Mecanización para a 

concesión da 
simultaneidade

35
Preséntase un 

recurso?

70
Formalización da 

matrícula

60
Peche do proceso da 

simultaneidade de 
estudos

Procedemento 
AC-02-01 PR01

Apartado B
Matrícula de grao e 

mestrado

Fin

20
Información CIUG 
Expediente do 
alumnado e 
normativa de 
permanencia

Solicitude da 
simultaneidade 

de estudos

40
Tramitación do recurso

Non

Si

45
A resolución é 

favorable?
Si

Non

Non

A resolución 
comunicalle á 
persoa solicitante 
os requisitos da 
matrícula para a 
simultaneidade de 
estudos

Si
Resolución reitoral 
de concesión da 
simultaneidade

Si
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B) MATRÍCULA DE GRAO E DE MESTRADO

Entrada Saída
Comen-
tarios

Secc. de Admisión e 
Xestión do Alumnado/
Secc. de Posgrao e 
Formación Continua

Secretaría do 
centro

Estudantado

50
Comunicación das 

incidencias ao centro

Solicitude de 
tramitación da  

matrícula

15
O/A estudante fai 

automatrícula?

20
Formalización da 

automatrícula a t ravés 
da secretaría virtual

35
Hai incidencias na 

automatrícula?

Si

Si

30
Formalización da 

matrícula no centro

Non

55
Soluciónanse as 

incidencias?

60
Comunicación ao 

Servizo de Alumnado 
para a súa tramitación

40
Introdución dos datos no 

programa informático

65
A resolución de 

incidencias é 
favorable?

Non

Si

70
Tramitación de matrícula

Si

Non

20
Automatricula:
Novo/a estudante, 
ou estudante de 
continuación

65
Dependendo da 
tipoloxía da 
incidencia. 
Tramitación e 
resolución polo 
persoal 
competente:
- soporte 
académico
- Xescampus
- centro
- Servizo de 
Alumnado
- ORI

Non

10
Procede á formalización 

da matrícula

80

70
Matricula 
presencial no 
centro ou 
automatrícula

Documentación 
necesaria para 

a matrícula
(exencións, 

subvencións, 
etc.)

Normativa de 
permanencia

30
Matrícula no 
centro: 
Estudante 
estranxeiro/a de 
intercambio

Peche do proceso de 
matriculación

Expediente do 
alumnado
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B) MATRÍCULA DE GRAO E DE MESTRADO

Entrada Saída Comentarios
Secretaría do 

centro

Secc. de Admisión e 
Xestión do Alumnado / 

Secc. de Posgrao e 
Formación Continua

80
Revisión da matrícula

85
Hai Incidencias?

90
Modif icación da 

matrícula

95
Está relacionada 

coas exencións ou 
subvencións?

110
Envío da carta de 

pagamento

NonSi

Si

70

Fin

80
Acceso, permanencia, 
simultaneidade, exencións 
ou adaptación ao grao

90
Finalizado o prazo para 
solucionar as incidencias

Non

85
Comunicación por correo 
electrónico á/ao alumna/o

95
No caso de que non 
repercuta nas exencións ou 
subvencións segundo o 
caso poderá ir a:

AC-02-01 PR02 Ap. D
Modif icación da matrícula 

AC-02-01 PR02 Ap. E
Anulación da matrícula

Procedemento 
AC-02-01 PR01

Matrícula 
 Ap. D ou Ap. E

Carta de pagamento
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C) MATRICULACIÓN FÓRA DE PRAZO

Entrada Saída
Comen-
tarios

Secc. de Admisión e 
Xestión do Alumnado
Secc de Posgrao e 
Formación Continua

Reitor/aEstudantado
Secretaría do 

centro

45
A resolución é 

favorable?

10
Presentación no rexistro 
xeral da solicitude e da 

documentación

55
Preséntase un 

recurso?

70
Arquivo e peche do 

proceso de 
matrículación

65
Estímase o 
recurso?

20
Tramitación da solicitude

Non

30
Resolución reitoral

Si

Non

40
Comunicación á persoa 
interesada da resolución 
reitoral e copia ao centro

Si

Si

Fin

Non

20
Estudo polo 
Servizo de 
Alumnado. 
No caso de 
alumnado de 
mestrado o estudo 
farase pola 
comisión de 
estudos de 
posgrao 

10
Instancia para 
matrícula fóra de 
prazo

Solicitude da 
tramitación da  

matrícula

Procedemento 
AC-02-01 PR01

Apartado B
Matrícula de grao 

e de mestrado

Resolución reitoral
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D) MODIFICACIÓN DA MATRÍCULA

Entrada Saída
Comen-
tarios

Secc de Admisión e 
Xestión do Alumnado/ 
Secc. de Posgrao e 
Formación Continua

Secretaría do 
centro

EstudantadoDecanato

05
O/A estudante 

modif ica a 
matrícula?

20
Modif icación da 

matrícula a traves da 
secretaría virtual no 
prazo establecido

35
Soluciónanse as 

incidencias?

50
Resolución da 

modif icación da 
matrícula

55
A resolución é 

favorable?

65
Preséntase un 

recurso?

80
Modif icación da 

matrícula

Si

Non

90
Envío da carta de 

pagamento

Non

25
Ten incidencias?

SI

Si

Non

Si

75
Estimase o 
recurso?

Si

Non

Non

05
Páxina web da 
Universidade de 
Vigo ou 
secretaría virtual

Si

Non

Solicitude de 
modif icación 
da matricula

Matrícula 
tramitada

25
Os/As 
estudantes 
comunícanlle ao 
centro as 
incidencias

Fin

Resolución de 
modif icación da 

matrícula

Actualización do 
expediente

Carta de pagamento

10
Modif icación da 

matrícula

80
Comprobación 
das exencións ou 
subvencións e 
envío de carta de 
pagamento se 
procede.

Carta de pagamento

Fin
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E) ANULACIÓN DA MATRÍCULA

Entrada Saída Comentarios

Secc. de Admisión e 
Xestión de Alumnado/ 
Secc. de Posgrao e 
Formación Continua

Estudantado Reitoría

50
Anulación de matrícula

Fin

20
Resolución reitoral

30
Anulación da matrícula 

de oficio

Solicitude da 
anulación da 

matrícula

Fin

Matrícula 
tramitada

10
Presentación da 

solicitude de anulación 
da matrícula no 

rexistro xeral

Anulación de 
of icio da 
matrícula

25
Anúlase a 
matrícula?Si

Non

40
Resolución reítoral

20
Reitor/a ou a persoa 
en quen delegue.
Envío á/ao estudante.
Na resolución  
establécense os 
prazos e o modo de 
reclamación

50
A anulación será 
asinada pola 
secretaría xeral, e 
entregaráselles á/ao 
estudante e ao centro 
para a súa 
información

Resolución reítoral 
de anulación da 

matrícula

Resolución reítoral 
de anulación da 

matrícula de oficio

Anulación da 
matrícula

40
Reitor/a o a persoa en 
quen delegue
Envío á/ao estudante.
Na resolución  
establécense os 
prazos e o modo de 
reclamación
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IV.5 Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA) 

 

 

  

Plan Estratéxico da 
Universidade de Vigo

Plan Operativo de Xestión

Estratexia de centros e 
titulacións

Plan de igualdade entre 
mulleres e homes

Seguimiento e control dos 
resultados

Captación de datos fiables, 
análise, toma de decisións e 
definición e aplicación de 

accións de mellora

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 
áreas...órganos 
institucionais)

Implantación da 
estratexia

Resultados en termos 
académicos e de 

eficiencia dos recurso

Obxectivos dos centros e 
das titulacións

Retroalimentación

Axencias de Calidade 
Administración 
Organismos e 
institucións

Esixencias legais

Dispoñibilidade dos 
documentos (avaliación, 

acreditación, 
certificación...)

Estudantes, PAS, PDI, 
egresadas/os, 
empregadoras/es, 
sociedade

Obxectivos da 
formación

Información pública e 
rendemento de contas

Obxectivos en relación 
coa sociedade (sociais, 

económicos, 
medioambientais...)

G
ru
p
o
s 
d
e
 In

te
re
se

R
eq

u
is
it
o
s,
 n
ec
es
id
ad
es
 e
 e
xp
ec
ta
ti
va
s

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 

áreas..., órganos 
institucionais)

Axencias de Calidade 
Administración 
Organismos e 
institucións

Estudantes, PAS, PDI, 
egresadas/os, 

empregadoras/es, 
sociedade

Desenvolvemento 
institucional 
Desenvolvemento dos 
centros e titulacións 
(relacións internas e 
externas) 

Resultados adaptados ás 
necesidades e ás 
esixencias 

Estratexia implantada

Información pública e 
rendemento de contas

Optimización de 
recursos e eficiencia 
socioeconómica

Información (resultados 
e actividades) útil para o 
desenvolvemento da 
estratexia

Resultados académicos 
(mellora das 
tituacións...)

G
ru
p
o
s 
d
e
 In

te
re
se
   
   
   
   
   
   
   
 S
at
is
fa
cc
ió
n

Formalización 
da matrícula

Medición, análise e mellora

‐ Resultados de avaliación (centros, titulacións, servizos...)

‐ Participación dos  grupos de interese (propostas, 
suxestións,...)

‐ Utilización e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas..

‐ Novas expectativas, esixencias e/ou necesidades detectadas 

‐ Indicadores de calidade (datos e resultados de centrros e 
titualcións...) 

‐ Documentos do SGIC

Recursos

Páxinas web (UVigo, 
centros, titulacións, 

servizos)

Sistema de Información 
á Dirección (SID)
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V ANEXOS 

Non hai anexos asociados a este procedemento 

 
Rexistros 
 
Non hai rexistros de calidade asociados a este procedemento. 

 
 



 

 

 

Área de Apoio á   
Docencia e Calidade 
 

Edificio CACTI 
Campus de Vigo 
36310 Vigo  
España 

Tel. 986 813 897 
Fax 986 813 818 
calidade.uvigo.es 

 Unidade de Estudos e 
Programas 

Edificio CACTI 
Campus de Vigo 
36310 Vigo  
España 

Tel. 986 818 689 
Fax 986 812 060 

 

 

  

 

 

 

MANUAL DE PROCEDEMENTOS DE CALIDADE  

 

PROCEDEMENTO 

Expedición de títulos oficiais  
CÓDIGO AC-0401 P1    ÍNDICE 02 

 

REDACCIÓN  VALIDACIÓN  APROBACIÓN 

Área de Apoio á Docencia e 
Calidade 

 
 
 

 Comisión de Calidade 
 

 Xunta de Centro 
 

Data e sinatura  Data e sinatura  Data e sinatura 
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Proceso 

AC: xestión académica 

 

Subproceso 

AC-04: xestión de títulos 

 

Histórico de evolucións 

ÍNDICE DATA REDACCIÓN MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS 

01 25/05/2012 
Unidade de Estudos 

e Programas 
Nova creación, no marco do Plan Avante 

02 18/03/2016 
Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

Evolución do procedemento inicial do ámbito de xestión:   
AC-04-01-PR 01 «Expedición de títulos oficiais». Evolución e 
mellora do procedemento do ámbito académico: PA09 
«Xestión de expedientes e tramitación de títulos». 
Nova codificación, trama de redacción e estrutura. Novos 
contidos. 
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I OBXECTO 

Definir a metodoloxía para tramitar as solicitudes presentadas polo estudantado para e emitir os correspondentes títulos 

oficiais e os suplementos oficiais do título da Universidade de Vigo. 

II ALCANCE 

As titulacións oficiais de grao e mestrado adscritas ao centro. 

III REFERENCIAS 

III.1.  Normas  

‒ RD 22/2015, do 23 de xaneiro, polo que se establecen os requisitos de expedición do suplemento europeo aos 
títulos regulados no RD 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios 
oficiais e modifícase o RD 1027/2011, do 15 de xullo, polo que se establece o marco español de cualificacións para 
a educación superior. 

 

‒ Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades. 

 

‒ RD 1496/1987, normas para a aplicación do RD 185/1985 e 1496/1987 no relativo á expedición de títulos. 

 

‒ RD 778/1998, do 30 de abril, polo que regulase o terceiro ciclo dos ensinos universitarios, obtención e expedición 
do título de doutor e outros estudos de posgrao. 

 

‒ OM, do 24 de decembro de 1988, que modifica a Orde do 8 de xullo de 1988 de normas de aplicación dos RRDD 
185/1985 e 1496/1987 relativos á expedición de títulos. 

 

‒ Resolución, do 26 de xuño de 1989, da Secretaría de Estado de Universidades e Innovación. Aplicación das OM do 
8 de xuño e do 24 de decembro de 1988 no relativo á expedición de título. 

 

‒ RD 1267/1994, do 10 de xuño, que modifica o RD 1497/1987, que establece as directrices xerais comúns dos 
planos de estudos dos títulos oficiais. 

 

‒ RR, do 15 de decembro de 1994, da tramitación de títulos oficiais na Universidade de Vigo. 

 

‒ Orde ECI/2514/2007, do 13 de agosto sobre a expedición dos títulos universitarios oficiais de mestrado e doutor. 

 

‒ RD 1125/2003, do 5 de setembro, polo que se establece o sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de 
carácter oficial e validez en todo o territorio nacional. 

 

‒ RD 1393/2007, do 29 outubro, polo que establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais. 
 

‒ RD 861/2010, do 2 de xullo, que modifica o RD 1393/2007. 
 

‒ RD 1002/2010, do 5 de agosto, sobre a expedición de títulos universitarios oficiais. 
 

‒ Orde ECD/760/2013, do 26 de abril, pola que se establecen os requisitos de expedición de títulos do programa 
Erasmus Mundus. 
 

‒ Decreto anual da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, polo que se fixan os prezos 
correspondentes aos estudos conducentes á obtención dos títulos oficiais. 

 

‒ ENQA: criterios e directrices para a garantía de calidade no espazo europeo de educación superior.  

1.1 Política e procedementos para a garantía de calidade. 
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‒ ACSUG, ANECA e AQU: programa Fides-Audit.  Documento 02: Directrices, definición e documentación dos 
sistemas de garantía interna da calidade da formación universitaria.  

Directriz 1. Política e obxectivos de calidade. 

 

‒ ACSUG: programa do seguimento de títulos oficiais. 

 

‒ Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de xestión da calidade. Fundamentos e vocabulario. 

 

‒ Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de xestión da calidade. Requisitos. 

 

‒ Norma UNE-EN ISO 9004: Xestión para o éxito sostido dunha organización. Enfoque de xestión de calidade. 

 

‒ Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.  

 

III.2. Definicións 

‒ Certificación supletoria: certificado que se lle entrega ao estudantado mentres non se expide o título definitivo. 
 

‒ Suplemento europeo ao título: é o documento que acompaña ao título universitario de carácter oficial e validez en 
todo o territorio nacional coa información unificada, personalizada para cada titulado/a universitario/a, sobre os 
estudos cursados, os resultados obtidos, as capacidades profesionais adquiridas e o nivel da súa titulación no sistema 
nacional de educación superior 

 

III.3. Abreviaturas e siglas 

‒ RD: Real decreto 
 

‒ OM: Orde ministerial 
 

‒ RR:  Resolución reitoral 
 

‒ ECD: Ministerio de Educación, Cultura e Deporte 
 

 

IV DESENVOLVEMENTO 
 
IV.1. Finalidade do proceso 

Garantir que a tramitación das solicitudes de expedición de títulos oficiais e suplementos europeos ao título presentadas 

polo alumnado se desenvolven de forma eficaz e eficiente. Ademais inclúe os elementos adecuados de información 

pública e os mecanismos que permiten a mellora continua. 

IV.2. Responsable do proceso 

 Xefatura do Servizo de Alumnado. 

 

IV.3. Indicadores 

Os indicadores asociados a este proceso están identificados e definidos no procedemento DE-02 P1 «Seguimento e 

medición». 
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IV.4. Diagrama de fluxo 

A) SOLICITUDE DO TÍTULO

Entrada
Secretaría do centro / 
Sección de Posgrao e 
Formación Continua

Estudantado

Xefatura de Negociado 
de 3º ciclo

Xefatura de Admón.
Xefatura da Área 

Académica

Saída Comentarios

210
40

Rexistro en 
xescampus e revisión 

e solución de erros

Solicitude de 
expedición 

do tí tulo oficial
e/ou SET

 da Universidade 
de Vigo

50
Revisión do 

expediente académico 
en xescampus

80
Entrega á/ao estudante 

da solicitude do 
pagamento de taxas da 
expedición de título ou 

SET

15
¿Solicita a 

expedición do título 
of icial?

60
Persoal de secretaría ou 
xefatura de negociado

Si

30
Envío de comunicación 

á secretaría do centro ou 
sección posgrao

Non

10
Persoalmente no centro, 
por correo electrónico, 
presentando o DNI ou na 
secretaría virtual

A solicitude de SET pode 
presentarse xunto coa 
solicitude de título oficial ou 
con posterioridade

50
Xescampus 
erro informático:
- fin de estudos

Incidencias:
- alumnado moroso
- problemas coas 
cualificacións (faltan 
asignaturas ou validacións)

No caso de imprimir unha 
certificación académica 
persoal para Revisar o 
expediente, terá que 
arquivala co resto da 
documentación.

55
O expediente é 

correcto?

65
Hai algún tipo de 

exención?

60
Subsanación de erros

70
Presentación da 
documentación

Si

Non

Si

75
Ten exención 

total?
Non

Si

Non

100

80
Xescampus, papel, 
persoalmente por correo 
electrónico ou postal

10
Presentación da 

solicitude de expedición 
de tí tulo oficial e/ou SET

20
A solicitude do tí tulo de 
doutora ou doutor 
enviaráselle a Sección de 
Posgrao

20
Presentación da 

solicitude do SET no 
centro

Solicitude do 
pagamento de taxas 

de tí tulo e se 
procede do SET

90
Entrega ao centro da  

solicitude e da 
documentación

90
Persoalmente no centro, 
por correo electrónico, ou 
postal. 
Documento identificativo:
- Nacionais: DNI
- Estranxeiras/os: 
pasaporte, NIE ou cédula 
de identifidación do país

Libro de familia 
numerosa ou 
credencial de 
concesión de 

premio 
extraordinario
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A) SOLICITUDE DO TÍTULO

Entrada

Xefatura de Negociado de 3 º 
ciclo

Xefatura de Administración
Xefatura da Área Académica

Saída Comentarios
Secretaría do centro / 

Sección Posgrao e 
Formación Continua

100
Comprobar a data de 
pagamento do xustificante 
en xescampus 
(o banco carga 
automaticamente e 
diariamente os abonos do 
día anterior)

105
A data de pagamento é 

correcta?

110
Solución de erros

90

120
Inclusión do número de 
expediente de t ítulo e 

gravación en Xescampus

100
Revisión da data de 

pagamento de taxas e asento  
no libro

Non

Si

110
Envío de correo electrónico 
á xefatura de Sección de 
Títulos, que resolve o erro 
en Xescampus

120
Codif icación: 
XXXXYYYZZZZ
XXXX: ano de pago dos 
prezos públicos
YYY: código do centro
ZZZZ: número correlativo 
empezando en 0001 ao 
comezo de cada ano

140  
Xescampus xera 
automaticamente unha 
listaxe por centro

150

140
Asignación automática en 
Xescampus do número de 

rexistro universitario (NRU) no  
expediente do/a estudante e 
envío a Sección de Títulos 

130
Revisión dos datos persoais 

da/o estudante
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B) CERTIFICACIÓN SUPLETORIA

Entrada
Xefatura de Sección de 

Títulos Oficiais e Plans de 
Estudo

Xefatura de Negociado de 
3 º ciclo

Xefatura de Administración
Xefatura da Área 

Académica

Saída Comentarios

140
150

Envío do lote de títulos ao 
Ministerio de Educación

150  
Envío do arquivo xml a través da 
extranet do Ministerio de 
Educación

160
Recepción do lote de t ítulos 
do Ministerio de Educación

160  
Recepción do arquivo xml a 
través da extranet do Ministerio 
de Educación.
O sistema informático do 
ministerio de educación revisa 
os datos, asignando o número 
de rexistro nacional (NRN) só ás 
solicitudes sen erros.

165
Hai solicitudes sen 

NRN?

170
Solución de erros e xeración 

do novo lote

180
Volcado do NRN no 

expediente de cada estudante

Si

Non

190
Imprimir a certificación supletoria 
en Xescampus.
Asinalo o decanato ou dirección 
de centro (non se pode delegar 
esta sinatura) 

Prazo de emisión: 20 días dende 
a recepción da solicitude / 
xustif icante de pagamento de 
prezos públicos

190
Emisión da certificación 

supletoria

200
Entrega ao/á estudante da 

certificación supletoria

210

200
Entregaráselle a certificación 
orixinal á/ao estudante. 
Arquivar copia, co aviso de 
chegada do/a estudante, no 
expediente físico.

Lugar da entrega:
- no centro, persoalmente ou a 
través doutra persoa con poder 
notarial.
- na Sección de Títulos, previa 
solicitude do/a estudante por 
escrito.
- En subdelegacións do goberno, 
embaixadas e consulados, 
envíado polo centro t ras a petición 
do/a estudante por escrito.

A certificación supletoria terá unha 
validez máxima dun ano, prazo no 
que se expedirá o título oficial

Certificación 
supletoria ao título 

académico
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C) ELABORACIÓN DE TÍTULOS 

Entrada Saída

Xefatura de 
Sección de 

Títulos Oficiais e 
Plans de Estudo

Comentarios

Xefatura do 
Servizo de 

Alumnado

Sección de 

Títulos
Secretaría do 

centro

210
Envío á imprenta da 

solicitude de impresión 
dos tí tulos/SET

220
Recepción dos títulos/
SET e correccións se 

procede

230
Volcado do número de 
cartolina ao programa 

informático

40

180

230  
Xescampus

240
Selo da copia de cada 

título/SET

220
En formato .txt

260
Xescampus
Queda rexistrada no 
expediente do/a estudante a 
data de envío do seu título ao 
centro

270
Recepción dos lotes 

de tí tulos/SET

280
Rexistro no libro de 

títulos/SET e sinaturas

290
Envío da carta á/ao 

estudante para a 
recollida do tí tulo/SET

250
Sinatura dos tí tulos 

orixinais/SET

270
Recepción física 
Cotexar a listaxe cos títulos 
recibidos.
Recepción informática:
Introducir a data de recepción 
en Xescampus
(esta data é a data de entrada 
dos tí tulos no centro)

280 
Sinaturas. En orixinal e copia 
de cada título.
Inclusión, no reverso do tí tulo, 
dos datos do asentamento no 
libro de rexistro, e sinatura da 
secretaría do centro.
A data que deberá constar 
será a da entrada do título no 
centro.
Sinatura da xefatura de 
administración/ área 
académica.

260
Elaboración das 

listaxes dos lotes de 
títulos/SET e envío 

aos centros e 
introducción da data 

de envío

300

210
Envío por correo electrónico 
do arquivo .xml xerado en 
xescampus

290  
O envío da carta terá que ser 
con aviso de chegada, para 
iniciar o cómputo dos 5 anos 
para a destrución do tí tulo, en 
caso de que a/o estudante 
non o recolla.
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D) RECOLLIDA DO TÍTULO

Entrada Saída Comentarios

Estudante/a
 ou persoa 

autorizada con 
poder notarial

Sección de Títulos 

Secretaría do 
centro / 

Sección de 
Posgrao 

295
Recóllese o título/
SET no centro?

300
Envío a organización 

externa of icial

310
Recollida do tí tulo ou 

SET e sinatura no libro 
de rexistro

Recepción da 
solicitude do/a 
estudante para 

o envío do 
título a un 
organismo 

externo

320
Recepción do aviso de 

chegada de entrega 
de tí tulo

330
Rexistro da data de 

entrega

340
Arquivo da 

documentación

SiNon

Fin

290

310  
Lugar de envío:
- centros da Universidade 
de Vigo.
- subdelegacións do 
goberno.
- embaixadas.
- consulados.
Envío do título orixinal e 
copia, xunto ao aviso de 
chegada que asinará a 
persoa interesada.
Comunicarlle ao organismo 
externo que a/o estudante 
ten que asinar o título 

orixinal e a copia.

Aviso de chegada 
do tí tulo ou do SET

Rexistro no libro do 
centro

Rexistro no libro da 
Sección de Títulos
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IV.5. Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA) 

 

 

  

Plan Estratéxico da 
Universidade de Vigo

Plan Operativo de Xestión

Estratexia de centros e 
titulacións

Plan de igualdade entre  
mulleres e homes

Seguimiento e control dos 
resultados

Captación de datos fiables, 
análise, toma de decisións e 
definición e aplicación de 

accións de mellora

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 
áreas...órganos 
institucionais)

Implantación da 
estratexia

Resultados en termos 
académicos e de 

eficiencia dos recurso

Obxectivos dos centros e 
das titulacións

Retroalimentación

Axencias de Calidade 
Administración 
Organismos e 
institucións

Esixencias legais

Dispoñibilidade dos 
documentos (avaliación, 

acreditación, 
certificación...)

Estudantes, PAS, PDI, 
egresadas/os, 
empregadoras/es, 
sociedade

Obxectivos da 
formación

Información pública e 
rendemento de contas

Obxectivos en relación 
coa sociedade (sociais, 

económicos, 
medioambientais...)

G
ru
p
o
s 
d
e
 In

te
re
se

R
eq

u
is
it
o
s,
 n
ec
es
id
ad
es
 e
 e
xp
ec
ta
ti
va
s

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 

áreas..., órganos 
institucionais)

Axencias de Calidade 
Administración 
Organismos e 
institucións

Estudantes, PAS, PDI, 
egresadas/os, 

empregadoras/es, 
sociedade

Desenvolvemento 
institucional 
Desenvolvemento dos 
centros e titulacións 
(relacións internas e 
externas) 

Resultados adaptados ás 
necesidades e ás 
esixencias 

Estratexia implantada

Información pública e 
rendemento de contas

Optimización de 
recursos e eficiencia 
socioeconómica

Información (resultados 
e actividades) útil para o 
desenvolvemento da 
estratexia

Resultados académicos 
(mellora das 
tituacións...)

G
ru
p
o
s 
d
e
 In

te
re
se
   
   
   
   
   
   
   
 S
at
is
fa
cc
ió
n

Formalización 
de expedición 
de títulos 
oficiais

Medición, análise e mellora

‐ Resultados de avaliación (centros, titulacións, servizos...)

‐ Participación dos  grupos de interese (propostas, 
suxestións,...)

‐ Utilización e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas..

‐ Novas expectativas, esixencias e/ou necesidades detectadas 

‐ Indicadores de calidade (datos e resultados de centrros e 
titualcións...) 

‐ Documentos do SGIC

Recursos

Páxinas web (UVigo, 
centros, titulacións, 

servizos)

Sistema de Información 
á Dirección (SID)
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V ANEXOS 
 

‒ Anexo 1. Solicitude de expedición do título oficial e carta de pagamento. 

‒ Anexo 2. Solicitude do suplemento europeo ao título. 

‒ Anexo 3. Certificación supletoria. 

‒ Anexo 4. Título. 

‒ Anexo 5. Carta de comunicación á/ao estudante para recoller o título. 

‒ Anexo 6. Carta de envío ao organismo externo. 

 
Rexistros 
 

Non hai rexistros de calidade asociados a este procedemento. 

 

Rexistros que se manterán 

‒ Recibo da certificación supletoria  

‒ Recibo do título oficial 

‒ Rexistro no libro do centro 

‒ Rexistro no  libro da Sección de Títulos 
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