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Cuestións Xerais 

A Facultade de Filoloxía e Tradución, obtivo a certificación da implantación do 
seu sistema de calidade o 7 de outubro de 2014. 

Tal e como se establece na guía publicada pola ACSUG, é pertinente a 
realización do seguimento da certificación ao transcurso de tres anos dende a 
súa obtención. 

Para levar a cabo este seguimento preséntase a seguinte información: 

1. Informe de seguimento das accións de mellora comprometidas no proceso
de certificación do SGIC e recollidas no informe final de certificación.

2. Informe de cambios no SGIC dende a súa certificación.

3. Anexo - Evidencias documentais.
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1. Informe de seguimento das accións de mellora
comprometidas no proceso de certificación do 
SGIC (recollidas no informe final de certificación) 

Non Conformidade 1-NCM1 

Información recollida no 
Informe Final de 
Certificación 

Acción de mellora establecida 

“No se evidencia ni el 
despliegue ni una correcta 
implantación de los 
Procedimientos PE02, PA05 y 
PA06 relativos al personal 
docente e investigador y al 
personal de administración y 
servicios.” 

“1- Redefinir (revisar y actualizar) los procesos relacionados con la 
gestión del personal (PDI y PAS) integrando la dimensión institucional 
(tanto en el ámbito de gestión como en el académico) en el SGIC del 
centro. 

2.- Incorporar como miembros de la comisión de calidad a los directores 
de todos los departamentos con docencia en el centro. Con esta medida, 
se pretende obtener información sobre los procesos de contratación del 
profesorado, detectar las necesidades de incorporación y formación del 
PDI y mejorar los procesos de toma de decisiones. Además, se integra la 
información procedente de todos los departamentos, lo que facilitará la 
comparación de políticas y necesidades.” 

Estado de Situación 

Esta acción de mellora foi desenvolvida completamente. O 17 de xullo de 2017 a Área de calidade, 
logo de traballar de forma colaborativa con centros, servizos e unidades da Universidade de Vigo 
presentou dous procedementos actualizados e mellorados: 

PE01-P1 Xestión do PAS 
PE02-P1 Xestión do Persoal docente e investigador PDI 

A Facultade de Filoloxía e Traducción  aprobou en Comisión de Calidade do 21 de setembro de 2017 
e en Xunta de Facultade o 18/10/2017 estes procedementos. Os rexistros asociados aos mesmos 
serán xerados e arquivados ao longo deste curso académico 2017-2018 (curso no que entraron en 
vigor os procedementos comentados).  

En canto á incorporación das direccións de departamento da Facultade de Filoloxía e Tradución na 
Comisión de Calidade, esta mellora está completamente desenvolvida dende o curso 2014-2015. Na 
actualidade, os directores e directoras de departamento continúan integrando a Comisión de 
Calidade do Centro, como se pode comprobar nas actas das comisións celebradas entre 2015 e 
2017 (dispoñibles en  http://fft.uvigo.es/gl/calidade/comision-de-calidade), e participan 
activamente nas reunións.  

No curso 2016-17 producíronse cambios na dirección do Departamento de Filoloxía Inglesa, 
Francesa e Alemán por cese da directora (D.ª Elena Celsa Seoane Posse). Ao longo do curso 2016-
17, e ata a actualidade, a directora do departamento é a profesora Veljka Ruzicka Kenfel, que forma 
parte xa como membro nato da Comisión de Calidade. Eduardo Varela Bravo aceptou o encargo de 
atender a Coordinación do Grao en Linguas Estranxeiras, polo que tamén pasou a formar parte 
coma membro nato da Comisión de Calidade da FFT. 

Asimesmo, durante o proceso de acreditación do Mestrado en Tradución para a Comunicación 
Internacional nomeouse novo coordinador do título a José Yuste Frías, que pasa a ocupar o cargo 
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anteriormente desempeñado por Xoán Montero. Polo tanto, tamén se renovou este membro da 
Comisión de Calidade. 

Por outra banda, resulta especialmente relevante mencionar que, debido á reforma da 
administración, o proceso de provisión de postos RPT-PAS, modificouse substancialmente a xestión 
administrativa dos departamentos, que pasaron en xullo de 2017 a xestionarse conxuntamente por 
unha “Unidade Departamental de Humanidades”. O proceso electoral que levará a elección de 
membros do PAS coma representantes do centro aínda está curso no momento de redactar este 
informe, polo que aínda están vacantes as prazas deste sector na Comisión de Calidade.  O sorteo 
da Xunta electoral para as eleccións a representantes na Xunta de Facultade nos sectores B 
(persoal docente e investigador non indefinido), C (alumnado matriculado en 1º, 2º e 3º ciclo) e D 
(persoal de administración e servizos) tivo lugar o xoves 19 de outubro de 2017 ás 11:30 horas no 
negociado de asuntos xerais (decanato). Con todo, cómpre sinalar que ata o curso 2016-2017 
contábase  cun representante de PAS na Comisión de Calidade que asistía regularmente.  

En resumo, o centro desenvolveu plenamente as melloras relativas á renovación de procesos de 
xestión de PAS e PDI e incorporou á Comisión de Calidade tanto ás direccións dos departamentos 
coma ao Persoal de Administración e Servizos. 

Evidencias 

Enlace web do centro aos procedementos aprobados: 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/procedementos 

Enlace web do centro na que pode comprobarse a composición da Comisión de Calidade do Centro 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/comision-de-calidade 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/procedementos
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/comision-de-calidade
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Non Conformidade 2-NCM2 

Información recollida no 
Informe Final de 
Certificación 

Acción de mellora establecida 

“No se evidencia una 
correcta implantación del 
procedimiento PA07 
respecto de la gestión de los 
recursos materiales” 

“1.- Elaborar y aprobar los procedimientos del SGIC pendientes de 
actualizar, es decir: 

- Gestión de las infraestructuras y ambiente de trabajo (IA). 

- Gestión de compras y evaluación de los proveedores. 

2.- Finalizar la elaboración definitiva y aprobar los procedimientos ya 
revisados durante el curso 2013/2014, es decir: 

- Dirección estratégica. 

- Gestión de la calidad y mejora continua.” 

Estado de Situación 

Acción desenvolvida parcialmente. 

Os procedementos de Xestión de infraestruturas e ambiente de traballo e Xestión de compras e 
avaliación de proveedores non foron incorporados ao Sistema de calidade dos centros ao ter un 
marcado carácter institucional. Estes procedementos están a ser revisados na actualidade, nun 
proxecto coordinado e liderado pola Área de Calidade. 

Os procedementos ligados á “Dirección estratéxica” e a “Xestión de calidade e mellora continua” 
foron aprobados e implantados no centro: 

• DE-01 P1Planificación e desenvolvemento estratéxico. Aprobación: 27/01/2015  e
02/02/2015 pola comisión de calidade e Xunta de facultade respectivamente.

• DE-02 Seguimento e medición. Aprobación: 27/01/2015  e 02/02/2015 pola comisión de
calidade e Xunta de facultade respectivamente.

• DE-03 Revisión do sistema pola dirección. Aprobación: 27/01/2015  e 02/02/2015 pola
comisión de calidade e Xunta de facultade respectivamente.

• MC-02 Xestións de queixas, suxestións e parabéns. Aprobación: 27/01/2015  e
02/02/2015 pola comisión de calidade e Xunta de facultade respectivamente.

• MC-05 Satisfacción das usuarias e usuarios. Aprobación: 27/01/2015  e 02/02/2015
pola comisión de calidade e Xunta de facultade respectivamente.

Finalmente, en canto ás infraestruturas do centro, cómpre sinalar que durante o curso 2017-18 
estase a instalar un laboratorio de fonética con fins de investigación; melloráronse notablemente as 
salas de videoconferencia do centro para optimizar a docencia non presencial; e, por último, estase 
a ampliar a dotación do Laboratorio IS4 para aumentar o número de postos de traballo. En 
conxunto, as diferentes obras levadas a cabo no centro optimizaron a accesibilidade e a calidade da 
docencia. 

Evidencias 

Enlace web ao centro 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/procedementos 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/procedementos
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Non Conformidade 3-NCM3 

Información recollida no 
Informe Final de 
Certificación 

Acción de mellora establecida 

“En la composición actual de 
la Comisión de Calidad no se 
encuentran representantes ni 
de los estudiantes ni de los 
egresados tal y como se 
define en el Manual de 
Calidad.” 

“1.- Sensibilización del estudiantado sobre la necesidad de participar en los 
órganos de gobierno y decisión del centro a través de las 
charlas informativas y orientación en las reuniones celebradas con los 
tutores PAT. 
Nombramiento de representantes de cada curso dentro del PAT del centro 
con la finalidad de conseguir que los estudiantes se acostumbren a 
representar y a ser representados, y motivarlos a participar activamente en 
los órganos de decisión. 

2.- Campaña intensiva específica de captación previa a la convocatoria de 
elecciones a miembros de la junta del centro. 

3.- En vista de la imposibilidad de convocar elecciones a la Junta de Centro 
antes de diciembre de 2015, se establece como medida 
anticipada proponer el nombramiento en la próxima junta de centro al 
representante del sector de alumnado. 
En todo caso, el manual de calidad, en el que se establece la estructura de 
la comisión de calidad, será objeto de actualización en el cuarto 
trimestre de 2014.” 

Estado de Situación 

Acción desenvolvida completamente, salvo no que atinxe á integración do alumnado egresado, que 
só participa coma grupo de interese invitado nos procesos de acreditación dos títulos. A alta e activa 
participación do alumnado na Xunta de Facultade e nas comisións delegadas trátase, de feito, dun 
dos maiores logros do equipo decanal que entrou no centro en novembro de 2015, xa que se 
fomentou dende a dirección e dende as coordinacións a participación do alumnado nos órganos 
colexiados e comisións do centro. Froito desta filosofía participativa e integradora acadáronse 39 
representantes que se distribuíron nas diferentes comisións. O decano reúnese cos representantes 
que integran a Xunta de Facultade cando é preciso tomar decisións que atinxen ao futuro 
académico do estudantado, como por exemplo a implantación de diferentes módulos e materias 
optativas dos planes de estudo. 

No Informe de Revisión do Sistema pola Dirección 2015-16 sinálanse os beneficios desta 
incorporación do estudantado á vida académica: “Neste curso comprobouse que a participación do 
alumnado na vida académica, reiteradamente solicitada, e a súa presenza en órganos e comisións 
do centro é moi positiva porque contribúe a detectar as deficiencias e as fortalezas das titulacións 
ofertadas. A voz do alumnado resulta esencial para o desenvolvemento óptimo da vida académica e 
por iso é un éxito moi relevante do equipo decanal ter conseguido no curso 2015/2016 a 
implicación do estudantado nos principais órganos e comisións da FFT (con data 1 de decembro 
2016 hai un total de 39 alumnos/as que participan nos diferentes órganos e comisións). A isto 
debemos engadir os representantes do alumnado nos Consellos de Departamento dende novembro 
2016.” 

No curso actual está en marcha o proceso electoral do Sector Alumnado para renovar a 
representación nas comisións delegadas e na Xunta de Facultade. O proceso continúa aberto no 
momento da redacción deste informe. O sorteo da Xunta electoral para as eleccións a 
representantes na Xunta de Facultade nos sectores B (persoal docente e investigador non 
indefinido), C (alumnado matriculado en 1º, 2º e 3º ciclo) e D (persoal de administración e servizos) 
tivo lugar o xoves 19 de outubro de 2017 ás 11:30 horas no negociado de asuntos xerais (decanato). 
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Asimesmo, ao longo do Curso 16-17 avanzouse en termos de integración do alumnado a partir da 
aprobación dos “Estatutos da Delegación de Alumnado da Facultade de Filoloxía e Tradución” que 
están dispoñibles na web do centro.  

Finalmente, iniciouse o proceso para a elección de delegados e delegadas de curso, unha figura que 
só se implantara, con éxito, no Grao en Linguas Estranxeiras e que se buscou incorporar en todos 
os títulos. Con data 18/07/2017 aprobouse en Xunta de Facultade o “Porcedemento de elección de 
delegados e delegadas de curso” para todos os graos da FFT. Esta figura, xunto coa coordinación de 
PAT por grao que se implantou no curso 2017-18 (aprobado en Xunta de Facultade o 6/05/2017), 
contribúen notablemente a facer máis fluída a relación entre docentes e discentes, e axuda a 
solucionar con dilixencia os diferentes conflictos académicos.  

En canto á actualización do Manual de Calidade, esta renovación realízase anualmente, sobre todo 
en canto ás liñas estratéxicas xerais e aos obxectivos de calidade do centro (modificados e 
aprobados por última vez o 27/10/2017).  

Evidencias 

Enlace web ao composición da Comisión de Calidade da Facultade de Filoloxía e Tradución 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/comision-de-calidade 

Enlace ao Informe de Revisión do Sistema pola Dirección 2015-16 

http://fft.uvigo.es/images/docs/calidade/evidencias/R1_DE-03_P1_2015-16.pdf 

Enlace á reforma do PAT 2017-18 

http://fft.uvigo.es/gl/alumnado/plan-de-accion-titorial 

Enlace aos Estatutos da Delegación de Alumnado da FFT 

http://fft.uvigo.es/images/docs/alumnado/Estatutos_DA_FFT.pdf 

Enlace coa Acta de XF do 18 de xullo de 2017 

http://fft.uvigo.es/images/docs/facultade/goberno/xf/actas/Acta_XF_20170718.pdf 

Enlace ao Procedemento para regular a elección de delegados e delegadas de curso 

http://fft.uvigo.es/images/docs/facultade/normativa/Procedemento_eleccion_delegadxs.pdf 

Enlace á última modificación aprobada dos obxectivos de calidade do centro 

http://fft.uvigo.es/images/docs/calidade/manual/Anexo_04.pdf 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/comision-de-calidade
http://fft.uvigo.es/images/docs/calidade/evidencias/R1_DE-03_P1_2015-16.pdf
http://fft.uvigo.es/gl/alumnado/plan-de-accion-titorial
http://fft.uvigo.es/images/docs/alumnado/Estatutos_DA_FFT.pdf
http://fft.uvigo.es/images/docs/facultade/goberno/xf/actas/Acta_XF_20170718.pdf
http://fft.uvigo.es/images/docs/facultade/normativa/Procedemento_eleccion_delegadxs.pdf
http://fft.uvigo.es/images/docs/calidade/manual/Anexo_04.pdf
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Oportunidade de mellora-PM1 

Información recollida no Informe 
Final de Certificación 

Acción de mellora establecida 

“Se debe acercar la información relativa 
al funcionamiento del Sistema de 
Garantía de Calidad a los grupos de 
interés no universitarios (egresados y 
empleadores, por ejemplo) como parte de 
la rendición de cuentas a la sociedad. En 
esta línea se debe evitar la atomización 
en la información que ofrece la Facultad 
sobre su oferta formativa y el 
funcionamiento de la Comisión de 
Calidad y aumentar su inteligibilidad.” 

1.- Revisar y sintetizar la información sobre la oferta 
formativa y el funcionamiento de la Comisión de calidad 
haciendo que primen criterios de claridad y relevancia 
para los G.I. no universitarios. 

2.- Definir de manera precisa un plano operativo de 
información pública que facilite la difusión y 
organización 

Estado de Situación 

Esta acción foi desenvolvida completamente. 

A nova web da facultade recolle unha información moito máis organizada e clara da oferta formativa 
e das cuestións e resultados relativos ao Sistema de Garantía de Calidade. A nova web foi 
redeseñada e posta en pleno funcionamento co novo formato en maio de 2017.  

O rexistro asociado a o procedemento DO0301-P1 Información pública e rendemento de contas, que 
fai referencia ao Plan operativo de información pública foi elaborado e aprobado pola comisión de 
calidade da facultade o 22 de abril de 2016. Neste sentido, cabe subliñar que a transparencia 
constiúe unha das prioridades do novo equipo directivo da FFT e ten o seu reflexo na nova web do 
centro que, por unha banda, é análoga en estrutura e contidos ás de outras facultades da 
Universidade de Vigo, co que contribúe a consolidar a imaxe corporativa da Universidade; e, por 
outra banda, esta web xa está demostrando a súa eficiencia tendo en conta o número de consultas 
recibidas relacionadas con cuestións académicas das que antes o alumnado recibía información 
insuficiente.  

Evidencias 

1: Nova web da Facultade 

http://fft.uvigo.es/gl/ 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic 

2: Plan operativo de información pública: 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/evidencias 

http://fft.uvigo.es/gl/
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/evidencias
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Oportunidade de mellora -PM2 

Información recollida no Informe 
Final de Certificación Acción de mellora establecida 

“El trabajo de la Comisión de Calidad debe 
incluir en el futuro el análisis de la evolución 
histórica de los indicadores de rendimiento 
académico tanto globales como ligados a 
cada asignatura, el análisis de las quejas y 
sugerencias que remitan los diferentes 
grupos de interés y el análisis de la 
inserción laboral de los egresados de los 
títulos de la Facultad. 

”1.- Revisar y analizar anualmente la evolución 
histórica de los indicadores de rendimiento académico 
dentro de la Comisión de calidad y difusión de los 
mismos en la JC. 

2.- Revisar y analizar pormenorizadamente las quejas y 
sugerencias recibidas en el centro durante el curso dentro 
de la Comisión de calidad y difusión de la información en 
la Junta del centro. 

3.- Aplicar la encuesta institucional de seguimiento de 
egresados elaborada por el Área de calidad y distribuirla 
entre los egresados del centro para obtener datos. La 
citada encuesta, destinada a obtener los índices de 
satisfacción de los egresados fue elaborada por un grupo 
de trabajo multidisciplinar coordinado por el área de 
calidad. Esta información completará los datos facilitados 
desde ACSUG y desde otras fuentes, de cara a obtener 
una información completa  sobre los titulados.” 

Estado de Situación 

1. A Comisión de Calidade analiza anualmente a evolución dos indicadores de rendemento e a
totalidade de indicadores do sistema de calidade a través del Informe de Revisión pola 
dirección de todos os títulos adscritos ao centro. Este informe publícase na web para a  súa 
consulta polos grupos de interés. No curso presente xa se iniciou na Comisión de Calidade do 
centro a reflexión e análise dos resultados obtidos no curso 2016-17 na reunión mantida o 27 
de outubro de 2017, cuxa acta está pendente de aprobación, polo que non está dispoñible 
aínda na web da FFT. 

2. AS QSP (Queixas, suxestións e parabéns), tamén son analizadas cunha periodicidade
mínima anual na comisión de Calidade. A aplicación centralizada para a xestión de QSP 
permite extraer un informe detallado das achegas recibidas o seu tratamento o tempo de 
resposta etc. Parte desta información (a que non está suxeita a protección de datos) reflíctese 
de forma breve no Informe de Revisión pola dirección. Este informe é aprobado pola Xunta de 
Facultade, polo que todos os membros do centro que integran este órgano poden coñecer en 
tempo e forma as cuestións relativas ás QSP recibidas no centro nas condicións de 
privacidade referidas anteriormente. Ademais, existen rexistros internos de calidade onde 
consta un resumo das diferentes queixas recibidas ao longo do curso. En concreto, nos 
Informes de Coordinación dos títulos (DO-0201 P1 "Informe de Accións de Coordinación) 
recóllense coma anexos tanto as actas das reunións mantidas coma o resumo do seguimento 
das diferentes queixas. Por último, cabe sinalar que o botón para emitir unha QSP está 
disposto na páxina principal da web da Facultade. 

3. Dende o curso 2014-2015 xe se veñen desenvolvendo enquisas a titulados e empregadores
Os resultados  dos primeiros tamén se incorporan e analizan no Informe de revisión por la 
dirección. Os resultados obtidos o curso pasado non aparecían desagregados por titulación, 
se non que ofrecía datos xerais da Uvigo. 
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Evidencias 

Informe de revisión pola dirección 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/resultados-de-medicion 

Enlace coa web do centro e botón de QSP 

http://fft.uvigo.es/gl/ 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/qsp/ 

Informe de resultados de persoas tituladas e empregadores da Área de Calidade: 

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/ 

Oportunidade de mellora -PM3 

Información recollida no Informe 
Final de Certificación 

Acción de mellora establecida 

“Se recomienda redefinir y desarrollar unos 
objetivos de calidad, conforme a una 
estrategia basada en la mejora continua y 
que se determinen las acciones necesarias 
para poder llevarlos a cabo. Así, los 
objetivos establecidos por la Facultad 
deberían caracterizarse por los siguientes 
requisitos: ser medibles de forma que se 
pueda conocer su grado real de 
consecución, ser alcanzables, estar 
coordinados con los planes de mejora de la 
Facultad, involucrar a los distintos grupos 
de interés y poder ser desarrollados a 
través de planes concretos de actuación.” 

1.- Aprobar el Manual de Calidad revisado y actualizado 
durante el curso 2013/14 (anexo 4 guía de objetivos de 
calidad), de forma que: 

- Se establezcan criterios y requisitos para la determinación 
de objetivos de calidad del centro y 

- basándose en esto, se redefinan los objetivos de calidad 
existentes, así como las líneas de actuación y los indicadores 
que permitan 
desarrollarlos 

Estado de Situación 

Acción de mellora desenvolvida completamante. 

Tanto o Manual de calidade como a política de calidade foron aprobados de acordo co establecido na 
acción de mellora comprometida. Aprobándose o 27 de xaneiro de 2015 en Comisión de calidade e o 
3 de Febreiro de 2015 na Xunta de Facultade. 

Posteriormente realizouse unha revisión e actualización pola comisión de calidade  dos obxectivos 
de calidade para garantir a súa vixencia e pertinencia.  A renovación realízase anualmente, sobre 
todo en canto ás liñas estratéxicas xerais e aos obxectivos de calidade do centro (modificados e 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/resultados-de-medicion
http://fft.uvigo.es/gl/
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/qsp/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
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aprobados por última vez en Comisión de Calidade o 27/10/2017). As metas dispostas cada curso 
adoitan mellorar as do curso anterior, en consonancia coa idea de mellora continua. 

Ambos documentos estratéxicos do centro forman parta da información pública relevante que figura 
na web. 

Evidencias 

Manual de calidade: 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/manual-de-calidade 

Política de calidade e Obxectivos de calidade 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/politica-e-obxectivos-de-calidade 

Oportunidade de mellora -PM4 

Información recollida no Informe 
Final de Certificación Acción de mellora establecida 

“Se debe continuar con la búsqueda de 
medidas que permitan aumentar la 
participación de los estudiantes en la 
cumplimentación de las encuestas de 
satisfacción.” 

“1.- Rematar las actividades llevadas a cabo por un grupo de 
trabajo multidisciplinar que se constituyó con el objetivo de 
racionalizar y mejorar las metodologías de evaluación 
empleadas. 
Este grupo de trabajo se constituyó en abril de 2014 y 
actualmente está en fase final de conclusiones, pendiente de 
reunión de cierre. 
2.- Realización de una campaña institucional para explicar y 
fomentar las actividades de recogida de opinión de los 
distintos Grupos de Interés. Se incidirá en la explicación de la 
importancia de cada una de las encuestas y de su impacto en 
los programas de calidad y mejora continua de los centros y 
de los servicios. 
3.- Mejorar el acceso a la aplicación informática 
para la cumplimentación de las encuestas de satisfacción.” 

Estado de Situación 

Esta acción de mellora foi desenvolvida completamente. 

1. Dende a Área de Calidade constituíuse no curso 206-17 un grupo de traballo que buscou a
simplificación das enquisas de satisfacción co fin de facelas máis atractivas para o
alumnado. Deste grupo de traballo saíron novos formularios máis sinxelos que poden ser
resoltos en menos tempo. Tamén se levou a cabo unha fórmula de recordatorio para cubrir
as enquisas a través de Faitic e da Secretaría Virtual.

2. Deseñouse e desenvolveuse a campaña de publicidade e promoción da participación das
enquisas  con resultados desiguais nas distintas titulacións. Achégase cartel  da campaña
(ver anexo 1.3.).Tamén se mellorou o acceso a aplicación das enquisas nun traballo
coordinado cos servizos informáticos. Asimesmo, dende as coordinacións dos títulos
enviáronse recordatorios periódicos da realización da enquisa. Por útlimo, nas reunións de
PAT tamén se introduciu o tema da importancia dos datos aportados nas diferentes
enquisas co fin de incentivar a participación do alumnado.

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/manual-de-calidade
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/politica-e-obxectivos-de-calidade


Campus de Vigo Facultade de Filoloxía 

e Tradución 

12 

Evidencias 

Información da campaña institucional de promoción das enquisas 

Anexo 1.3. (páxinas 138-139-140 deste informe) 

Oportunidade de mellora -PM5 

Información recollida no Informe 
Final de Certificación Acción de mellora establecida 

Se evidencia la necesidad de una mayor 
implicación institucional en todo aquello 
relativo al Sistema de Garantía de Calidad 
intentando mejorar la conexión, en materia 
de calidad, entre los diferentes 
vicerrectorados, lo que facilitaría la correcta 
implantación de aquellos procedimientos 
estratégicos y 
de apoyo que, tal y como se encuentran 
definidos, no dependen de la Facultad  

1.- Crear un órgano institucional (Comisión de 
calidad) en materia de calidad con labores de 
coordinación y análisis. (Esta acción está 
prevista en el programa electoral del equipo 
rectoral) 
Para llevar esto a término, la acción inicial será 
elaborar un borrador de reglamento interno de la 
comisión de calidad. 

2.- Desarrollar canales de información a través 
del área de calidad que permitan y/o favorezcan 
una mayor coordinación institucional entre las 
distintas vicerrectorías y entre los centros (GI 
intercentros, jornadas de presentación de 
actividades, redes de colaboración, etc.) 

3.-Sugerir al Consejo de Gobierno de la UVigo un cambio 
de reglamento que implique la presencia de un miembro 
del área de calidad, con voz y voto en todas las 
comisiones de las vicerrectorías. 

Estado de Situación 

1. e 2. As accións 1 e 2 foron concretadas segundo o establecido.

1. e 2. O xoves 3 de decembro de 2015 creouse a Comisión de calidade da Universidade pode
consultarse o seu regulamento  no anexo a este documento. Pode consultarse a acta co acordo a 
través do enlace 
http://calidade.uvigo.es/opencms/export/sites/calidade/calidade_gl/documentos/Acordos_da_Co
misixn_3_de_dec2015.pdf 

3. En canto á presenza dun membro da área de calidade en Consello de Goberno, no que respecta
ao centro, ningún membro do equipo directivo —malia que o decano si suxeriu a posibilidade de 
formar parte do Consello de Goberno—, pertence a este órgano da universidade. En todo caso, a 
tarefa de levar as medidas suxeridas no punto 3, non compete á dirección da FFT por non ser 
membros do Consello de Goberno. Na composición actual do Consello de Goberno non participa 
ningún membro da Área de Calidade como consta na información dispoñible na web 
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/organos/consello/ 

http://calidade.uvigo.es/opencms/export/sites/calidade/calidade_gl/documentos/Acordos_da_Comisixn_3_de_dec2015.pdf
http://calidade.uvigo.es/opencms/export/sites/calidade/calidade_gl/documentos/Acordos_da_Comisixn_3_de_dec2015.pdf
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/organos/consello/


 

Campus de Vigo Facultade de Filoloxía 

e Tradución 

 

 

13 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Evidencias 

Regulamento da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo 

Anexo 1.2. 

Actas de aprobación del Consello de Goberno da Universidade de Vigo do regulamento da 
Comisión de Calidade de la Universidade de Vigo 

Anexo 1.1.  

Oportunidade de mellora –PM6 

Información recollida no Informe 
Final de Certificación  

Acción de mellora establecida 

 
“Se recomienda que la aplicación 
informática con la que se gestiona el 
Sistema de Garantía de Calidad de la 
Facultad sea más amigable e intuitiva para 
que su uso se pudiera simplificar y 
generalizar, al menos, a los miembros de la 
Comisión de Garantía de Calidad de la 
Facultad.” 
 

 
1.- Continuar con el desarrollo de las mejoras de 
la aplicación informática planificadas, incidiendo 
en aquellas cuestiones que facilitan el manejo de 
las mismas por parte de los usuarios. 
 
2.- Estudiar la viabilidad y analizar, técnica y 
económicamente, alternativas a la aplicación 
informática actual 

Estado de Situación  

As accións propostas desenvolvéronse completamente segundo o definido no plan de mellora. 

Estívose a traballar no deseño dunha nova aplicación informática que se concretou este mesmo 
curso académico 2017-2018. 

Accedese a través da secretaría virtual da Universidade de Vigo. Non obstante, hai que sinalar que 
esta nova plataforma aínda non está plenamente implantada e atópase en período de probas.  

Evidencias 

Ver Anexo 1: 

Acceso á aplicación informática (aceso restrinxido): 

https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/index.php?modulo=perfil 

 

https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/index.php?modulo=perfil
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2. Informe de cambios no sistema de calidade 
desde a súa certificación 

Universidade: Universidade de Vigo 
Centro: Facultade de Filoloxía e Tradución 

Nombre y cargo de la persona que cumplimenta esta ficha:  
Susana Barcia (Coordinadora de calidade da Facultade de Filoloxía e Tradución) 
Raquel Gandón Chapela (Técnica Superior de Calidade- Área de Calidade 

[Redacción deste apartado: Raquel Gandón Chapela, Técnica de Calidade] 
 
FECHAS CLAVE SGC:  
 
Año 2009: El SGIC desarrollado inicialmente en el centro fue aprobado en Junta de Centro el 18 de 
junio de 2009 (esta versión constituye la Edición 01). 
 
Año 2010: La versión posterior resultado de diversas modificaciones en respuesta al informe inicial 
de evaluación de ACSUG constituye la Edición 02 (con fecha de 04/03/2010). 
Durante el resto del curso 2009-2010 se llevó a cabo la organización de la implantación, la cual 
comenzó a llevarse a cabo en el curso 2010-2011.  
 
Año 2013: Se lleva a cabo una mejora de los sistemas de garantía interna de calidad de los centros, 
considerando criterios de simplificación operativa, eficacia y sostenibilidad. Además, se inicia el 
proceso de coordinación e integración con otros sistemas de gestión de calidad (ámbito de gestión…) 
En mayo 2013 se concluye la mejora de un primer bloque de procedimientos (área de procesos 
docentes completa y parcialmente área de procesos de gestión). La configuración actual del SGIC se 
recoge en el Anexo 1 Configuración del SGIC de centro ‐Enero 2014. 
En septiembre de 2013 se inicia la actualización de los procedimientos del área de procesos 
estratégicos, que incluyen reuniones. 
  
2014-2017: Desarrollo e implantación del plan de mejora. Mantenimiento y mejora del SGC 
certificado. 
 
 
Explique brevemente cómo está organizada la documentación actual de su SGC: 
 
La documentación del SGIC del centro se estructura en: 

• Manual de Calidad (contiene la Política y objetivos de calidad del centro) 
• Procedimientos estratégicos, clave y de apoyo (o soporte) 
• Anexos a los procedimientos (documentos de apoyo como guías, manuales, formularios, 

instrucciones técnicas…) 
• Registros (en general, determinados anexos que, una vez cumplimentados, se convierten en 

evidencias de actividades en materia de calidad) 
 
Explique brevemente y con carácter general la naturaleza de los principales cambios realizados 
desde que el diseño del SGC fue evaluado por ACSUG: 
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Años 2008 - 2013:  
Los cambios realizados en el diseño del SGC del centro desde la certificación del diseño 
hasta el momento de la evaluación de su implantación se pueden consultar en el documento 
Anexo V – Informe de cambios introducidos en la documentación del SGC disponible en el 
expediente de certificación de la implantación del centro que fue enviado a ACSUG en febrero 
de 2014. 

 
Año 2013:  

• (Septiembre de 2013)  
Después de varios cursos de funcionamiento y de toma de datos y registros que permiten 
tener una visión general del funcionamiento de los SGC de los centros, se lleva a cabo una 
mejora de estos, considerando criterios de simplificación operativa y eficacia. 
Además, se inicia el proceso de coordinación e integración con otros sistemas de gestión de 
calidad (ámbito de gestión…). 
En mayo 2013 se concluye la mejora de un primer bloque de procedimientos (área de 
procesos docentes completa y parcialmente área de procesos de gestión).  
Estos procedimientos se validan en la Comisión de Calidad de la Facultade de Filología el 
23/05/2013 y se aprueban en la junta de centro  de 11/07/2013, momento a partir del cual 
comienza su implantación en el centro. 
 
Los documentos actualizados en esta fase son los siguientes: 
- DO-0101 P1, Diseño, verificación y autorización de las titulaciones (índice 04) 
- DO-0102 P1, Seguimiento y mejora de las titulaciones (índice 04) 
- DO-0103 P1, Suspensión y extinción de una titulación (índice 04) 
- DO-0201 P1, Planificación y desarrollo de la enseñanza (índice 04) 
- DO-0202 P1, Promoción de las titulaciones (índice 04) 
- DO-0203 P1, Orientación al estudiantado (índice 04) 
- DO-0204 P1, Gestión de las prácticas académicas externas (índice 04) 
- DO-0205 P1, Gestión de la movilidad (índice 04) 
- DO-0301 P1, Información pública y rendimiento de cuentas (índice 04 
- XD-01 P1, Control de los documentos (índice 01) 
- XD-02 P1, Control de los registros (índice 01) 
 
En septiembre de 2013 se inicia la actualización de los procedimientos del área de procesos 
estratégicos. 

 
Año 2014:  

• (Noviembre de 2014)  
Continuando con el proceso de racionalización e integración iniciado en 2013, y siguiendo 
los criterios mencionados, se actualizan: 
- Manual de Calidad del centro, que incluye una puesta al día de la Política y Objetivos de 

calidad. 
- Procedimientos del área de procesos estratégicos. 
 

Año 2015: 
  
 El Manual de Calidad (que incluye la composición actualizada de la comisión de calidad, la política 
de calidad y objetivos de calidad del centro, así como sus metas asociadas) y los procedimientos 
estratégicos fueron validados por la Comisión de Calidad del centro el 27/01/2015 y aprobados por 
Junta de Escuela el 03/02/2015.  

Los documentos actualizados en esta fase son los siguientes: 
- Manual de calidad (índice 04) 
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- DE-01 P1, Planificación y desarrollo estratégico (índice 04) 
- DE-02 P1, Seguimiento y medición (índice 04) 
- DE-03 P1, Revisión por la dirección (índice 04) 
- MC-02 P1, Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones (índice 04) 
- MC-05 P1, Satisfacción de las usuarias y usuarios (índice 04) 

Se comienza la actualización de los procedimientos ligados a las áreas académicas y también 
los ligados a la gestión del personal. 

Año 2016:  
Después de terminar la revisión y la actualización de los procedimientos ligados a los procesos de 
gestión académica, la Comisión de Calidad del centro los validó el 29/03/2016 y la Junta de Escuela 
los aprobó el 08/04/2016  

Los documentos actualizados en esta fase son los siguientes: 
- AC-0104 P1, Accesos y admisión (índice 02) 
- AC-0201 P1, Matrícula (índice 02) 
- AC-0401 P1, Expedición de títulos oficiales (índice 02) 

En esas mismas fechas, se valida y aprueba, además, una nueva versión del procedimiento clave 
DO-0101 P1, Diseño, verificación y autorización de las titulaciones, que modifica su denominación a 
Diseño, verificación, modificación y acreditación de las titulaciones oficiales y pasa a índice 05. 

Específicamente, en la reunión de la comisión de calidad del centro de 27/10/2017 se analizó y 
aprobó la propuesta de política, objetivos y metas de calidad del centro para el curso 2017/18. Esta 
política, objetivos y metas responden tanto a las directrices institucionales como a las políticas 
específicas del centro. 

En el mes de septiembre se actualizó el anexo 1 del procedimiento DE-03 P1, Revisión del sistema 
por la dirección. 

Año 2017:  
Se termina la revisión y actualización de los procedimientos ligados a los procesos de gestión del 
personal. 

Los documentos actualizados en esta fase son los siguientes: 
- PE-01 P1, Gestión del PAS (índice 04) 
- PE-02 P1, Gestión del PDI (índice 04) 

Consecuencia de esta revisión, también se actualiza el procedimiento DO-0201 P1, Planificación y 
desarrollo de la enseñanza, que pasa a índice 05. 
Además, se elimina el procedimiento PE-02 Política de PDI y PAS, por estar sus contenidos tratados 
en los anteriormente mencionados.  

Estos procedimientos fueron validados por la Comisión de calidad de la Escuela el 21/09/2017 y 
aprobados por la Xunta de Facultade el 18/10/2017. 

A título de información complementaria, la configuración actual del SGIC se recoge en el documento 
anexo SGC - Configuración de la documentación (julio de 2017). Este documento detalla la 
relación entre el diseño del SGC aprobado inicialmente (2009) y la evolución hasta el momento actual 
(noviembre de 2017).  

Como norma orientativa para cumplimentar los siguientes apartados: 

• Incluya aquellos documentos nuevos (no evaluados inicialmente por ACSUG) o aquellos que no siéndolo, hayan sufrido
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cambios que afecten a su objetivo, alcance o modificación sustancial del proceso descrito. 

• No incluya documentos en los que sólo se introducen simplificaciones en la descripción formal del proceso (sin alterar su 

naturaleza), reubicación de contenidos, aclaraciones, definiciones, cambios de estilo en la redacción, cambios estéticos o de 

formato, cambios en el nº de la versión, corrección de erratas, etc. 

Nombre del documento 
Nº de 

versión 
actual 

Nº de 
meses 

implantado 

Principales cambios introducidos desde la 
evaluación del diseño 

Procedimientos modificados en 2013: 

DO-0101 P1  
Diseño, verificació, 
modificación y 
acreditación autorización 
de las titulaciones 

05 19 (desde 
abril de 
2016, 

momento 
en el que 

se aprueba 
el índice 

05) 

Simplificación y actualización 
1. Evolución del Procedimiento inicial: 

“Diseño de la oferta formativa del centro- 
PE03”. Creación del procedimiento con la 
denominación “Diseño, autorización y 
verificación de los títulos oficiales”. Nueva 
Codificación, trama de redacción y 
estructura. Nuevos contenidos. 

2. Evolución del procedimiento. 
Incorporación de referencias a la 
modificación y acreditación de las 
titulaciones oficiales 

 
 

DO-0102 P1 
Seguimiento y mejora de 
las titulaciones 

04 54 Simplificación y actualización 
Evolución del Procedimiento inicial: “Revisión y 
Mejora de las Titulaciones del Centro-PC02” 
Creación del procedimiento con la denominación 
“Seguimiento y Mejora de las Titulaciones”. Nueva 
Codificación, trama de redacción y estructura. 
Nuevos contenidos. 

DO-0103 P1 
Suspensión y extinción de 
una titulación 

04 54 Simplificación y actualización 
Evolución del Procedimiento inicial: “Suspensión 
de un título-PA02”. Creación del procedimiento 
con la denominación “Suspensión y extinción de 
un título”. Nueva Codificación, trama de redacción 
y estructura. 
Nuevos contenidos. 

DO-0201 P1 
Planificación y desarrollo 
de la enseñanza 

05 54 :Índice 
4 
 

1: Índice 5 
 

Simplificación y actualización 
Evolución del Procedimiento: “Planificación y 
Desarrollo de la Enseñanaza-PC06”. Nueva 
Codificación, trama de redacción y estructura. 
Nuevos contenidos. 

DO-0202 P1 
Promoción de las 
titulaciones 

04 54 Simplificación y actualización 
Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos. 
Modificación del título y código: pasa de PC03 
«Definición de perfiles y captación de estudiantes» 
a DO- 
0202 P1 «Promoción de las titulaciones». 
Modificación del anexo 1 «Protocolo para la 
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elaboración del plan de promoción del centro». 
DO-0203 P1 
Orientación al 
Estudiantado 

04 54 Simplificación y actualización 
Evolución del Procedimiento inicial: “Promoción y 
orientación al estudiantado-PC05”. Creación del 
procedimiento con la denominación “Orientación 
al estudiante”. Nueva Codificación, trama de 
redacción y estructura. Nuevos contenidos. 

DO-0204 P1 
Gestión de las prácticas 
académicas externas 

04 54 Simplificación y actualización 
Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos. 
Modificación del título y código: pasa de PC10 a 
DO-0204 P1 «Gestión de las prácticas académicas 
externas». 

DO-0205 P1 
Gestión de la movilidad 

04 54 Simplificación y actualización 
Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos. 
Modificación del título y código: pasa de PC08 y 
PC09 a DO-0205 P1 «Gestión de la movilidad». 

DO-0301 P1 
Información pública y 
rendición de cuentas 

04 54 Simplificación y actualización 
Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos. 
Modificación del título y código: pasa de PC13 a 
DO-0301 P1 «Información pública y rendición de 
cuentas». 

XD-01 P1 
Control de los 
documentos 

01 54 Simplificación y actualización. Integración con 
el ámbito de gestión. 
Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos. 
Integra el procedimiento PA-01 «Gestión de los 
documentos y evidencias» en el ámbito del sistema 
de garantía interna de calidad de centros y 
titulaciones, en lo relativo al control de los 
documentos. 
 

XD-02 P1 
Control de los registros 

01 54 Simplificación y actualización. Integración con 
el ámbito de gestión. 
Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos. 
Integra el procedimiento PA-01 «Gestión de los 
documentos y evidencias» en el ámbito del sistema 
de garantía interna de calidad de centros y 
titulaciones, en lo relativo al control de los 
registros (evidencias), en su última evolución (tras 
el intervalo de modificaciones realizadas por los 
centros en sus SGIC fundamentalmente en base a 
las recomendaciones establecidas en los informes 
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de evaluación de los Sistemas de calidad remitidos 
por ACSUG). 

Manual de Calidad y Procedimientos modificados en 2015: 

Manual de Calidad 04 34 Simplificación y actualización. Integración de 
contenidos con el ámbito de gestión. 
Evolución completa del Manual de Calidad, que 
afecta a todos sus capítulos. 
Nueva codificación, nueva trama de redacción y 
estructura. Simplificación de contenidos. 
Consideración de los informes finales de auditoría 
de certificación de la implantación del Sistema de 
Garantía de Calidad de la convocatoria 2013/14 
en lo relativo a la definición y seguimiento de los 
objetivos de calidad de los centros. 
 
Aprobación de la política y objetivos de calidad 
del centro. 

DE-01 P1 
Planificación y desarrollo 
estratégico 

04 33  Simplificación y actualización. Integración de 
contenidos con el ámbito de gestión. 
 
Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos. 
Integra y sustituye al procedimiento: 
• DE01-PR01 « Planificación y desarrollo 
estratégico » del sistema de calidad en el ámbito 
de gestión. 

Modificación del título y código: pasa de PE-01 
«Definición y revisión de la política y objetivos de 
calidad» a DE-01 P1 «Planificación y desarrollo 
estratégico». 
Consideración de los informes finales de auditoría 
de certificación de la implantación del Sistema de 
Garantía de Calidad de la convocatoria 2013/14 
en lo relativo a la definición y seguimiento de los 
objetivos de calidad de los centros. 

DE-02 P1 
Seguimiento y medición 

04 33 Simplificación y actualización. Integración de 
contenidos con el ámbito de gestión. 
 
Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos en relación al seguimiento y 
medición de los procesos y de la estrategia. 
 
Integra actividades relacionadas con el 
seguimiento y medición de resultados de los 
procesos y programas del sistema de gestión de 
calidad en el ámbito de gestión. 
 
Modificación del título y código: pasa de PC-12 « 
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Análisis y medición de resultados académicos » a 
DE-02 P1 «Seguimiento y medición». 
Consideración de los informes finales de auditoría 
de certificación de la implantación del Sistema de 
Garantía de Calidad de la convocatoria 2013/14 
en lo relativo a la definición y seguimiento de los 
objetivos de calidad de los centros. 

DE-03 P1 
Revisión del sistema por 
la Dirección 

04 33 Simplificación y actualización. Integración de 
contenidos con el ámbito de gestión. 
 
Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos. 
Integra y sustituye a los procedimientos: 
• MC10-PR01 « Revisión por la Dirección » 
del sistema de calidad en el ámbito de gestión. 
 
Modificación del título y código: pasa de PM-01 « 
Medición, análisis y mejora » a DE-03 P1 «Revisión 
del sistema por la Dirección». 
Consideración de los informes finales de auditoría 
de certificación de la implantación del Sistema de 
Garantía de Calidad de la convocatoria 2013/14 
en lo relativo a la definición y seguimiento de los 
objetivos de calidad de los centros. 

MC-02 P1 
Gestión de quejas, 
sugerencias y 
felicitaciones 

04 33 Simplificación y actualización. Integración de 
contenidos con el ámbito de gestión. 
 
Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos en relación a la gestión de las 
quejas, sugerencias y felicitaciones. 
Integra y sustituye al procedimiento  
• MC05-PR01 «Gestión de quejas, 
sugerencias y felicitaciones» del sistema de calidad 
en el ámbito de gestión. 
 
Modificación del título y código: pasa de PA04 
«Gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y 
sugerencias » a MC-02 P1 « Gestión de quejas, 
sugerencias y felicitaciones ». 

MC-05 P1 
Satisfacción de las 
usuarias y usuarios 

04 33 Simplificación y actualización. Integración de 
contenidos con el ámbito de gestión. 
 
Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos en relación a la evaluación de 
la satisfacción de los grupos de interés. 
Integra y sustituye a los procedimientos: 
• MC08-PR01 « Evaluación de la 
satisfacción de los usuarios y usuarias de los 
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servicios de gestión » del sistema de calidad en el 
ámbito de gestión, e 
• PC-11 « Inserción laboral ». 
 
Modificación del título y código: pasa de PA03 « 
Satisfacción de los grupos de interés » a MC-05 P1 
«Satisfacción de las usuarias y usuarios». 

Procedimientos modificados en 2016: 

AC-0104 P1 
Accesos y Admisión 
 

02  
19  

Simplificación y actualización. Integración de 
contenidos con el ámbito de gestión. 
Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos en relación a la evaluación de 
la satisfacción de los grupos de interés. 
Integra y sustituye al procedimiento  
• PC04-PR01 «Selección-admisión y 
matriculación de estudiantes” 

AC-0201 P1 
Matrícula 
 

02 19 Simplificación y actualización. Integración de 
contenidos con el ámbito de gestión. 
Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos en relación a la evaluación de 
la satisfacción de los grupos de interés. 

• PC04-PR01 «Selección-admisión y 
matriculación de estudiantes” 

AC-0401 P1 
Expedición de titulaciones 
oficiales 
 

02 19 Simplificación y actualización. Integración de 
contenidos con el ámbito de gestión. 
Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos en relación a la evaluación de 
la satisfacción de los grupos de interés. 

• PA09-PR01 «Gestión de expedientes y 
tramitación de títulos” 

Procedimientos modificados en 2017: 

PE-01 P1 
Gestión del PAS 

04  
2 

Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura. 
Integra y substituye a los procedimientos:  
• PA-05 «Captación y selección del PDI y 
PAS»,  
• PA-06 «Evaluación, promoción, 
reconocimiento e incentivos del PDI y PAS» y 
• PE-02 «Política de PDI y PAS» 
en lo que afecta al PAS. 
Modificación del título y código: pasa de PA-05, 
PA-06 y PE-02 a PE-01 P1 «Gestión del PAS». 

PE-02 P1 
Gestión del PDI 

04  
 

Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura. 
Integra y substituye a los procedimientos:  
• PA-05 «Captación y selección del PDI y 
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PAS», 
• PA-06 «Evaluación, promoción,
reconocimiento e incentivos del PDI y PAS» 
• PE-02 «Política de PDI y PAS»
en lo que afecta al PDI. 
Modificación del título y código: pasa de PA-05, 
PA-06 y PE-02 a PE-02 P1 «Gestión del PDI». 

DO-0201 P1 
Planificación y desarrollo 
de la enseñanza 

05 

2 

Actualización do procedimiento. Desarrollo de los 
aspectos ligados a detección de necesidades de 
PDI a través de la PDA y del POD (Plan de 
Ordenación Docente). 

Los contenidos de toda la documentación en vigor del SGC (Manual de calidad y procedimientos) 
están disponibles en el vínculo: http://minaseenerxia.uvigo.es/gl/calidade/sgic 

Puede utilizar más de una hoja por cada

3. Anexo - Evidencias Documentais

1.1. Acta de aprobación polo Consello de Goberno do Regulamento 

da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo. 

1.2. Regulamento e modificación do regulamento da Comisión de 

Calidade da Universidade de Vigo. 

1.3. Campaña institucional 

http://minaseenerxia.uvigo.es/gl/calidade/sgic


LISTA DE ASISTENTES 

EQUIPO DE GOBERNO: 
Corbacho Valencia, Juan Manuel 
Fernández Iglesias, Manuel 
Fernández Jáuregui, Manuel 
García Vázquez, Xosé Manuel 
González Álvarez, Dolores 
Graña Rodríguez, Ana María 
Longo González, M' Asunción 
Mato de la Iglesia, Salustiano 
Pena Uris, Gloria M. 
Rodríguez Vázquez, Virxilio 
DECANOSillIRECTORES: 
De Lorenzo Rodríguez, Edita 
García Señorán, María del Mar 
Lantarón Caeiro, Eva M' 
Pérez Abellás, Adolfo 
Pérez Rodríguez, M' Rosa 
Pillado González, Esther 
Rodríguez Berrocal , Feo. Javier 
Romo Pérez, Vicente 
PDI-A: 
García Pino Antonio 
García-Pintos Escuder Adela 
Llamas Nistal Martín 
Pérez Cota Manuel 
Pou Saracho Juan María 
Reigosa Roger Manuel Joaquín 
Rivo López Elena 
Vallejo Pousada Rafael 
Vaquero Díaz M' Beatriz 
PDI-B: 
Álvarez Villamarín, Xosé Carlos 
González Jorge, Higinio 
González Santamaría, Pedro 
ESTUDANTES: 
Blanco García, Adrián 
Campanini Caffaro, Micaela 
Fernández Alvarado, Hadrián 
Martínez Rey, Adrián 
Pato Rodríguez, Santiago Eduardo 
Pereira Sánchez, Pablo 
PAS: 
Cebro Rodríguez, Xan 
Mollinedo Lois, Carlos 
Pérez Gómez, Luis 
CONSELLO SOCIAL: 
Calviño Rodríguez, Xulio 
Pérez Mato, Federico 
SINDICA TOS: 
Diez Ferrer, José Bienv~nido 
F ernández F ernández, Federico A. 
DESCULPAN A SÚA AUSENCIA 
Alonso Carrera, Jaime 
García Fontán Soledad 
González Santamaría Pedro 
Lorenzo Cimadevila, Henrique 
Meana Martínez Juan Carlos 
Rubio Armesto, Belén 

Acta da sesión ordinaria do Consello de Goberno da 
Universidade de Vigo do 2 de marzo de 2015, convocada para 
as 9:30 h en primeira convocatoria e ás 10:00 h en segunda na 
Sala de Xuntas da Reitoría. 

o día 2 de marzo de 2015 ás 10:35 h deu comezo a sesión 
ordinaria do Consello de Goberno, co obxecto de tratar os 
seguintes puntos da orde do día: 

1. Aprobación, se procede, da acta correspondente á sesión 
ordinaria do 23 de xaneiro de 2015. 

2. Informe do reitor. 
3. Aprobación, se procede do Regulamento de uso da lingua 

galega na Universidade de Vigo. 
4. Aprobación, se procede, do límite de prazas para o curso 

2015/16. 
5. Aprobación se procede, de solicitudes de nomeamento de 

profesorado emérito. 
6. Aprobación, se procede do calendario e o procedemento 

para a aprobación de propostas e de modificacións de 
titulacións de grao, máster e doutoramento para o curso 
2016/2017. 

7. Aprobación, se procede, da creación da Comisión de 
Calidade e do seu regulamento. 

8. Aprobación, se procede, da proposta de prezos mensuais 
para o curso 2015-16 dos complexos residenciais 
universitarios. 

9. Proposta de nomeamento, se procede, de Dna. Henar 
Quintas Salgado, en representación do persoal de 
administración e servizos, na Comisión de Mobilidade 
Internacional da Universidade de Vigo. 

10. Aprobación, se procede, dunha modificación parcial da 
relación de postos de traballo do persoal funcionario de 
administración e servizos e delegación na Xerencia para 
ditar as instrucións e adoptar os acordos necesarios para 
executala. 

11. Aprobación, se procede, do Regulamento de réxime 
interno da Facultade de Ciencias Sociais e da 
Comunicación da Universidade de Vigo. 

12. Aprobación, se procede, do Regulamento de réxime 
interno do Departamento de Informática. 

13. Proposta de nomeamento, se procede, dos representantes 
do POI, PAS e alumnado na Comisión contra o acoso 
sexual e por razón de sexo. 

14. Aprobación, se procede, da proposta de regularización da 
cesión de terreos en favor de CITEXVI. 
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15. Aprobación, se procede, dos seguintes convenios: - Convenio de colaboración entre la Universidad 
de Vigo, el rector, el director y los académicos de la Universidad de Cambridge, mediante sus 
departamentos, la Junta Examinadora de la University of Cambrige y Cambridge English Language 
Assessment - Convenio marco de colaboración entre a Universidade de Vigo e a Universidad La 
Salle A. e. (México) - Convenio específico de colaboración entre a Universidade de Vigo e a 
Universidad La Salle A.e. para el intercambio de estudantes - Convenio marco de colaboración 
entre a Universidade de Vigo e a Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (México) -
Convenio específico de colaboración entre a Universidade de Vigo e a Universidad Politécnica de 
Santa Rosa Jáuregui para o intercambio de estudantes - Convenio marco de colaboración entre a 
Universidade de Vigo e a Universidad Nacional del Chaco Austral (Argentina) - Convenio marco 
de colaboración entre a Universidade de Vigo e a Universidad Nacional de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur (Argentina) - Acordo de cooperación Inter-Institucional entre a 
Hochochschule Bremerhaven (Universidade de Ciencias Aplicadas, Alemaña) e a Universidade de 
Vigo, para un programa de dobre grao en Bachelor of Arts in Business Administration en 
Hochschule-Bremerhaven e Grao en Administración e Dirección de Empresas. 

16. Rogos e preguntas. 

Punto 1. Aprobación, se procede, da acta correspondente á sesión ordinaria do 23 de xaneiro de 2015. 

Ao non haber alegacións, apróbase por asentimento. 

Punto 2. Informe do reitor. 

Comeza o reitor dando conta do acontecido tralo último Consello de Goberno en relación co Decreto 
que establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, coñecido como decreto 3+2. Lembra 
que xa comentara que o ministro ía continuar co seu desenvolvemento, como así foi, a pesar de non ter o 
informe positivo do Consello de Estado e no único que cedeu foi na súa implantación inmediata. 

a) Informa do desenvolvemento dunha xuntanza monográfica da CRUE en relación con este tema. 
Nesa xuntanza, acordouse unha moratoria na implantación do decreto, tras votación a man alzada, . 
realizada así por supoñer un compromiso. A moratoria recibiu o voto positivo de todas as 
universidades públicas, e tamén das principais privadas. Votaron en contra a universidade privada 
Camilo José Cela e catro se abstiveron: tres privadas pequenas e a Universidade San Pablo Ceu. A 
dúbida existente relativa á posición das universidades catalás. Explica o reitor que a Universidade 
Pompeu Fabra tiña xa previstas titulacións coa estrutura 3+2, en cooperación con universidades 
estranxeiras. Polo que acordaron aprobar a moratoria, establecendo a excepcionalidade de 
aprobación de pro postas 3+2 en títulos novos, non existentes noutras universidades e vencellados á 
internacionalización. O debate sobre o calendario da moratoria activou a realización dun seminario 
ou xornada, do que pasa a informar a continuación. 

b) Esta xornada, indica o reitor, celebrada poI a CRUE o 16 de febreiro en torno aos cambios 
estruturais nas ensinanzas universitarias en España, serviu como foro estudio, análise e reflexión 
tras da aprobación do Real decreto. Nela se definiron comisións para a avaliación das titulacións, 
estudándose o que se está a realizar noutros países europeos, nos que estase comezando a avaliar os 
resultados da aplicación de Bolonia da maneira que se decidiu en cada país, xa que, en contra do 
que se pretende facer crer na actualidade, non todos os países teñen a estrutura 3+2, senón que 
existen pluralidade de opcións. 
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Tamén se está avaliando a concordancia con América latina, xa que en todos estes países a 
duración dos estudos é 4+ 1, do mesmo xeito estas e a considerar que mesmo en Estados Unidos se 
analiza a posibilidade de cambiar do actual 3+2 a outra estrutura. 

Polo tanto, trátase de analizar a partir como facer a transformación das titulacións a partir do 2016. 
Insiste o reitor en que o debate debe estar dentro da comunidade universitaria, polo que deben 
extraerse da CRUE as recomendacións xenéricas, para despois debatelo no seo da propia 
comunidade. Explica que debe analizarse título por título conxuntamente cos colexios profesionais, 
para valorar cal é a mellor alternativa cara ao futuro dos alumnos e a súa inmersión laboral. 
Establécese como posible data para este proceso finais de ano. 

Nesta xornada, indica o reitor, considerouse a dificultade extra de que este sexa ano electoral, xa 
que os cambios de goberno poderían afectar ao desenvolvemento de sta normativa. Esta 
inseguridade afecta mesmo ás universidades que queren adoptar o 3+2, xa que supón un risco 
realizar unha modificación deste tipo, sen ter a seguridade de pervivencia, polo que se require 
prudencia nas decisións. 

Continúa explicando a dificultade de definir o modelo universitario que defende este goberno, xa 
que dos decretos aprobados só se pode deducir que encaixan coas liñas económicas defendidas, 
tanto o decreto de taxas como o de bolsas e este actual de redución da duración das titulacións. 
Engade que aos académicos non nos compete entrar na cuestión do modelo político, xa que non se 
explicita, senón que deben ser os axentes sociais os que o analicen. Pero que a reivindicación que 
defende como reitor da UVigo é que todos os estudantes poidan ter acceso ás titulacións de grao e 
aos mestrados, isto é, que non existan barreiras económicas para que todos poidan ter a mellor 
formación para acceder ao mercado. Polo que o seu compromiso é seguir a traballar na mellora dos 
prezos, xa que, aínda que recoñece que en Galicia minimizouse o impacto do decreto, este aspecto 
é preliminar á negociación da estrutura dos títulos. Explica que esta negociación realizarase 
conxunta no sistema galego, para que, cando menos en Galiza, a homoxeneización exista; e engade 
que o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación universitaria quere coñecer o que se está 
considerando nas universidades, e quere contribuír a despexar as incógnitas. Dado que a duración 
dos títulos ten moito que ver co marco regulador, en canto a análise comece, vai empezar a 
preguntárselle acerca das posibilidades normativas que se poderían aplicar, xa que pode haber 
consideracións asimétricas nos distintos títulos. 

De novo, reitera a necesidade de avanzar con prudencia, polo que será imposible facer cambios 
antes de setembro do 2016. Engade o reitor que o primeiro grupo de traballo será a nivel de equipos 
de goberno, e nel analizaranse as propostas da CRUE, para que o debate se poida trasladar 
posteriormente á comunidade universitaria. Neste proceso é vital a participación do alumnado. E 
neste punto salienta o problema da Universidade de Vigo, ao non ter un consello de estudantes, xa 
que os Estatutos non o recoñecen, non dispoñemos de representación na CREUP. Polo tanto, trala 
constitución da Comisión de Modificación de Estatutos, procederase á creación dun grupo de 
traballo coa vicerreitora de Estudantes, para levar a cabo a modificación da normativa de 
permanencia. E a través de este grupo conseguirase a participación do alumnado na CREUP, xa 
que logrouse a invitación para que os estudantes participen no debate. 

Finaliza o reitor subliñando que neste proceso intentarase que o impacto do decreto sexa o menor 
posible no sistema universitario, e refire a sorpresa coa que o ministerio recibiu o acordo de 
moratoria e que non comezara unha carreira competitiva entre universidades, como se prevía. 

Prosigue co seu informe o reitor dando conta da xuntanza do día 27 de febreiro do Consello Reitor da 
Rede de Campus de Excelencia do ámbito mariño, CEIMARNET, reunido na Universidade Politécnica 
de Cartagena, que integra a 14 universidades, centros de investigación como el CSIC, o Instituto 
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Oceanográfico e a importantes empresas do sector. Trátase dun proxecto básico para a consolidación do 
Campus de Excelencia do Mar. 

Nesa xuntanza acordouse poñer en marcha unha oferta conxunta de másteres interuniversitarios no 
campo das ciencias e tecnoloxías mariñas no marco da rede CEIMARNET, correspondéndolle á UVigo 
a coordinación do de pesca. 

Explica o reitor que, por primeira vez acudiu o novo secretario xeral de Universidades do Ministerio 
Educación, Cultura e Deporte, Juan María Vázquez, quen amosou o seu interese e o seu compromiso. 
Dá a benvida o reitor a este apadriñamento, xa que todo este traballo estase facendo sen axuda, nin 
apoio. Veras e se a partir de agora poderase incluír un apoio ao campus de excelencia internacional. 

Finalizada esta parte do seu informe, cede a palabra ao vicerreitor de Economía e Planificación para 
realizar a presentación da liquidación de contas e do informe do tribunal de contas. 

Saúda o vicerreitor de Economía e Planificación que n explica que o venres 27 presentouse diante da 
Comisión Económica do Consello Social para dar cumprimento ao apartado 5 do artigo 81 do Real 
decreto-lei 14/2012, de 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público, que indica 
que as universidades deberán confeccionar a liquidación do seu orzamento antes do primeiro de marzo, 
co obxectivo de que, no caso de liquidación do orzamento con remanente de tesourería negativo, o 
Consello Social deberá proceder á unha redución de gastos do orzamento de gasto para o período 
seguinte por contía igual ao déficit producido, na primeira sesión que celebre. 

Lembra o vicerreitor que en decembro explicara que a aprobación do proxecto Táctica nos últimos días 
do ano 2013, produciu un importante aumento dos ingresos sen posibilidade de executar gastos e que xa 
advertira que iso tería o seu efecto en anos posteriores, xa que eses gastos deberán executarse neses 
exercicios, polo que dende o punto de vista da liquidación do orzamento, sería difícil volver a pechar 
con remanente favorable. Con todo, 2014 pechouse con un superávit orzamentario nas operacións non 
financeiras, con motivo da execución máis lenta dos proxectos, de xeito que este risco se traslada ao 
2015, motivo polo cal repite as súa advertencia a este respecto. 

Informa de que tamén foi presentada a Carta de Avance do Informe de Auditoría, e conclúe este 
apartado indicando que a Universidade de Vigo cumpre coa esixencia do Decreto lei, polo que o 
Consello Social non terá que intervir no orzamento do ano que vén. 

Continúa o vicerreitor de Economía e Planificación dando conta da aprobación por parte do Tribunal de 
Contas do Informe de Fiscalización das Universidades Públicas 2012. Trátase dun informe exhaustivo 
de 1200 páxinas no que se fiscalizan 51 universidades, que corresponden a: 47 universidades públicas e 
universidades especiais como a Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) e a Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA). Neste informe se relaciona todo tipo de datos referentes ás 
universidades, non só económicas, senón que tamén se realiza o exame da organización administrativa e 
docente e dos sistemas de control interno existentes. 

Indica o vicerreitor que, a nivel económico, a foto que sae da UVigo é positiva en relación a maior parte 
das universidades españolas e galegas. Pero comenta que foi enviado un escrito ao Tribunal de Contas 
protestando pola publicación do informe antes de permitir a súa análise, xa que aparecen a pé de páxina 
notas que parecen implicar que non se ofreceron informacións axeitadas por parte da UVigo. Esta 
situación deriva de dous problemas; un deles xurdiu ao non poder incluír o Fondo de Continxencias da 
UVigo no cuestionario a cubrir para remitir a información ao Ministerio, xa que non estaba contemplada 
esta partida. O segundo problema é aínda máis precario: produciuse un desaxuste nos datos do balance 
económico debido a un erro de transcrición dos mesmos. Ambos aspectos poderían ser subsanados 
doadamente. Resalta o vicerreitor que este Informe de Fiscalización dá unha idea do nivel de control ao 
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que está sometida a universidade pública española, polo que se pon de manifesto a limitación da 
autonomía e a dificultade na toma de decisións das universidades. 

Finalizado o informe, pregunta o reitor se algún membro do Consello de Gobemo precisa algunha 
aclaración en relación cos temas tratados, e ao non haber intervencións ao respecto, prosigue co seguinte 
punto da orde do día. 

Punto 3. Aprobación, se procede do Regulamento de uso da lingua galega na Universidade de Vigo. 

Comenta o reitor que están invitados poi a súa relación con este punto o Director da Área de 
Normalización Lingüística, D. Paulo Cabral Pedreira, e o Comisionado de Plans Estratéxicos, D. 
Francisco Xabier Martínez Cobas, por si foran precisas aclaracións técnicas ao respecto do documento 
presentado. 

Presenta o reitor o documento deste regulamento elaborado en base a un texto propio da área de 
normalización lingüística da UVigo, tras consultar os regulamentos da USC e UDC e que nace co 
obxectivo de responder ás necesidades de: Cumprir o mandato legal de protexer e potenciar o uso da 
lingua galega; harmonizar os usos lingüísticos; homoxeneizar a imaxe corporativa en materia de lingua 
a través dun marco de referencia globalmente válido; homologar a normativa de uso da lingua galega 
coa das outras institucións do sistema universitario galego; responder ás chamadas de institución s como 
a Real Academia Galega para implicármonos na extensión dos ámbitos de uso do galego, garantir a 
atención no noso idioma e aumentar o prestixio da lingua propia do país, e facer fronte aos novos retos 
que supón a intemacionalización: que o galego acompañe a apertura ao multiculturalismo e ao 
plurilingüismo. 

Indica o reitor que se trata dun regulamento para uso institucional do galego, elaborado cun espírito 
aberto. Sen exclusións, garantindo o uso do galego xunto ás outras linguas. Neste documento non se 
recollen completamente os usos de todos os ámbitos da vida da comunidade universitaria, senón o 
institucional, de xeito que outras iniciativas, como as levadas a cabo para aumentar o uso do galego na 
docencia e na investigación están sendo tratados mediante elaboración de plans específicos na propia 
Universidade, como na Comisión Interuniversitaria de Política Lingüística. Así mesmo, as demandas 
concretas de colectivos universitarios serán atendidas mediante regulamentos específicos ou segundo 
proceda. E aspectos como os modelos de documentos, títulos etc. , virán determinados pola adaptación á 
normativa ou aos acordos que subscriba a Universidade. 

Finalizada a presentación, ábrese unha rolda de intervencións e toma a palabra o profesor Pou Saracho 
para preguntar se se abriu un período de exposición pública para que a comunidade puidera facer 
achegas. Indica que o regulamento da USC é antigo e habería que modificalo. Responde o reitor que 
non se abriu ese período de consultas, pero realizáronse as correspondentes actualizacións, xa que se 
pretende que sexa un marco global. 

Explica o profesor Pou Saracho que debe actualizarse para que non quede só no papel. Responde o 
reitor que, en efecto, debe ser un documento de actualización permanente para lograr esa utilización. 

Apróbase por asentimento o Regulamento de uso da lingua galega na Universidade de Vigo (Anexo 1). 

Punto 4. Aprobación, se procede, do límite de prazas para o curso 2015/16. 

Cede o reitor a palabra á vicerreitora de Organización Académica e Profesorado, quen realiza a 
presentación da documentación na que constan os límites de prazas para os títulos de grao, agrupados 
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por campus e centros, e que foi achegado as/os membros do Consello de Goberno xunto coa 
convocatoria. Informa de que estes límites foron xa tratados na COAP, que informou favorablemente. 

Engade a vicerreitora que con data de hoxe foi recibida unha solicitude da Facultade de Ciencias Sociais 
relativa á modulación das prazas ofertadas en Dirección e Xestión Pública, que pasaría de 30 prazas 
presenciais e 15 semipresenciais a 20 e 25, respectivamente. Tendo en conta que esta petición respecta o 
contido da memoria de verificación, o total de prazas o mínimo esixible polo decreto para campus 
periféricos e que, en todo caso, de non cubrirse, as prazas reverterían á outra cota, non ve dificultades na 
súa aprobación. 

Respecto das titulacións de máster, indica a vicerreitora que ata a semana pasada non se coñeceron os 
títulos que se poderían ofertar para o curso 15/16. Tendo en conta que a previsión é que desde a 
Consellería pidan o límite de prazas esta mesma semana, solicita do Consello de Goberno que delegue 
expresamente na CEP a aprobación destes límites. 

Apróbase por asentimento (Anexo 11). 

Punto 5. Aprobación se procede, de solicitudes de nomeamento de profesorado emérito. 

Cede a palabra o reitor á vicerreitora de Organización Académica e Profesorado, quen presenta a 
solicitude de nomeamento como profesor emérito da UVigo do profesor Federico Vilas Martín. Indica 
que é a única solicitude presentada, e que na documentación achegada xunto coa convocatoria figura a 
petición, acompañada do CV e o plan de traballo para este período, como require a normativa. Engade a 
vicerreitora que a solicitude ten informe favorable do Departamento e da COAP, polo que se propón a 
súa aprobación polo Consello de Goberno. 

Toma a palabra o profesor Rodríguez Berrocal quen desexa facer constar o seu comentario. Expresa 
que, na súa opinión, este nomeamento é unha gran noticia para a Universidade de Vigo, tanto polo 
talento do profesor Vilas como polo que este profesor representou e representa nela. A súa aportación é 
moi valiosa, polo que alégrase de que continúe a súa vinculación á UVigo. 

Apróbase por unanimidade. 

Punto 6. Aprobación, se procede do calendario e o procedemento para a aprobación de propostas e de 
modificacións de titulacións de grao, máster e doutoramento para o curso 2016/2017. 

A vicerreitora de Organización Académica e Profesorado presenta a proposta de procedemento que foi 
achegada na documentación enviada aos membros do Consello de Goberno, á que se engaden como 
anexos os calendarios para grao, máster e doutoramento, e indica xa foron informados positivamente 
pola correspondentes comisións, COAP, a CEP e a comisión permanente da EIDO. 

Explica a vicerreitora que se trata dun documento e uns calendarios similares aos presentados nos 
últimos cursos, con dúas modificacións. Por unha banda, os prazos adiantáronse con respecto a outros 
anos xa que, por esixencias do Ministerio e da Consellería, as solicitudes deben ser presentadas á Xunta 
de Galicia antes do 31 de xullo de 2015, mentres que nos cursos anteriores este prazo era ao final de 
outubro ou en novembro. 

O segundo cambio refirese á posibilidade de solicitar algunha nova titulación de grao que poida ser 
considerada estratéxica para a institución. Aínda que a normativa vixente permite a solicitud e de novos 
títulos de grao, a consellería non aceptou a tramitación de ningún título novo nos últimos anos. Sen 
embargo, o pasado ano na sesión do consello galego de universidades, o conselleiro deixou aberta a 
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porta a un novo título no Campus de Ourense, a raíz do informe desfavorable de verificación de 
Enxeñaría Física, que impediu a súa implantación. Neste senso, como xa é sabido, particularmente no 
Campus de Ourense, na vindeira sesión do Consello de Campus de Ourense o reitor presentará unha 
proposta de título para este Campus. De ser aprobada, a expresión de interese será presentada ante o 
Consello de Gobemo para a súa valoración e que o propio Consello estableza o procedemento concreto 
para ese título. 

Apróbase por unanimidade (Anexo 111). 

Punto 7. Aprobación, se procede, da creación da Comisión de Calidade e do seu regulamento. 

Informa o reitor ao comezo deste punto que está convidado a este Consello o Director da Área de 
Calidade, D. Xosé Ma Gómez Clemente, por se fora precisa algunha aclaración técnica relativa a este 
regulamento. Cede a palabra á vicerreitora de Organización Académica e Profesorado. 

A vicerreitora expón a intención da creación da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo. Trátase 
de camiñar cara a unha política de calidade institucional e de atopar un foro no que debater e facer o 
seguimento das políticas de calidade. 

A Comisión de Calidade será presidida polo reitor e terá representación de todos os sectores da 
Universidade. É unha comisión cun gran número de membros que se divide en dúas subcomisións, nas 
que se tratarán por unha banda as cuestións de calidade de carácter académico e por outra banda as 
relativas á calidade nos servizos. 

Co regulamento proposto, iniciarase o funcionamento desta comisión, que podería estar recollida neste 
ou noutro formato nos novos Estatutos que estamos a elaborar, pero que debería ser un eixo central de 
funcionamento. En todo caso, a Comisión poderá propoñer a modificación deste regulamento coa 
intención de mellorar o seu funcionamento. Como se aprecia no documento presentado, as competencias 
da Comisión aparecen no artigo 5 e son amplas, non só para establecer as liñas básicas e directrices do 
sistema de calidade da universidade, senón tamén para realizar o seguimento e fomentar as sinerxias 
entre os distintos ámbitos. Para exercelas contará co apoio da Área de Calidade e dos servizos da 
Universidade de Vigo. 

Ao non haber preguntas ao respecto, apróbase por asentimento (Anexo IV). 

Punto 8. Aprobación, se procede, da proposta de prezos mensuais para o curso 2015-16 dos complexos 
residenciais universitarios. 

Cede a palabra o reitor ao vicerreitor de Extensión Universitaria e Relacións Internacionais. 

Expón o vicerreitor que na información presentada aos membros do Con sello de Goberno xunto coa 
convocatoria, recóllese a proposta da empresa RESA para as residencias universitarias. Indica que os 
prezos seguen a estar por debaixo dos máximos autorizados. Explica que na proposta figura a residencia 
das Burgas en Ourense, xa que, aínda que nestes momentos non está en funcionamento por causas alleas 
á Universidade, teñen a obriga de presentar as tarifas. 

Apróbase por asentimento a proposta de prezos para o curso 2015-16. 

Punto 9. Proposta de nomeamento, se procede, de Dna. Henar Quintas Salgado, en representación do 
persoal de administración e servizos, na Comisión de Mobilidade Internacional da Universidade de Vigo. 
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o reitor cede a palabra novamente ao vicerreitor de Extensión Universitaria e Relacións Intemacionais, 
quen explica que de acordo co artigo 6.6 do Regulamento de Mobilidade Internacional da Universidade 
de Vigo, os membros da Comisión de Mobilidade Internacional serán nomeados polo reitor ou reitora 
por proposta do Consello de Gobemo. A representante do persoal de administración e servizos que 
actualmente formaba parte desta comisión solicitou a baixa, polo que proponse nomear a dona Henar 
Quintas Salgado, actual xefa de negociado da Unidade de Relacións Intemacionais, na súa substitución. 

Apróbase por asentimento. 

Punto 10. Aprobación, se procede, dunha modificación parcial da relación de postos de traballo do 
persoal funcionario de administración e servizos e delegación na Xerencia para ditar as instrucións e 
adoptar os acordos necesarios para executala. 

Cede a palabra o reitor ao xerente, para que realice a presentación deste punto. 

o xerente expón que no último Consello de Gobemo de 2014 presentouse para a súa aprobación esta 
modificación parcial da RPT, e que foi retirada a petición do presidente Xunta PAS á agarda da 
presentación do preceptivo informe. O devandito informe xa foi recibido e achegouse coa 
documentación deste Consello. Explica que, polo tanto, seguíronse todos os pasos preceptivos na 
negociación e na presentación para a súa aprobación neste Consello de Gobemo. 

Intervén o Sr. Xoán Cebro, quen di que este punto foi retirado do mencionado Consello de Goberno 
para crear un bo clima de negociación, como indicou o reitor, polo que estando nestes momentos en 
plena negociación non se entende que se traia de novo agora. Continúa indicando que estas prazas están 
na mesa de negociación, máis aínda as da OFOE que está pendente de xudicialización, que xa foron 
traídas aquí fai un ano, e agora se volven a traer para outra modificación parcial. Amosa o seu acordo na 
necesidade dunha modificación da RPT, xa que se está en momentos difíciles, pero indica que se lle 
propuxo ao xerente unha liña vermella: que ningún funcionario PAS con destino definitivo na UVigo 
teña a obriga de concursar. Comenta a difusión, a través das listas de correo, dun documento cunha 
comparativa das proporcións (PDI+ estudantes)/PAS das tres universidades galegas, que amosa a 
desfavorable situación da UVigo e engade que non se pide un crecemento, pero que non se entende esta 
modificación durante unha negociación global. 

O reitor explica que foi a súa decisión retirar o punto do debate do Consello de Gobemo de decembro, e 
adiouse ata recibir o informe e que se negociara a nova RPT. Unha vez comezada esta negociación, 
tráese de novo, porque a modificación é esencial para levar a cabo unha función importante en relación 
co estudantado. Insiste en que se trata dunha modificación mínima e na que ademais hai acordo entre os 
implicados, polo que considera que non debería haber problemas na súa aprobación. 

Para aclarar a importancia da creación de sta Unidade de Emprego e Emprendemento, cede a palabra á 
vicerreitora de Estudantes. 

Explica a vicerreitora que esta unidade créase para dar soporte administrativa a todos os procedementos 
que derivan dos tres grandes bloques de traballo: 

Emprego: Na actualidade ademais do relacionado con ofertas de emprego e orientación, 
competencias que antes correspondían á OFOE, darase un importante impulso coa creación do 
Observatorio do Emprego, e a incorporación da xestión do Foro de Emprego e outros procesos 
que ata o de agora estaban diseminados en distintas áreas da Universidade. 

Emprendemento (antes competencia da Vicerreitoría de Transferencia): é unha liña fundamental 
de traballo, e para o programa INCUVI-Emprende esta unidade dedica grandes esforzos, xa que 
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realiza a convocatoria, difusión, recepción de proxectos, comprobación, dá soporte ás comisións 
de avaliación e organiza os acto de entrega de premios. A iso se suma a formación e seguimento 
dos emprendedores. Indica a vicerreitora que a posible incorporación ao programa YUZZ suporá 
un esforzo maior. 

Prácticas académicas externas: destaca a vicerreitora que dende a implantación de Bolonia, as 
prácticas externas curriculares pasan a ser unha parte integrante de case todos os planes de estudo 
en titulacións de grao e máster. Polo que, si ben é certo (como se apuntou no Consello de 
Goberno de decembro) que a FUVI, a través da encomenda de xestión, encárgase da xestión das 
prácticas extracurriculares (o que supón unhas 1160 neste curso), as curriculares supoñen preto de 
4000 prácticas. É certo que estas, di a vicerreitora, xestiónanse dende os centros, pero tanto a 
tramitación dos convenios, a coordinación, interpretación da normativa, informes etc., realízase 
nesta unidade, polo que constitúe un importante apoio dos centros. E no caso de dimensionarse 
correctamente a unidade, podería liberarse parcialmente aos centros da xestión das mesmas. 
Engade tamén, que no caso das prácticas extracurriculares, ese apoio se realiza tamén coa FUVI, 
xa que a encomenda de xestión non supón a cesión da competencia, polo que a entidade 
encomendante debe ditar todos os actos que dean soporte á actividade. De tal xeito que, aquelas 
cuestións que saen dun guión establecido, son derivados á unidade de emprendemento. 

Continúa a vicerreitora a súa exposición, e engade tres razón s en relación coas prácticas polas que é 
necesaria a creación desta unidade: 

A existencia de un convenio xenenco para toda a universidade que abarca as prácticas 
curriculares e extracurriculares de tódolos alumnos de cal quera titulación e Campus 

o deseño, coordinación, xestión e control dun aplicativo que xestione todos os procesos relativos 
a prácticas curriculares e extracurriculares como ofertas de emprego. 

A elaboración, actualización e interpretación da normativa propia en relación as prácticas e dos 
documentos de xestión e control. 

Finaliza a vicerreitora subliñando que non é unha oficina de prácticas, senón que é unha unidade que dá 
apoio a todo o relativo ao emprego, programa de formación moito máis ambicioso da que existía, polo 
que resulta imprescindible persoal que poda facerse cargo de proxectos que ata o de agora quedaban 
fóra porque non se podían asumir. 

o reitor apela á xenerosidade institucional do presidente da Xunta PAS, para que entenda que se trata de 
profesionalizar os efectivos que estaban espallados e coordinalos cunha figura axeitada. Non se levarán 
a cabo modificacións a maiores, polo que non é unha perda na negociación, trátase dun aspecto 
importantísimo para a Universidade que debe ser levado adiante de xeito profesional e correcto. Non 
debe entenderse como unha imposición. 

Responde o Sr. Cebro afirmando que a vicerreitora ten amosado argumentos de peso, polo que invítaa a 
participar na mesa de negociación. Indica que os argumentos presentados son sólidos e, diante desa 
exposición, o outro lado da mesa non se opón. Comenta que eles non supoñen un atranco na 
negociación, senón que tamén desexan aportar. Traslada a opinión de que o mesmo que sucede nesta 
unidade sucede noutras, como por exemplo as de grao - posgrao, nas que explica as diferenzas entre 
Vigo, Ourense e Pontevedra. Pide uniformidad e na xestión, xa que ao final o pagan os alumnos e o PDI. 
Explica que en vista das explicacións recibidas non vai votar en contra, pero vaise abster. 

Agradece o reitor a súa xenerosidade e prevé un gran traballo na negociación, indicando que haberá que 
intentar solucionar os problemas que se presentaron neste Consello de Goberno. 
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o Sr. Luis Pérez indica tamén que se vai abster na votación, polo que apróbase a modificación parcial 
da RPT, con dúas abstencións (Anexo V). 

Punto 11. Aprobación, se procede, do Regulamento de réxime interno da Facultade de Ciencias Sociais e 
da Comunicación da Universidade de Vigo. 

Cede o reitor a palabra á secretaria xeral, quen explica que a proposta de Regulamento de réxime interno 
xa foi aprobada na Xunta de Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación, e foi revisada polo 
Servizo de Asesoría Xurídica que, no seu informe, realizou algunha pequena suxestión que xa foi 
incorporada e verificada, polo que se presenta a este Consello de Goberno para a súa aprobación. 

Intervén a profesora Rosa Pérez para indicar que a memoria presentada ten unha gran cantidade de erro s 
tipográficos e faltas que poderían ser debidas ao uso dun corrector. 

Responde a secretaria xeral que, en efecto, esa pode ser a causa, pero que será verificado e corrixido. 

Apróbase por asentimento (Anexo VI). 

Punto 12. Aprobación, se procede, do Regulamento de réxime interno do Departamento de Informática. 

Cede o reitor novamente a palabra á secretaria xeral, quen explica que, neste caso, o texto aprobado polo 
Consello de Departamento recibiu un informe favorable da Asesoría Xurídica, polo que non foi 
necesario realizar modificacións e proponse a súa aprobación. 

Apróbase por asentimento (Anexo VII). 

Punto 13. Proposta de nomeamento, se procede, dos representantes do PDI, PAS e alumnado na 
Comisión contra o acoso sexual e por razón de sexo. 

o reitor informa de que foi invitada a participar a Directora da Unidade de Igualdade, Da Ana Isabel 
González Penín, por se fora preciso algún tipo de aclaración 

Informa de que o Protocolo marco de actuación para a prevención e sanción do acoso sexual e por razón 
de sexo da Universidade de Vigo aprobado na sesión do Consello de Goberno do 26/11 /2014, e 
establece no seu artigo 9 a composición da Comisión de Acoso Sexual (CAS) e especifica que o 
nomeamento das persoas representantes de PDI, PAS e alumnado corresponderá ao Consello de 
Goberno a proposta da Comisión de Igualdade. Seguindo este procedemento, a Comisión de Igualdade 
na súa sesión do 4/02/2015 acordou propoñer as seguintes persoas: 

- Ana Isabel González Penín, como directora da Unidade de Igualdade, presidenta 
- Esther Pillado González, representante do reitor. O seu suplente será Pablo Grande Seara 
- María Lameiras Fernández, representante de PDI A súa suplente será Yolanda Rodríguez Castro 
- Luis Pérez Gómez, representante de PAS. A súa suplente será María José Rios Santomé 
- Alexandre Louzao Carreira, representante do alumnado 
- Emilio Martinez Rivas, representante da Xerencia, secretario 

Punto 14. Aprobación, se procede, da proposta de regularización da cesión de terreos en favor de 
CITEXVI. 

Informa o reitor da invitación no Consello de Goberno do director Técnico de Obras, Instalacións e 
Infraestruturas, D. Héctor Álvarez Arias, por se fora precisa algunha aclaración técnica. 
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Cede a palabra o reitor ao xerente da Universidade para realizar a presentación deste punto. Expón o 
xerente que esta regularización supón unha adecuación da cesión que no seu momento realizo u a 
Universidade ao CITEXVI á realidade actual. Naquel momento aprobouse a cesión dunha parcela de 
20370 m2

, na que se construíu o edificio da Cidade Tecnolóxica de Vigo, e unha parcela en reserva de 
outros 20000 m2

, tal como se pode ver nun dos planos que se achegan. 

A propia evolución das necesidades da Universidade, coa creación do animalario e outras dependencias 
meses terreos, fai necesaria esta regularización. Polo que se propón a cesión do dereito de superficie 
dunha parcela de 23129 m2

, como se reflicte no terceiro dos planos que se achegan coa documentación. 

Finalizada a presentación, pregunta o reitor se algún membro do Consello de Goberno precisa algunha 
aclaración ou desexa intervir. 

Toma a palabra o profesor Rodríguez Berrocal, quen manifesta a súa discrepancia, en primeiro lugar 
polas formas, xa que considera que a documentación presentada en relación con este punto debería 
conter un texto explicativo que fundamentase a decisión que se quere tomar. E en segundo lugar, 
expresa a súa discrepancia de carácter político, que incumbe á conveniencia ou non da cesión de terreos 
á empresas privadas. Lembra que moitos nesta Universidade negáronse a elo no seu momento, e el é 
consecuente con esa decisión. Continúa expoñendo que hai que apostar polos centros tecnolóxicos da 
propia Universidade, xa que unha vez que se fai cesión dese terreo, queda furtada a posibilidade de que 
sexan utilizados por centros que poidan establecer sinerxias entre grupos de investigación da 
Universidade. Comenta tamén que a actual cesión supón que a empresa gaña case 3000 m2

. 

Responde o xerente repetindo que a cesión inicial eran 20370 m2 e outros 20000 m2 en previsión, polo 
que en realidade non se aumenta a cesión, só se realiza un axuste á realidade actual, unha precisión 
técnica, dada a existencia de infraestruturas na parcela. 

Intervén o vicerreitor de Economía e Planificación dicindo que entende a coherencia do profesor 
Rodríguez Berrocal, pero o debate político acerca de sta cesión xa tivo lugar fai 10 anos; na actualidade 
téntase realizar unha adaptación técnica á realidade. 

Explica o reitor que esta actuación tenta deixar liquidado o acordo que se tomou naquel ano, co cal 
queda pechada aquela oferta inicial de máis de 40000 m2

, agora axústase e limítase ao espazo onde está 
a Cidade Tecnolóxica de Vigo. 

Replica o profesor Rodríguez Berrocal que a parcela que se deixara en reserva non tería que cederse 
necesariamente ao CITEXVI, podería limitarse a cesión á parcela inicial. Responde o vicerreitor de 
Economía e Planificación que a previsión se realizara no acordo acadado no 2005. 

Finalizado o debate sen máis intervencións, proponse a aprobación da proposta de regularización da 
cesión de terreos en favor de CITEXVI. O profesor Rodríguez Berrocal solicita votación, e esta 
realízase a man alzada co seguinte resultado: 

Votos a favor da proposta, 29; votos en contra, 2; abstencións, 8. 

Polo tanto, apróbase a proposta presentada. 

Punto 15. Aprobación, se procede, dos seguintes convenios: - Convenio de colaboración entre la 
Universidad de Vigo, el rector, el director y los académicos de la Universidad de Cambridge, mediante 
sus departamentos, la Junta Examinadora de la University 01 Cambrige y Cambridge English Language 
Assessment - Convenio marco de colaboración entre a Universidade de Vigo e a Universidad La Salle 
A.e. (México) - Convenio específico de colaboración entre a Universidade de Vigo e a Universidad La 
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Salle A.e. para el intercambio de estudantes - Convenio marco de colaboración entre a Universidade de 
Vigo e a Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (México) - Convenio específico de 
colaboración entre a Universidade de Vigo e a Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui para o 
intercambio de estudantes - Convenio marco de colaboración entre a Universidade de Vigo e a 
Universidad Nacional del Chaco Austral (Argentina) - Convenio marco de colaboración entre a 
Universidade de Vigo e a Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
(Argentina) - Acordo de cooperación Inter-Institucional entre a Hochochschule Bremerhaven 
(Universidade de Ciencias Aplicadas, Alemaña) e a Universidade de Vigo, para un programa de dobre 
grao en Bachelor of Arts in Business Administration en Hochschule-Bremerhaven e Grao en 
Administración e Dirección de Empresas. 

Declara o reitor que non existe ningún aspecto salientable destes proxectos que sexa necesario 
comentar, polo que propón a súa aprobación. 

Apróbanse por asentimento. 

Punto 16. Rogos e preguntas. 

Inicia o reitor unha rolda de palabras. Solicitan intervención: o profesor Bienvenido Diez; o profesor 
Pérez Abellás; o Sr. Xoan Cebro; o Sr. Fernández Alvarado; o Sr. Pato Rodríguez; o profesor Higinio 
González; e o profesor Reigosa Roger. 

Comeza a rolda o profesor Bienvenido Diez, quen formula unha serie de cuestións: 

- Solicita que na Comisión de modificación de Estatutos se invite a un representante sindical 
- Pregunta pola posibilidade de contratos de investigadores para as figuras en extinción 
- Solicita que se debata na Mesa de negociación unha normativa de concesión de eméritos 

Responde o reitor, con respecto ao primeiro punto, que a representatividade sindical vai incluída na 
proposta de regulamento interno, que será debatido na xuntanza inicial de constitución da Comisión, 
pero como se plasme dita representatividade é a propia Comisión quen debe decidilo. En canto ao 
segundo punto, refire o reitor que as conversas que se mantiñan coa conselleira de facenda víronse 
suspendidas cando foi nomeada candidata a alcaldía de Vigo, polo que agora está a comezar as 
conversas co novo conselleiro de facenda. En relación ao terceiro punto toma nota da suxestión. 

o profesor Pérez Abellás pregunta pola cuestión que formulou no Consello de Goberno anterior, en 
relación coa falta de resposta da Universidade á petición da Deputación de Ourense a participar no 
proceso de selección de persoal. Cede o reitor a palabra ao vicerreitor do Campus de Ourense, quen 
responde que a petición da Deputación foi recibida pola Secretaría do reitor, quen a derivou a Xerencia. 
Nese escrito solicitábanse datos sensibles do persoal, polo que considerouse preferible non subministrar 
ese datos, non participando no proceso. Destaca o vicerreitor que do mesmo xeito actuaron as outras 
administracións públicas. 

Toma a palabra o Sr. Xoan Cebro para solicitar, en primeiro lugar, unha resposta aos escritos 
presentados en xuño, como presidente da xunta PAS, con respecto dunha praza de Fisioterapia, no que 
se reclamaba un axuste de salario ao nivel de servizos que realiza. En segundo lugar, pregunta por que 
se tomou a decisión de implantar a facturación electrónica de todas as facturas, cando a lei só obriga a 
seguir este procedemento para importes superiores aos 5000 euros. Por último, informa que veñen de 
presentar unha reclamación contra os correos electrónicos que acusan a un traballador da Universidade 
de incumprimento das súas funcións, con acusacións de filtracións de información. Solicita que se 
investigue este caso e, de non ser certo, que se tomen medidas en contra dos propietarios das contas 
dende as que se fan esas acusacións. Manifesta que non se pode acusar a un traballador de feitos tan 
graves. Indica que seguirán este caso ata o final. 
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Responde o reitor con respecto deste último tema, declarando que a Reitoría é moi seria na súa 
actuación, e esta se basea nos informes do Servizo de Asesoría Xurídica, e non se afastará desta liña. 
Confirma o reitor coa secretaria xeral que, en efecto, chegou esa petición, e que está sendo informada. 
Explica o reitor que nos movemos dentro do ámbito da Lei do empregado público, en ocasións 
preténdese que a administración arranxe temas que non son susceptibles de expediente disciplinario, 
senón que deberán dirimirse no terreo xudicial. Lembra que, en cambio, si é causa de apertura de 
expediente os casos de insultos á autoridade da institución e, con todo, non se sigue esta vía. Fai un 
chamamento á cordura e á racionalidade no uso da liberdade da expresión, ao emprego dunha linguaxe 
axeitada que permita unha relación axeitada entre os membros da comunidade universitaria. 

Para responder as outras cuestión, cede a palabra ao xerente. Con respecto á cuestión de Fisioterapia, 
pide desculpas se non se responderon algúns escritos, porque é un tema recorrente. Solicita que se 
achegue novamente e se lIe responderá no prazo oportuno. En relación cos procedementos de 
facturación, esta Universidade realiza unha clara aposta pola administración electrónica, é consciente de 
que o cambio de paso implica un esforzo, pero estanse realizando reunións cos servizos, faranse 
manuais explicativos, e pide colaboración de todo o persoal a prol da Universidade. 

o Sr. Hadrián Fernández Alvarado pregunta polas axudas de custo dos representantes de alumnos aos 
Consellos de Goberno. Comenta que seguen sen pagarse, preguntaron á Secretaría Xeral elles dixeron 
que agardaban a que todos os alumnos enviaran os seus datos. Responde a Secretaria Xeral indicando 
que non tiña información de que aínda non se aboaran as axudas de custo. Darase orde para que se 
abonen a medida que se vaian aportando os datos dos estudantes. 

o representante de estudantes, Sr. Pato Rodríguez, pregunta pola realización do acordo de rotación do 
Consello de Goberno. Reponde o reitor aclarando que a rotación aprobada é a do Claustro. Pero dado 
que o Consello de Goberno é convocado polo propio reitor, polo que a rotación pode levarse a cabo. 
Pregunta o Sr. Pato Rodríguez se hai datas para comezar e responde o reitor que se están a secuenciar os 
Consellos de Goberno en función da celebración do próximo Claustro, cando se logre, decidirase. 

o profesor Higinio González explica que cando se están a negociar os proxectos ou os contratos de 
investigación con empresas, o persoal investigador encontra dificultades para identificar os 
interlocutores axeitados no Servizo de Investigación ou na OTRI para o asesoramento e tramitación. 
Ademais, indica que con frecuencia se poñen problemas ás condicións dos acordos. Esta situación é 
especialmente problemática tendo en conta as limitacións de tempo asociadas aos prazos das 
convocatorias. 

Responde a vicerreitora de Investigación e Transferencia. Indica en primeiro lugar que se está a mellorar 
as canles de comunicación entre os servizos e o persoal investigador, para facilitar os procesos de 
tramitación de convocatorias. A continuación apunta que é moi importante que o persoal investigador 
sexa consciente, dende a responsabilidade institucional, das precaucións que se deben aplicar na 
negociación das condicións dos proxectos de investigación con outros organismos de investigación ou 
con empresas. Explica a vicerreitora que o persoal investigador tende a querer aceptar aspectos 
propostos polos socios externos á Universidad e que institucionalmente non poden asumirse, como é o 
caso da posibilidade de renunciar aos dereitos de propiedade industrial. 

Replica o Sr. González que a valoración da conveniencia de conservar ou non a propiedade industrial 
debe facela o propio investigador, e indica que noutras universidades si se aproban os acordos nesas 
condicións. A vicerreitora responde que, no que respecta ao que fan outras universidades, o proceder na 
Universidade de Vigo debe guiarse polo que sexa correcto e mais axeitado ao ben da institución, e non 
polo que fagan os outros. No que respecta á decisión de renunciar á propiedade industrial, lembra que a 
propiedade dos resultados de investigación do persoal da universidade non é só persoal, senón da 
institución á que pertencen. 
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o profesor Reigosa Roger presenta o rogo de que aclare o indicado no Consello de Gobemo anterior, 
relativo á non moderación nas listas de correo. Pide que se lle envíen os acordos polos que non se leva a 
cabo dita moderación. Considera que se están a vulnerar os dereitos dos membros da comunidade. 

Finalizada a rolda de intervencións, toma a palabra dona Micaela Campanini, quen apunta que a 
rotación dos Consellos de Gobemo e dos claustros pode orixinar grandes dificultades de mobilidade, 
especialmente para os representantes dos alumnos que se trasladen en transporte público, xa que nalgúns 
casos non existen combinacións que permitan chegar a tempo. Solicita que se abonen as dietas con 
rapidez e que se analicen os problemas mencionados do desprazamento para tratar de solucionalos. 

Responde o vicerreitor de Economía e Planificación para explicar que xa se a dar pasos na liña de 
mellorar as combinacións de transporte público e, no caso concreto do Campus de Pontevedra, estase a 
negociar con RENFE para que haxa lanzadeiras ata o Campus. Replica a representante do estudantado 
que, nese caso, é necesario comprar bonos, e para traslados puntuais non compensa. Reponde o 
vicerreitor que para o caso concreto dos desprazamentos dos representantes do Consello de Gobemo, 
poderíase contactar con algunha empresa que permita solucionar estes traslados puntuais. 

Ao non haber máis asuntos que tratar, o reitor da por finalizada a sesión ás 12:35 h do día 2 de marzo de 
2015, da que eu como secretaria xeral dou fe co visto e prace do reitor. 
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REGULAMENTO DO USO DA LINGUA GALEGA 
Aprobado no Consello de Gobemo o 2 de marzo de 2015 

PREÁMBULO 

A Lei 6/2013, do 13 de xuño, do sistema universitario de Galicia (SUG) manifesta 

na súa exposición de motivos que: 

Transcorridos máis de vinte anos desde a entrada en vigor da Lei 11/1989, de orde
nación do sistema universitario de Galicia, resulta conveniente e necesario abordar 
unha actualización e simplificación do conxunto normativo que regula o ensino 
universitario de Galicia ... 

... Esta actualización debe cumprir o obxectivo de pular polo en sino público 
universitario e a investigación que se realiza nas universidades, defender os sinais de 
identidade de Galicia, nomeadamente a lingua, e apostar polo enraizamento do SUG 
na sociedade galega, contribuíndo á formación da cidadanía e achegando coñecemento 
á sociedade ... 

... O SUG aspira a mellorar os seus niveis de calidade e internacionalización, nun 
continuo proceso de modernización, o que esixe contar cunha regulación global e 
sistemática no eido do ensino universitario da nosa comunidade autónoma ... 

No artigo 2.0 do título preliminar recoñece como un dos obxectivos e fins propios 

do SUG: 

f) A promoción do galego, lingua oficial e propia de Galicia, e a súa coexistencia co 
castelán, tamén lingua oficial, e, se for o caso, con outras linguas de interese para a 
docencia e a investigación. 

Xa no título v, en que se ocupa da comunidade universitaria, refírese expresamente 

ao galego: 

Artigo 89. A lingua 
1. O galego e o castelán son as Iinguas oficiais das universidades de Galicia. O uso das 
linguas oficiais nas actividades universitarias rexerase pola Lei 3/1983, do 15 de xuño, 
de normalización lingüística, e polo que dispoñan as normas propias das 
universidades. 
2. O galego, como lingua propia de Galicia, é a lingua de uso normal nas actividades 
das universidades . 
3. A Xunta de Galicia e as universidades, no ámbito das súas competencias, 
estimularán o coñecemento e o uso do galego en todos os aspectos da actividade 
universitaria e fomentarán a súa aprendizaxe entre todos os membros da comunidade 
universitaria. 
4. O uso do galego na actividade docente e investigadora poderá terse en conta para os 
efectos de recoñecemento de méritos individualizados do labor docente e investigador. 
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Na actualización da Lei do SUG distínguense as liñas que comprometen os poderes 
e institucións públicas na tarefa de normalización da lingua galega, dende o Estatuto 
de autonomía á Lei de normalización lingüística. 

Arestora, coa integración no espazo europeo de educación superior, onde se 
salientan as calidades do multiculturalismo e o plurilingüismo, a lingua galega 
aparece como un elemento de riqueza máis dentro da pluralidade do Estado español 
e da Unión Europea. O impulso da mobilidade e o proceso de internacionalización 
reflíctense no Plan de internacionalización da Universidade e no desenvolvemento 
do campus de excelencia internacional. Cómpre adaptar e dispor a normativa para 
abranguer eses obxectivos: internacionalización, mobilidade, promoción do galego, 
estimulación do uso e aprendizaxe, lingua propia e oficial, coexistencia e uso 
normal. 

As universidades do SUG veñen colaborando e traballando dende a súa creación 
pola normalización do galego. Xa de xeito máis coordinado, canda a Xunta de 
Galicia, na Comisión Interuniversitaria de Política Lingüística, órgano que viña 
disposto como unha das medidas do Plan xeral de normalización lingüística. 

As universidades de Santiago de Compostela e da Coruña dispoñen de senllos 
regulamentos de uso da lingua galega como marcos de referencia para contribuír a 
unha necesaria homoxeneización das imaxes corporativas das institucións. O maior 
uso doutras linguas na nosa universidade debe estar en consonancia co compromiso 
moral e legal que os Estatutos da Universidade de Vigo e a Lei do SUG proclaman 
coa lingua propia de Galicia. A Universidade de Vigo, do mesmo xeito que o resto 
do espazo universitario galego, sente a necesidade de participar igualmente nese 
proceso de normalización do uso do galego provéndose dunha normativa de 
referencia semellante que permita tamén homoxeneizar a súa imaxe corporativa en 
materia de lingua a través do seguinte Regulamento de uso da lingua galega. 

1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1 Os usos lingüísticos da comunidade universitaria da Universidade de Vigo 
réxense polos criterios que establece este documento. A responsabilidade 
institucional do cumprimento deste regulamento, así como as accións de 
normalización lingüística en xeral, corresponde aos órganos de goberno 
desta universidade. 

1.2 Sempre que nesta normativa apareza a denominación Universidade de Vigo, 
entenderase que se refire a todos os centros e unidades que a integran: 
facultades, escolas, centros, institutos, departamentos e servizos. 
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1.3 Os termos documentación e comunicación entenderanse referidos aos usos 
institucionais de tipo oral, escrito ou na rede telemática. 

1.4 O nome oficial da Universidade é Universidade de Vigo, e así ha de 
constar. A denominación de centros, de estudos, de departamentos, de 
institutos e doutras figuras de investigación, así como os servizos 
universitarios ou administrativos, serán en galego. 

2 USOS LINGüíSTICOS INTERNOS 

Realizaranse en galego: 

2.1 As comunicacións formais (oficios, convocatorias de xuntanzas, citacións, 
convites etc.) entre centros, servizos e administracións da Universidade de 
Vigo. 

2.2 Os outros documentos de uso interno utilizados polos diferentes órganos da 
Universidade: 

2.2.1 Os documentos de xestión xeral: programas de actuación, memorias, 
informes etc. 

2.2.2 Os documentos contables: ordes de pagamento, follas de pedimento, 
recibos, orzamentos etc. 

2.2.3 Os documentos académicos: follas de matrícula e de preinscrición, 
validacións, instrucións, instancias, enquisas, cartas de estudantes etc. 

2.2.4 Os documentos de xestión de persoal : nóminas, notificacións etc. 

2.2.5 Os documentos xurídicos: informes, resolucións reitorais, de xerencia, 
consultas, documentación dilixenciada, reclamacións, impugnacións 
etc. 

2.2.6 As disposicións e as actas. 

2.2.7 A expedición de certificados de expedientes de uso interno. 

2.3 Os procedementos contractuais da Universidade de Vigo. Os contratos 
formalizaranse en galego e, en todo caso, unha copia dos pregos deberá 
estar dispoñible nesta lingua. 

2.4 Os centros e os departamentos da Universidade de Vigo, da mesma maneira 
que as dependencias administrativas e de servizos, terán como lingua de uso 
o galego. Así mesmo, os documentos que os departamentos e as entidades 
institucionais elaboren: as memorias, as actas, as comunicacións oficiais 
para os taboleiros de anuncios, os programas das materias etc. 
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2.5 As denominacións de cursos de posgrao (especialización e mestrados) e os 
créditos e as materias que os compoñen. 

2.6 Os títulos acreditativos de estudos propios expedidos pola Universidade de 
Vigo redactaranse en galego, agás os que teñan efectos fóra da nosa 
comunidade autónoma, que se expedirán en versión bilingüe. 

2.7 Os títulos de estudos oficiais expediranse en versión bilingüe segundo a 
lexislación vixente sobre obtención, expedición e homologación de títulos 
universitarios. 

2.8 Os rótulos informativos, as cabeceiras de todo tipo de papeis corporativos, 
os cuños e outros elementos análogos. 

2.9 As inscricións e as rotulacións que identifiquen bens de propiedade da 
Universidade, como inmobles, vehículos, maquinaria, ferramenta etc. 

2.10 A rotulación e os indicadores situados nas vías e nos camiños que 
dependen da Universidade. 

2.11 Os rótulos, indicadores, letreiros, sinalización, tanto nos exteriores coma 
nos interiores dos edificios da Universidade estarán en galego. Cando a 
normativa ou o interese xeral o requira, as sinalizacións tamén poderán 
incorporar outras linguas. 

2.12 As páxinas web, as intranets, os blogs informativos dos servizos, os 
accesos oficiais ás redes sociais, os portais telemáticos para teledocencia, 
os avisos e as convocatorias nas listaxes de correo electrónico, e toda a 
posibilidade de comunicación na rede dixital , sempre que teña unha 
vertente oficial da Universidade. 

2.13 De se precisar a adquisición de programas ou licenzas de aplicacións 
informáticas valorarase a dispoñibilidade de versión en galego ou a 
facilidade da súa posta en práctica. 

3 USOS LINGüíSTICOS EXTERNOS 

3.1 As comunicacións formais interuniversitarias e con institucións públicas e 
privadas da comunidade autónoma galega (incluída a administración 
periférica do Estado) faranse en galego. 

3.2 As comunicacións formais con destino a entidades de fóra da comunidade 
autónoma galega faranse : 
3.2.1 En galego se a institución receptora ten esta lingua recoñecida como 

lingua oficial de traballo. 
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3.2.2 En versión bilingüe galego-castelán cando o galego non sexa oficial, 
pero si o castelán. Nestes casos, o documento contará cunha parte 
impresa, onde o corpo fixo será en versión bilingüe galego-castelán e 
a parte para cubrir en castelán. 

3.2.3 En versión bilingüe galego-outra lingua oficial de trabaBo da 
institución receptora cando nin o galego nin o castelán sexan oficiais. 
Nestes casos, se o documento contén unha parte impresa, o corpo fixo 
será en versión bilingüe galego-lingua receptora e a parte que se cobre 
na lingua da institución. 

3.3 A expedición de certificados de expedientes académicos para o uso externo 
farase en galego. 

3.4 Os estudos, os proxectos e os trabaBos análogos que a Universidade de 
Vigo Bes encargue a terceiros no dominio lingüístico galego entregaran se 
en galego, agá s que a súa finalidade esixa a redacción noutra lingua. Este 
requisito será explicitamente recoBido nas convocatorias ou nas solicitudes 
de tales trabaBos. 

3.5 Os escritos que a Universidade presente nos tribunais de xustiza ou arbitrais 
no ámbito lingüístico galego redactaran se, sempre que sexa posible, en 
galego. 

4 USO ORAL 

4.1 Na atención oral aos usuarios/ase á cidadanía en xeral, tanto se é persoal 
como telefónica ou por medios telemáticos, as empregadas e empregados 
públicos da Universidade de Vigo dirixiranse en galego ao seu 
interlocutor/a, agás nos casos en que se solicite ser atendido en castelán ou 
cando o funcionario/a o considere necesario para facilitar a comunicación. 

4.2 Nos actos académicos (apertura do curso académico, investidura de 
doutores/as honoris causa etc.) e nos actos públicos en xeral (inauguracións, 
sinatura de convenios etc.) feitos no territorio lingüístico galego, a lingua 
que utilizarán os/as representantes da Universidade será o galego, agás que 
as circunstancias esixan o uso doutra lingua. 

5 REXISTROS 

5.1 Sen prexuízo do que, para algún s rexistros públicos, establece o artigo 9 da 
Lei 3/1983 de normalización lingüística, nos rexistros administrativos da 
Universidade de Vigo os asentamentos faranse sempre en galego, 
independentemente do idioma que presente o documento. 
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5.2 Nos expedientes académicos do alumnado porase en galego o nome das 
materias, as cualificacións e todas as demais informacións. 

5.3 A expedición de certificados farase en galego. Por pedimento expreso das 
persoas interesadas facilitarase a versión bilingüe ou castelá, que irá 
validada pola persoa responsable administrativa correspondente. 

6 PUBLICACIÓNS E PUBLICIDADE 

6.1 As disposicións da Universidade de Vigo publicaranse segundo os criterios 
establecidos neste documento sobre o uso interno e externo da lingua 
galega. 

6.2 As revistas non científicas, as memorias, as guías de estudantes, os carteis, a 
información sobre cursos, congresos, simposios, conferencias, os avisos, as 
convocatorias e, en xeral, as publicacións que a Universidade de Vigo faga, 
tanto internamente coma en medios de difusión externos, redactaranse en 
galego, excepto as destinadas especificamente á promoción exterior, que se 
poden facer noutra lingua. 

6.3 A publicidade de todo tipo que emita a Universidade de Vigo, ou que 
realice con outros organismos, realizarase en galego, agás a que fose 
destinada especificamente á promoción exterior. 

6.4 A Comisión de Publicacións establecerá uns criterios de uso para empregar 
linguas distintas ao galego por razóns de difusión científica nas 
publicacións da Universidade. 

6.5 As publicacións deberán respectar en todo caso o dereito do autor/a, de 
maneira que a tradución de orixinais deberá contar co seu previo 
consentimento. 

7 DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

7.1 O profesorado e o estudantado teñen o dereito a expresarse oralmente e por 
escrito na lingua oficial da súa preferencia. É obxectivo da Universidade 
que o galego sexa vehículo de expresión normal nas actividades docentes e 
investigadoras. 

7.2 A Universidade ofrecerá cursos e sistemas de autoaprendizaxe e de 
asesoramento lingüístico e terminolóxico para que o alumnado e o 
profesorado perfeccionen a comprensión e o coñecemento do galego, e 
posibiliten o incremento do seu uso na docencia. 

7.3 O profesorado da Universidade de Vigo coñecerá suficientemente as dúas 
linguas oficiais de acordo coas esixencias das súas tarefas docentes. 
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7.4 Os servizos da Universidade informarán o profesorado, no momento de 
incorporarse, de sta normativa, así como sobre os cursos de galego e outros 
mecanismos de apoio para que perfeccionen e incrementen a comprensión e 
o uso do galego. 

7.5 Os documentos relacionados coa docencia, como os plans de estudos, os 
programas de materias, as actas de cualificacións e similares serán en 
galego. 

7.6 O estudantado non poderá ser discriminado ou verse prexudicado por 
utilizar o galego nas clases e nos exames. Os departamentos garantirán a 
corrección dos exames en galego aínda que a docencia se imparta noutra 
lingua, agás nos casos de materias (como as de Filoloxía e de Tradución) 
que especifiquen no programa un criterio diferente. 

7.7 A Universidade promoverá o uso do galego nas actividades de 
investigación, ofrecendo medidas de promoción e de soporte técnico para 
corrixir as teses de doutoramento e outros documentos de investigación 
redactados en galego. 

7.8 A asistencia a clase de alumnado proveniente de fóra do dominio lingüístico 
galego non comportará alteracións de uso do galego na docencia. A 
Universidade informará previamente este estudantado do uso do galego na 
docencia, como tamén da convocatoria de cursos específicos para este 
colectivo. 

7.9 A Universidade ofreceralle titorías activas de orientación a este alumnado, e 
será preciso nomear un coordinador/a por centro que aconsellará sobre as 
materias que poderán cursar e resolverá ou vehiculará as cuestións que 
xurdan ao longo da súa estadía na Universidade. 

7.10 A Universidade de Vigo promoverá a creación do Programa de 
voluntariado lingüístico, coa participación dos diferentes colectivos que 
conformen a comunidade universitaria, para que He sirvan de soporte de 
integración á cultura galega. 

7.11 As convocatorias de bolsas realizadas pola Universidade terán en conta o 
que dispoña o presente regulamento. Os bolseiros/as ou calquera persoa 
que colabore en funcións docentes, de xestión administrativa ou de 
atención ao público, adecuaranse ao cumprimento deste regulamento. 

7.12 Queda excluído da aplicación deste regulamento o profesorado visitante 
ou análogo. 
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8 PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 

8.1 Os órganos de gobemo da Universidade adoptarán as medidas necesarias 
para que en cada unidade administrativa ou de servizos, e mais o persoal 
que estea relacionado co público tanto oralmente como por escrito, teña os 
coñecementos de galego necesarios para garantir o dereito da cidadanía a 
escoller a lingua de relación coa administración. 

8.2 Os órganos de gobemo da Universidade de Vigo establecerán o nivel de 
coñecemento da lingua galega axeitado e esixible para cada posto de 
traballo na Universidade. 

8.3 En todas as bases que regulen as convocatorias para a provisión de postos 
de traballo da Universidade, de réxime administrativo ou laboral, e os 
concursos de méritos destinados á promoción interna, establecerase a 
acreditación dun determinado nivel de lingua galega, de acordo co apartado 
anterior. 

9 CONTRATACIÓN E CONVENIOS 

9.1 Os contratos de prestación de servizos (cafetarías, comedores universitarios, 
reprografía, axencias de viaxe etc.) asinados pola Universidade con 
entidades privadas conterán unha cláusula onde se comprometan a cumprir 
as normas que en materia de uso lingüístico dispón este regulamento. 

9.2 Estas empresas utilizarán o galego na rotulación, nos avisos etc. , e a 
atención aos usuarios/as deberá ser efectiva en ambas as linguas oficias. 
Procurarán que os produtos e os servizos que ofrecen conteñan a 
información en galego. A Universidade ofrecerá a colaboración da Área de 
Normalización Lingüística para facilitarlle o cumprimento desta normativa. 

9.3 Os convenios asinados po la Universidade con outras entidades públicas ou 
privadas redactaranse en galego e, se é o caso, na lingua ou nas linguas 
oficiais ou de traballo da outra ou outras entidades asinantes. 

10 CALIDADE LINGüíSTICA 

10.1 Debido a que os textos públicos da Universidade transmiten a imaxe da 
propia institución e son susceptibles de seren interpretados como 
modelos de lingua en todos os textos, documentos e comunicacións da 
Universidade de Vigo, coidarase especialmente a calidade e a corrección 
lingüística. Ademais, terase en conta a harmonización dos textos, a 
democratización, a personalización, a claridade de contidos e a 
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uniformidade, de acordo cos criterios de linguaxe administrativa da 
Xunta de Galicia. 

10.2 Deberase usar unha linguaxe inclusiva que evite posibles ambigüidades, 
fórmulas sexistas e oculte un dos xéneros. 

10.3 A Universidade velará para que estes criterios se utilicen nos textos e nas 
comunicacións das actividades doutras entidades coas que colabore. 

11 TOPONIMIA E NOMES DE RÚAS, EMPRAZAMENTOS OU EDIFICIOS 

11.1 Tal e como dispón o artigo 10 da Lei 3/1983 de normalización lingüística, 
os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega. 

11.2 A Universidade de Vigo preservará as formas tradicionais dos lugares 
como parte integrante do patrimonio cultural. As formas dos topónimos 
empregadas pola Universidade serán sempre as establecidas legalmente. 

11 .3 Seguiranse os criterios establecidos na declaración asinada pola 
Comisión de Toponimia en 2002 para nomear as rúas, camiños, edificios 
de titularidade da Universidade: 

11.3 .1 Na denominación oficial das diferentes realidades xeográficas 
(entidades de poboación, urbanizacións, prazas, rúas etc.) ha de 
preferirse sempre un topónimo tradicional antes que fórmulas de 
nova invención. 

11.3.2 No caso de realidades xeográficas de nova creación realizarase un 
inventario das denominacións tradicionais do territorio afectado e 
empregaranse nomes tomados dese repertorio para a 
denominación oficial das novas realidades. 

11.3.3 Cando nunha área determinada os topónimos tradicionais superan 
en número as novas realidades xeográficas creadas de 
preferencia, deben preservarse os topónimos de maior interese 
histórico, arqueolóxico ou filolóxico. 

11.3.5 SÓ se empregará o recurso á imposición de «topónimos 
honoríficos» (nomes de persoas ou institucións, de conceptos 
abstractos, de cidades ou países etc.) nos casos en que a nova 
denominación non sepulte un topónimo tradicional. 

11.3.6 No caso de ter que optar por un topónimo honorífico ou 
conmemorativo, seguiranse as directrices aprobadas pola ONU en 
2004. 



ANEXO II 

UniversidadeYigo 
LÍMITE DE PRAZAS DOS GRAOS 

CURSO 21015/2016 

e deO 
Centro Titulación 

Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 
Facultade de Ciencias Grao en Ciencias Ambientais 

Grao en Enxeñaría Agraria 
Facultade de Historia Grao en Xeografía e Historia 

Grao en Dereito 
Facultade de Dereito Simultaneidade Administración e Dirección de 

Empresas e Dereito 
Facultade de Ciencias Empresariais e Grao en Administración e Dirección de Empresas 
Turismo Grao en Turismo 

Grao en Educación Social 

Facultade de Ciencias da Educación 
Grao en Traballo Social 
Grao en Educación Infantil 
Grao en Educación Primaria 

Escola Superior de EnxeñarÍa 
Grao en Enxeñaría Informática 
Simultaneidade Administración e Dirección de 

Informática 
Empresas e Enxeñaría Informática 

Centro Adscrito: 

Prazas 14/15 Prazas 15/16 
45 45 
45 45 
45 45 
45 45 
50 50 

20 20 

100 100 
60 60 
75 75 
75 75 
75 75 
75 75 
90 90 

20 20 

I Escola Universitaria de Enfermaría I Grao en Enfermaría 50--¡- 50 



UniversidadeYigo 
LÍMITE DE PRAZAS DOS GRAOS 

CURSO 21015/2016 

e de P t d 
Centro Titulación 
Facultade de Belas Artes Grao en Belas Artes 

Facultade de Ciencias da Educación e 
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 
Grao en Educación Infantil 

do Deporte 
Grao en Educación Primaria 

Escola de Enxeñaría Forestal Grao en Enxeñaría Forestal 

Facultade de Ciencias Sociais e da 
Grao en Dirección e Xestión Pública 

Comunicación Grao en Comunicación Audiovisual 
Grao en Publicidade e Relacións Públicas 

Facultade de Fisioterapia Grao en Fisioterapia 
--- --

Centros Adscritos: 

Escola Universitaria de Enfermaría Grao en Enfermaría 

Centro Universitario da Defensa 
(Marín) 

Grao en Enxeñaría Mecánica 

Prazas 14/15 Prazas 15/16 
130 130 
100 100 
75 75 
75 75 
45 45 

30 presenciais+ 20 presenciais + 

15 semipres. 25 semipres. 

45 45 
100 100 
50 50 

50 50 
Pendente 

55 Ministerio de 
Defensa 



Universidad~igo 
LÍMITE DE PRAZAS DOS GRAOS 

CURSO 21015/2016 

e de V· 
Centro Titulación 

Grao en Ciencias da Linguaxe 

Grao en Linguas Estranxeiras 

Grao en Tradución e Interpretación 

Facultade de BioloxÍa Grao en BioloxÍa 
Facultade de Ciencias Económicas e Grao en Administración e Dirección de Empresas 
Empresariais Grao en Economía 

Simultaneidade Administración e Dirección de 
Empresas e Dereito 

Escola de EnxeñarÍa de Grao en EnxeñarÍa de TecnoloxÍas de 
Telecomunicación Telecomunicación 
Escola Universitaria de Estudos 

Grao en Comercio 
Empresariais 
Facultade de Ciencias XurÍdicas e do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 
Traballo Grao en Dereito 

Escola Técnica Superior de EnxeñarÍa 
Grao en EnxeñarÍa da EnerxÍa 

de Minas Grao en EnxeñarÍa dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos 

Facultade de Ciencias do Mar Grao en Ciencias do Mar 
Facultade de Química Grao en Química 

Grao en EnxeñarÍa Eléctrica 
Grao en EnxeñarÍa Electrónica Industrial e Automática 

Escola de EnxeñarÍa Industrial Grao en EnxeñarÍa en Organización Industrial 
Grao en EnxeñarÍa en Química Industrial 
Grao en EnxeñarÍa en TecnoloxÍas Industriais 

--~ 

Prazas 14/15 Prazas 15/16 
50 presenciais 50 presenciais 
+ 1 O semipres. + 10 semipres. 

50 50 
120 

120 
Inglés-Español: 50 
Inglés-Galego: 40 

Francés-Español : 20 
Francés-Galego: 10 

75 75 
210 210 
60 60 

40 40 

150 150 

120 115 

80 80 
70 70 

50 50 

50 50 

70 70 
60 60 
50 50 
90 90 
80 70 
50 50 

110 100 



UniversidadeYigo ÚMITE DE PRAZAS DOS GRAOS 

CURSO 21015/2016 
Centro Titulación Prazas 14/15 I Prazas 15/16 

Grao en Enxeñaría Mecánica 150 140 



UniversidadeYigo 
LÍMITE DE PRAZAS DOS GRAOS 

CURSO 21015/2016 
Centros Adscritos: 

Centro Titulación 
Escola Universitaria de Enfermaría 

Grao en Enfermaría 
Meixoeiro (Vigo) 
Escola Universitaria de Enfermaría 

Grao en Enfermaría 
Povisa (Vigo) 
Escola Universitaria de Profesorado de Grao en Educación Infantil 
E.G.B. María Sedes Sapientiae (Vigo) Grao en Educación Primaria 
Escola de Negocios Caixanova (Vigo) Grao en Administración e Dirección de Empresas 

Prazas 14/15 Prazas 15/16 I 

50 50 ! 

70 70 

75 75 
75 75 
60 60 



Univers id ad,&,igo 
ANEXOIII 

Vicerreiton a de 
Organización 
Académica e 
Profesorado 

Edificio Reitoría 
Campus de Vigo 
36310 Vigo 
España 

Calendario e procedemento para a aprobación de propostas e de modificacións de 
titulacións de grao, máster e doutoramento para o curso 2016/2017 

Te!. 986813595 
vicprof@uvigo.es 

O Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinallzas universitarias 
oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, regula o procedemento e as 
condicións para a obtención, polas universidades do Sistema Universitario de Galicia, da 
autorización para impartir as ensinallzas universitarias oficiais conducentes aos títulos de 
grao, máster e doutoramento, así como a súa modificación e supresión. A Orde de 20 de 
marzo de 2012 desenvolve as especificacións cOlItidas no mencionado decreto, regulando 
os diversos procedementos relacionados coa planificación e desenvolvemento da oferta 
de ensinanzas no Sistema Universitario de Galicia. 

Así pois, co fin iniciar a planificación da oferta de titulacións para o curso 2016/2017, o 
Consello de Goberno de .... 2015, acorda: 

a) Directrices xerais 

Poderán presentarse propostas de títulos de grao, máster e doutoramento que xurdan 
dunha modificación, fusión ou reorganización da actual oferta de titulaciólls ou as que se 
consideren iniciativas de interese estratéxico para a institución .. As pro postas (incluíndo 
as posibles modificacións de títulos xa implantados) deberán trarnitarse de acordo co 
calendario e procedemento que figura nos anexos 1, 11 e 111. 

b) Procedemento para a solicitude de informe previo de enVÍo a verificación 

Na Orde de 20 de marzo de 2012 establecese que con anterioridade á solicitude de 
verificación dos plans de estudo polo Con sello de Universidades, a Consellería de 
Educación realizará un informe previo no que se comprobará a pertinencia 
socioeconómica das ensinanzas universitarias oficiais propostas e a súa adaptación aos 
principios, requisitos xerais e específicos recollidos no Decreto 222/2011. Segundo o 
procedemento establecido, a documentación que debe acompaiiar á solicitude de envío 
previo a verificación é a seguinte: 

a) Memoria para a solicitude de verificación de títulos oficiais. 
b) Memoria xustificativa do cumprimento dos requisitos xerais (interese 

socioecollónúco para Galicia, mercado laboral, demanda, nOll duplicidade) e 
específicos recollidos no Decreto 222/2011, onde se recollan todos apartados do 
Anexo 1 da Orde de 20 de marzo de 2011. 

e) Memoria económica no que se xustifique a viabilidade da proposta que conterá a 
análise e cuantificación das necesidades presentes e futuras en recursos humanos, 
infraestruturas e outros bens para a implantación da titulación proposta así como 
a xustificación das diferentes fontes de flllanciamento. 

d) Certificación do acordo do Consello de Gobemo polo que se propón a 
implantación das ensinanzas. 



Universidad~igo Vicerreitoría de 
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Profesorado 

Edificio ReitorÍa 
Campus de Vigo 
36310 Vigo 
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Te!. 986813595 
vicprof@uvigo.es 

e) Certificación do informe favorable do Consello Social sobre a implantación das 
ensmanzas. 

c) Tramitación 

Memoria para a solicitude de verificación e memoria xustificativa 
A memoria para a solicitude de verificación da titulación conterá o plan de estudos e 
deberá ter en conta o establecido no anexo 1 do RD 1393/2007 polo que se establece a 
ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, modificado polo RD 861/2010. 
No caso de titulacións de grao, a memoria para a solicitud e de verificación e a memoria 
xustificativa serán aprobadas pola xunta de titulación que corresponda, a non ser nos 
centros nos que exista unha única titulación de grao, en cuxo caso corresponderá á xunta 
de centro. No caso de títulos novos, será o Consello de Gobemo o encargado de 
establecer, no momento de aceptar a declaración de interese, un procedemento de 
actuación que inclúa o centro de adscripción ou inicie os trámites para a creación dun 
novo centro. 
N o caso de títulos de más ter, a memoria para a solicitud e de verificación e a memoria 
xustificativa serán aprobadas pola comisión académica e pola xunta de centro que 
correspondan. 
No caso de estudos de doutoramento, as memorias elaboraranse de acordo co 
establecido no RD 99/2011 polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento e 
no Regulamento de Estudos de Doutoramento da Universidade de Vigo. 

Memoria económica 
A memoria económica será elaborada pola vicerreitoría correspondente que poderá 
solicitar os informes que se consideren necesarios aos órganos unipersoais ou colexiados 
que corresponda. 



ANEXO 1: Calendario e procedemento de tramitación de novas propostas e/ou modificación de 

Presentación da expresión de interese 

Valoración da COAP e aprobación , se procede, 
no Consello de Goberno da adecuación da 

proposta aos requisitos xerais e á estratexia 
institucional 

Elaboración da memoria inicial segundo os 
requisitos establecidos na normativa vixente 

Remisión da documentación da proposta á 
VOAP 

Exposición pública á Comunidade Universitaria 
no web da Universidade 

Recollida de alegacións 

Avaliación da memoria inicial e remisión á 
VOAP do informe técnico 

Aprobación da memoria definitiva e elaboración 
do informe de res posta ás alegacións 

Remisión da documentación da proposta 
definitiva á VOAP 

Informe da COAP 

Aprobación da proposta 

Informe do Consello Social 

COAP e Consello de Goberno 

Xunta de titulaciónlXunta de 
Centro 

Secretaria/o do centro 

VOAP 

VOAP 

VOAP 

Xunta de titulación/Xunta de 
Centro 

Secretaria/o do Centro 

COAP 

Consello de Goberno 

Consello Social 

Ata o 17 de marzo 

Ata o 27 de marzo 

Ata o 22 de maio 

Ata o 22 de maio 

Mínimo 15 días 
naturais 

Durante o prazo de 
exposición pública 

Durante o prazo de 
exposición pública 

Ata o 30 de xuño 

Ata o 30 de xuño 

Xullo 

Xullo 

Xullo 

Correo electrónico a vic.tce@uvigo .es segundo formato normalizado 

Informe da COAP e acordo de Consello de Goberno 

Segundo o procede mento establecido pola Xunta de Centro/Titulación 

Envío por correo electrónico (vic.tce@uvigo.es) en formato PDF dos seguintes documentos: 
1. Memoria de verificación en formato normalizado 
2. No caso de solicitudes de modificación, documento resumen do contido das modificacións 
3. Memoria xustificativa segundo formato normalizado 

Presentación nalgún dos rexistros oficiais da Universidade de Vigo de: 
4. Acordo de aprobación da memoria no centro/titulación 
5. Documentación orixinal aue oroceda (convenios. cartas de 

Publicación na páxina web da Vicerreitoría (ou da EIDO) e comunicación á comunidade universitaria 

As alegacións pódense presentar mediante envío por correo electrónico a vic.tce@uvigo.es 

Dende a Vicerreitoría revisaranse as pro postas 
Envío do informe técnico por correo electrónico ás direccións de centros, indicando os aspectos que se 
deban matizar ou modificar 

Segundo o procedemento establecido pola Xunta de CentrolTitulación 

Envío por correo electrónico (vic.tce@uvigo.es) en formato WORD de: 
1. Memoria de verificación en formato normalizado 
2. No caso de solicitudes de modificación, documento resumen do contido das modificacións 
3. Memoria xustificativa segundo formato normalizado 
Presentación nalgún dos rexistros oficiais da Universidade de Vigo de: 
4. Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro 
5. Informe de alegacións e respostas a todas as alegacións presentadas 
6. A documentación orixinal que proceda 

(1) Para aclarar calquera dúbida en relación con estas instrucións, prégase que se poñan en contacto co mail vic.tce@uvigo.es ou tfno: 986 813442 



ANEXO 11: Calendario e orocedemento de tramitación de novas nrl"\nl"\c>t",c> 

Presentación da expresión de interese 

Valoración da COAP e aprobación, se procede, 
no Consello de Goberno da adecuación da 
proposta aos requisitos xerais e á estratexia 

institucional 

Remisión da documentación da proposta á 
VOAP 

Exposición pública á Comunidade Universitaria 
no web da Universidade 

Recollida de alegacións 

Avaliación da memoria inicial e remisión á 
VOAP do informe técnico 

Aprobación da memoria definitiva e elaboración 
do informe de resposta ás alegacións 

Remisión da documentación da pro posta 
definitiva á VOAP 

Informe da CEP 

Aprobación da pro posta 

Informe do Consello Social 

.221 .. ". 
Xunta de titulaciónlXunta de 

Centro 

CEP e Consello de Goberno 

Xunta de titulaciónlXunta de 
Centro 

Secretaria/o do centro 

VOAP 

VOAP 

VOAP 

Xunta de titulaciónlXunta de 
Centro 

Secretaria/o do Centro 

CEP 

Consello de Goberno 

Consello Social 

Ata o 17 de marzo 

Ata o 27 de marzo 

Ata o 22 de maio 

Ata o 22 de maio 

Mínimo 15 días 

Durante o prazo de 
exposición pública 

Ata o 30 de xuño 

Ata o 30 de xuño 

Xullo 

Xullo 

Xullo 

Correo electrónico a vic,tce@uvigo,es segundo formato normalizado 

Informe da CEP e acordo de Consello de Goberno 

Segundo o procede mento establecido pola Xunta de CentrolTitulación 

Envío por correo electrónico (vic,tce@uvígo,es) en formato PDF dos seguintes documentos: 
1, Memoria de verificación en formato normalizado 
2, No caso de solicitudes de modificación, documento resumen do contido das modificacións 
3, Memoria xustificativa segundo formato normalizado 

Presentación nalgún dos rexistros oficiais da Universidade de Vigo de: 
4, Acordo de aprobación da memoria no centro/titulación 
5, Documentación orixinal Que proceda (convenios. cartas de 

Publicación na páxina web da Vicerreitoría (ou da El DO) e comunicación á comunidade universitaria 

As alegacións pódense presentar mediante envío por correo electrónico a vic,tce@uvigo.es 

Dende a Vicerreitoría revisaranse as propostas 
Envío do informe técnico por correo electrónico ás direccións de centros, indicando os aspectos que se 
deban matizar ou modificar 

Segundo o procede mento establecido pola Xunta de CentrolTitulación 

Envio por correo electrónico (vic,tce@uvigo,es) en formato WORD de: 
1, Memoria de verificación en formato normalizado 
2, No caso de solicitudes de modificación, documento resumen do contido das modificacións 
3, Memoria xustificativa segundo formato normalizado 
Presentación nalgún dos rexistros oficiais da Universidade de Vigo de: 
4, Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro 
5, Informe de alegacións e respostas a todas as alegacións presentadas 
6. A documentación orixinal 

(1) Para aclarar calquera dúbida en relación con estas instrucións, prégase que se poñan en contacto co mail vic,tce@uvigo,es ou tfno: 986 813442 



Presentación da expresión de interese 

Valoración da Comisión Permanente da EIDO 
e aprobación, se procede, no Consello de 
Goberno da adecuación da proposta aos 

xerais e á estratexia institucional 

Remisión da documentación da proposta á 
EIDO 

Exposición pública á Comunidade Universitaria 
no web da Universidade 

Recollida de alegacións 

Avaliación da memoria inicial e remisión á 
CAPD do informe técnico 

Aprobación da memoria definitiva e elaboración 
do informe de resposta ás alegacións 

Remisión da documentación da proposta 
definitiva á EIDO 

Informe da EIDO 

Aprobación da proposta 

Informe do Consello Social 

Comisión Académica do 
Programa de Doutoramento 
(CAPD2

) Grupos/equipos de 
invA~tin::lrjtín 

EIDO e Consello de Goberno 

Comisión Académica do 
Programa de Doutoramento 

(CAPD 2
) 

Secretario/a da CAPD 

EIDO 

EIDO 

VOAP/EIDO 

CAPD 

Secretario/a da CAPD 

EIDO 

Consello de Goberno 

Consello Social 

Ata o 17 de marzo 

Ata o 27 de marzo 

Ata o 22 de maio 

Ata o 22 de maio 

Mínimo 15 días 

Durante o prazo de 
exposición pública 

Ata o 30 de xuño 

Ata o 30 de xuño 

Xullo 

Xullo 

Xullo 

Correo electrónico a eido@uvigo.es segundo formato normalizado 

Informe da Comisión Permanente da EIDO e acordo de Consello de Goberno 

Segundo procedemento establecido na propia CAPD 

Envío por correo electrónico (eido@uvigo .es) en formato PDF dos seguintes documentos: 
1. Memoria de verificación en formato normalizado 
2. No caso de solicitudes de modificación, documento resumen do contido das modificacións 
3. Memoria xustificativa segundo formato normalizado 
Presentación nalgún dos rexistros oficiais da Universidade de Vigo de: 
4. Acordo de aprobación da memoria na CAPD 
5. A documentación orixinal 

Publicación na páxina web da Vicerreitoría (ou da EIDO) e comunicación á comunidade universitaria 

As alegacións pódense presentar mediante envío por correo electrónico a eido@uvigo.es 

Dende a EIDO e a Vicerreitoría revisaranse as pro postas de programas de doutoramento 
Envío do informe técnico por correo electrónico aos/ás coordinadores/as, indicando os aspectos que se 
deban matizar ou modificar 

Segundo o procedemento establecido pola CAPD 

Envío por correo electrónico (eido@uvigo .es) en formato WORD de: 
1. Memoria de verificación en formato normalizado 
2. No caso de solicitudes de modificación, documento resumen do contido das modificacións 
3. Memoria xustificativa segundo formato normalizado 
Presentación nalgún dos rexistros oficiais da Universidade de Vigo de: 
4. Acordo de aprobación da memoria definitiva na CAPD 
5. Informe de alegacións e respostas a todas as alegacións presentadas 
6. A documentación orixinal 

(1) Para aclarar calquera dúbida en relación con estas instrucións, prégase que se poñan en contacto co mail eido@uvigo.es ou tfno: 986 813442 
(2) Na declaración de interese debe constar unha proposta de composición da CAPD. O informe favorable do Consello de Goberno supón o nomeamento formal da Comisión Académica que queda facultada 

para desenvolver a proposta nos termos establecidos na normativa vixente 



ANEXO IV 

REGULAMENTO DA COMISiÓN DE CALlDADE DA UNIVERSIDADE 
DE VIGO 

Aprobado no Consello de Gobemo o 2 de marzo de 2015 

Os Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a ordenación 
das ensinanzas universitarias oficiais, posteriormente modificado polo Real Decreto 
861/2010, de 2 de xu"o, establece que os Sistemas de Garantía da Calidade son 
parte dos novos plans de estudo para garantir un funcionamento correcto das 
titulacións e asegurar a súa obrigada acreditación. O Real Decreto 1791/2010, de 
30 de decembro, polo que se aproba o Estatuto do Estudante Universitario, recolle 
nos seus artigos 8 j) e 9 j) o dereito do estudantado a participar nos procesos de 
avaliación institucional e nas Axencias de Avaliación da Calidade Universitaria. 

o programa FIDES-AUDIT que segue as directrices de ENOA (European 
Association for Ouality Assurance in Higher Education) e está liderado pola ACSUG 
ten como obxectivo guiar os centros no labor de integración de todas as actividades 
relacionadas coa garantía da calidade do ensino e favorecer os procesos de 
verificación, seguimento e renovación da acreditación dos títulos. Este programa 
comezou a implantarse na Universidade de Vigo no curso 09-10. 

A calidade aparece recollida no Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo 
2008-2012 (POX) e no Plan de calidade no ámbito de xestión (2008-2012) (Plan 
Avante) como un valor ou principio que guía todas as accións da organización. O 
obxectivo deste plan Avante foi "establecer un sistema de calidade para identificar, 
racionalizar e controlar os diferentes procesos de xestión da universidade." 

O regulamento da Comisión da Calidade da Universidade de Vigo, que se detalla a 
seguir, pretende definir a composición e funcións dun órgano que contribuirá 
decisivamente á implantación da cultura da calidade, e do sistema que a apoia, en 
todos os ámbitos da Universidade de Vigo. 

Artigo 1 

A Comisión de Calidade da Universidade de Vigo será a encargada de tratar 
aquelas cuestións que teñan que ver coa planificación, desenvolvemento e 
avaliación da calidade na docencia e na xestión. 

Asemade, será a encargada de contribuír á definición e facer o seguimento do 
Sistema de Xestión da Calidade da Universidade de Vigo, da súa política de 



calidade, dos obxectivos nela definidos e dos seus resultados. Para levar adiante 
estas funcións, constitúese unha Comisión de Calidade da Universidade de Vigo, da 
cal dependerán unha Comisión Académica de Calidade e unha Comisión Técnica 
de Calidade que asumirán o traballo sobre as cuestións relacionadas coa calidade 
nos centros, departamentos e nas titulacións de grao, mestrado e doutoramento, a 
primeira, e sobre as cuestións relacionadas coa calidade nos servizos, a segunda. 

A Área de Apoio á Docencia e Calidade fornecerá o apoio técnico necesario a estas 
comisións. 

Artigo 2 

Composición da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo 

• 01 reitor/a que actuará como presidente/a. 

• Ola vicerreitor/a con competencias específicas en calidade. 

• Ola vicerreitor/a con competencias específicas en organización académica. 

• Ola xerente. 

• Ola coordinadorla da Área de Estudos e Programas. 

• Ola directorIa da Escola Internacional de Doutoramento que poderá delegar 
nola coordinadorla de caidade. 

• Oslas responsables de cada un dos centros que poderán delegar noslas 
coordinadoreslas de calidade. 

• Ola directorIa da Área de Apoio á Docencia e Calidade que actuará como 
secretario da comisión. 

• OlA directorIa da Área de Igualdade. 

• OlA directorIa da Área de Normalización Lingüística . 

• Un/unha representante de Xefaturas de Servizos con competencias en 
xestión académica e investigación. 

• Un/unha técnicola da Área de Apoio á Docencia e Calidade. 

• Tres representantes do alumnado elixidos polo Consello de Goberno. 
Sempre que for posible, garantirase a presenza de alumnado de grao, 
mestrado e doutoramento. 

• Un/unha representante do alumnado egresado. 

• Un/unha representante do PASo 



• Un/unha representante do PDI, elixido polo Consello de Goberno. 

• Un/unha representante das empresas e institucións empregadoras, 
designado polo reitor. 

• Un/unha representante dos centros con sistemas de calidade propios. 

Artigo 3 

Composición da Comisión Académica de Calidade da Universidade de Vigo. 

-O/a vicerreitora con competencias en calidade/organización académica que 
a presidirá. 

-O/a director/a da Área de Apoio á Docencia e Calidade que actuará como 
secretario/a. 

-Os/as responsables de cada un dos centros que poderán delegar nos/as 
coordinadores/as de calidade. Dous por cada ámbito de coñecemento. 

-Un/unha técnico/a da Área de Apoio á Docencia e Calidade. 

-Un/unha representante do PDI e do alumnado. 

-Un/unha representante da xerencia. 

Artigo 4 

Composición da Comisión Técnica de Calidade da Universidade de Vigo. 

-O/a xerente, ou persoa en quen delegue, que a presidirá. 

-O/a director/a da Área de Apoio á Docencia e Calidade que actuará como 
secretario. 

-O/a responsable da Unidade de Estudos e Programas. 

-Un/unha representante dos servizos económicos e de persoal , un/unha da 
ATIC, un/unha da administración dos centros, un/unha da Biblioteca. 

-Un/unha representante dos centros e servizos con sistemas de calidade 
certificados. 

-Un/unha técnico/a de calidade. 

Artigo 5 

Competencias da Comisión de Calidad e da Universidade de Vigo 

1. Modificar o seu regulamento que será aprobado polo Consello de Goberno 
da Universidade. 



2. Deseñar un sistema integrado de calidade na Universidade que atinxa a 
centros, departamentos, titulacións e servizos e garantir a súa implantación. 

3. Garantir o desenvolvemento do plan estratéxico da Uvigo en materia de 
calidade. 

4. Deseñar, implantar e facer un seguimento da Política de Calidade da 
Universidade de Vigo. 

5. Formular os obxectivos anuais de calidade da Universidade de Vigo e 
facer o seu seguimento. 

6. Promover a necesaria comunicación e coordinación entre os centros e os 
servizos para conseguir os obxectivos de calidade da Universidade. 

7. Aprobar os manuais de calidade de cada un dos centros e facer un 
seguimento das súas revisións e actualizacións. 

8. Aprobar os informes de seguimento e os plans de mellora dos títulos de 
grao, mestrado e doutoramento, sen prexuízo das competencias que lIe puidesen 
corresponder a outros órganos segundo a normativa vixente. 

9. Garantir a implantación dos plans de mellora derivados dos procesos de 
certificación do SGIC e da verificación e acreditación dos títulos, así como a 
certificación dos servizos cando corresponder. 

10. Establecer as directrices específicas para o recoñecemento das accións 
de Calidade da Universidade de Vigo, especialmente a través dos 
contrato-programa. 

11. Garantir unha correcta implantación das memorias verificadas dos títulos 
e do seu seguimento. 

12. Facer un seguimento institucional dos procesos a través dos indicadores 
asociados. 

13. Deseñar un plan de avaliación integral da satisfacción na Universidade 
de Vigo. 

14. Garantir unha correcta avaliación do profesorado a través do programa 
Docentia, ou similares, e das enquisas de avaliación docente. 

15.Elaborar a memoria anual de Calidade da Universidade de Vigo. 

16. Promover a adhesión da Universidade de Vigo a programas de calidade 
de carácter nacional ou internacional, en coherencia coa súa estratexia . 

17.Mellorar os aspectos organizativos e funcionáis que afecten os procesos 
de calidade. 

18.Potenciar as accións de información, transparencia, comunicación e 



rendición de contas en materia de calidade. 

Artigo 6 

Funcións da Comisión Académica de Calidade e da Comisión Técnica de 
Calidade 

A Comisión de Calidade, unha vez constituída, asignará para un mellor 
funcionamento as funcións descritas no artigo anterior a cada unha das comisións 
dependentes dela, seguindo os criterios xerais descritos no artigo 1 deste 
regulamento. 

Artigo 7 

Mandato e duración do mandato dos membros da Comisión de Calidade da 
Universidade de Vigo 

Os membros da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo serán nomeados 
polo reitor por un período máximo de 4 anos, coincidente sempre co mandato 
daquel. Os/as representantes de alumnado renovaranse cada dous anos. 

Artigo 8 

Réxime de sesións da Comisión de Calidade 

A Comisión de Calidade reunirase polo menos dúas veces ó ano, un ha delas ó 
comezo do curso académico. 

• Será convocada polo seu/súa presidente/a e por pedimento de, polo menos, 
un terzo dos seus membros. 

• Para quedar constituída deberá estar presente un terzo dos seus membros 
en segunda convocatoria. 

• Redactarase unha acta que faga fe dos asuntos tratados. 

Artigo 9 

Réxime de seslons da Comisión Académica de Calidade e da Comisión 
Técnica de Calidade 

• A Comisión Académica de Calidade e a Comisión Técnica de Calidade 
reuniranse polo menos unha vez cada tres meses. 

• Serán convocadas polo seus/súas presidentes/as ou a pedimento dun terzo 
dos seus membros. 



· . .. '- . .. 

• Redactarse un ha acta que faga fe dos asuntos tratados. 

Artigo 10 

As Comisión de Calidade da Universidade de Vigo e as outras definidas 
neste regulamento poderán formar grupos de traballo para trataren aqueles 
aspectos que se consideren oportunos. Tamén poderán convidar ás súas sesións, 
con voz pero sen voto, as persoas que se determinaren cando se traten asuntos 
específicos. 

RESUMO DE REVISIÓNS 



ANEXO V CONSELLERIA DE FACEÑ-DA _ •• 
DIRECCIOH XERAlllf Pl..AIIltlCACIOH E OW"fHTOS 

XUNTA DE GALlCIA 
CONSELLERIA DE FACENDA 
Dirección Xc/al dc Planilicación 
e O/lamentos 

SECCiÓN: CONSELLERIA DE FACENDA 

NORMA/PLAN: 

Edll.elos adm;!lISlf1lllVOS • San Ca lano sin t O DEC. 201~ 
15781 Sanllilgo de Ccmposlela 
Teléfono 981 ~~5 IIO/Fax 98 1 
dxo/zamcnlos@:coIlScIlClladelac ~AN2 .... " .•. 

S' o AlOA N· .. ~ ..... ". 

_ ____ _ 1 DATA ENTRADA: 2/1212014 

Expedientes de modificación da relación de pastos de traballo do persoal funcionario de administración e 
servizos da Universidade de Vigo. 

DATA DE RECEPCiÓN DA MEMORIA FUNCIONAL E ECONÓMICA DA PROPOSTA REMITIDA POLA 

SECRETARIA XERAL DE UNIVERSIDADES: 2112/2014. 

A proposta de modificación da relación de post os de tral>allo de persoal de administración e servizos da 

Universldade de Vigo consiste. ademais de modifieaeións sen euslo de denominaci6ns de determinados poslos, nas 

seguintes ereaei6ns e amortizacións de postos de Ira bailo. 

Creacións: 

Xefe de Area (A2-22). 

Secretaria da Vicerreitoría de Investigación e Transferencia de Coiiecemento (C1-20) 

2 Posto Base (C1-16) J 
L-----_ _ _ _ 

Amortizacións: 

Secre/aria da V;cerreitorla de InvestigacióII (C1-20). 

Secretaria da vicerreitoría de Trallsferencia eJo Coliecemenlo (C1 -20). 

2 Posto Bose (C1-16). • 1_ 

ot. 

Como resultado da proposta. a relación de pastos de traballo de persoal de administración e servizos da 

Universidade de Vigo quedaria configurada co numero de efectivos que se reflicten no seguinte cadro. 

código Denominación Grupo Nivel electivos Creaclóns Amortlzacións Hum postos RPT 1 
RPT resultante 

1002 PUESTOS NIVEL 2a Al·Al 28 ___ '_2_ 12 

1003 PUESTOS NIVEL 26 "1 -Al 26 12 12 - -. 
1007 PUESTOS NIVEL 25 Al-A2-Cl 25 ... . _ 26 28 

1008 PUESTOS NIVEL 23 Al-Al ._~ 5 -- .. ---- 5 -
1009 PUESTOS NIVEL 22 A2-Cl 22 __ .11 -- I -- - 26 

1023 PUESTOS NIVEL 21 A2·Cl 21 _A-- _ 23 

1010 PUESTOS NIVEL 20 A2-Cl-e2 20 97 1 2 96 . __ . - -----I 101~ PUESTOS NIVEL 18 Cl 18 - ~ - 55 

_ 1025 _ PUESTOS NIVEL 17 el 17• - o .. __ _ JL .. __ 
1015 PUESTOS NIVEL 16 e2 16 107 2 2 107 -. 
1021 POSTO NIVEL 14 E 12 ~ 1 

r r OTAL - , I r --' 
,.-

I . J!7 1 ___ ::" 4 367 



XUNTA DE GALlCIA 
CONSEllERiA DE FACENDA 
Dirección Xcr,,¡ eje Plan,locac.ón 
e Orz¡¡mcnlo~ 

EtM;c;os a:lnllntSUal,vos . San Caolano sin 
15781 Sanhil90 do Ccmposlela 
101/'lono 981 545 110 I Fax' 981 5·\5 19·\ 
dxorzamcnlos@conscllenadcfaccnda es 

JallCID 

A proposta de modificación pretende adaptar a estrutura administrativa á organización do actual goberno da 

universidade, na que se producen refundición de competencias e conla con menor número de vicerreilorias. 

A modificación dispón de financiamenlo no Anexo de Persoal dos orzamentos da enlidade para o exercicio 

de 2014 e non supón incremento da masa salanal nin do limite máximo do eusto de persoal da 

Universidade de Vigo autorizado na Lei 11/2014. do 26 de deeembro, de orzamentos xerais da Comunidade 

Autónoma de Galicia para o ano 2014, por canto o incremento orzamentario derivado da modificación se 

compensa eo menor eusto da estrutura orgánica. 

Fundamento normativo: 

Artigo 81.4 da L.O 6/2001 . de Universidades. e punto sexto do Acordo para o Plan de Financiamenlo do 

Sistema Universitario de Galicia 2011-2015, publicado mediante Resolución do 22 de decembro de 2010 

(DOG núm. 11, do 18 de xaneiro de 2011). 

INFORME: Favorable, por adaptarse as dispoñibilidades orzamentarias. 

Sr. Xerente da Universidade de Vigo 



Üiilversldad~\Tigo 
--- _ .- -- - - -_ .. - . . - - .•. _ -

X (')"cllcia Edifirio Xt"rt"nria 
Campus dt' \1go 
36310 \ígoF.sp;¡ila 

Tt"I : 986IH 3 560 
Fax: !l86 812 060 
xt"ft'IIMa.ll\igo.t"s 
xt"rf'nria@lI\;go.('s 

'1 = 11 
U ;liv(~rs¡dsde de Vi0Q -

I ,.-, ., ~ ¡ 
! ~""-"I C;""1 o ~ O:W81 ' I ! .. '<;"-" - 'o. =o I I Saida N'. 2014CJ02~"40 I 

27/1 '1/14 G9 :03:53 I 

Asunto: Solicitude de autorización para modificar a relación de pastos 
de traballo do persoal funcionario de administración e servizos 
da Universidade de Vigo 

Consonte ao establecido no apartado sexto CU71ljnimenlo ele obxf.r.tilIOS dp. 
equilib,io orza1ne'1~tario, do Plan de Financiamento do Sistema Universitario de 
Galicia 2011-2015, solicítase autorización para proceder á modificación da 
relación de postas de traballo do persoal funcionario de administración e 
sernzos (PAS funcionario) desta Universidade. 

A proposta de modificación foi negociada cos órganos de 
representación do PAS funcionario sen terse acadado acordo. A 
modificación proposta non supón aumentar o límite de gasto do Capítulo l, 
establecido no Plan de Sustentabilidade 2012-2014 presentado pala 
Universidade de Vigo perante a ConselIería de Facenda e aprobado por esta 
o 14 de decembro de 2012. 

Por outra banda, tampouco supón incrementar o gasto soportado a 
través dos epígrafes orzamentarios 20140000421S130 e 20140000421S131. 

Achég-eise a modificación detallada, .acompañada da memoria 
explicativa e da memoria económica. 

¡J 

DIRECCIÓN XERAL DE ORZAMENTOS 
CONSELLERÍA DE FACENDA 
XUNTA DE CALleIA 



- -- - - ,- - --- --- - ------
Edilido X~I'f'nria 
Campus de' ''¡gil 
36310 'OigoEsp·.uia 

ni: 9116 813 560 
Fax: 986 812 OtlO 
xt"l'f'ncia.migo.f's 
xf'J"~nriafimigo.f's 

Asunto: Solicitude de autori7.ación para modificar a relación de postos 
de traballo do persoal funcionario de administración e servizos 
da Universidade de Vigo 

Cansan te ao establecido no apartado sexto Cu.mpri'l1'UmJ.o de obxectivos de 
PlJuiLilrrio Ol"Ul7nentario, do Plan de Financiamento do Sistema Universitario de 
Galicia 2011-2015, solicítase autorización para proceder á modificación da 
relación de postos de tnt.ballo do persoal funcionario de administrcición e 
sernzos (PAS funcionario) desta Universidade. 

A proposta de modificación foi negociada cos órganos de 
representación do PAS funcionario sen terse acadado aCOl-do. A 
modificación proposta non supón aumentar o límite de gasto do Capítulo I, 
establecido no P1an de Sustentabilidade 2012-2014 presentado pola 
Universidade de Vigo perante el Consellería de Facenda e aprobado por esta 
o 14 de decembro de 2012. 

Por outra banda, tampouco supón incrementar o gasto soportado a 
través dos epígrafes orzamentarios 20140000421S130 e 20140000421S131. 

Achégase a modificación detaJlada, acompañada da memoria 
exp1icativa e da memoria económica. ,"> 

Vigo, 27 de novemb{o de 2014 

O Xerente 

/ 
/1 

~ ·w 
'"'nuel FernándezJauregui 

J 

SECRETARÍA XERAL DE UNIVERSIDADES 
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN 
UNIVERSITARIA 
XUNTA DE GALleJA 



MODIFICACiÓN PARCIAL DA RELACiÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO PERSOAL 

FUNCIONARIO DE ADMINISTRACiÓN E SERVIZOS 

1. CREACIÓN DE POSTOS 

DENOMINACIÓN DOT C.D. C.E. T.P. F.P. GRUPO 
TITULACiÓN 

REQUISITOS 
ACADÉMICA 

CAMPUS DE VIGO 

VICERRElTORÍA DE INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA DO COFlECEMENTO 

SECRETARiA DA VICERREITORiA I 20 7.008,40€ S LO ClIC'2 

XERENCIA • UNIDADE DE EMPREGO E EMPRENDEMENTO 

XEFAIE DE ÁREA 1 22 9.672.46€ S (' AZICI 
POSTO BASE 2 16 6. I 67,28€ N (' C1lez 

2. SUPRESIÓN DE POSTOS 

DENOMINACIÓN DOT C.D. C.E. T.P. F.P. GRUPO 
TITULACIÓN 

REQUISITOS 
ACADÉMICA 

CAMPUS DE VIGO 

VICERREITOR1A DE INVESTIGACIÓN 

SECRETARiA DA VICERREITORiA 1 20 7.008,40 € S LO ('1/('2 

VICERREITORi" DE TRANSFERENCIA DO COÑECEMENTO 

SECRETARiA DA VICERREITORiA 1 20 7.008,40 € S LO ('1/('2 

POSTO BASE 2 16 6.167,28 € N (' ('1/('2 
.. -- ----



MEMORIA XUSTIFICATIVA 

A modificación da relación de postos de traballo do persoal funcionario de 
administración e servizos (PAS) que se propón xurde da necesidade de adaptar a 
estrutura administrativa á organización do actual equipo de gobemo da Universidade de 
Vigo, constituido tras as correspondentes eleccións a Reitor o pasado mes de abril de 
2014, así como dar resposta a necesidades detectadas en áreas de xestión administrativa. 

o novo equipo de gobemo está constituido por un número menor de vicerreitorías, 
polo que nalgúns casos tense produciu un cambio de denominación ao refundir nunha as 
competencias que antes estaban repartidas. 

CAMBIOS DE DENOMINACiÓN 

Modificase a denominación dos seguintes postos: 

ANTERIOR 

VICERREITORIA DE ALUMNADO, DOCEN

CIA E CALlDADE 

Secretaria da vicerreitoria 

VICERREITORIA DE ORGANIZACiÓN ACA

D¡:MICA, PROFESORADO E TITULACIÓNS 

Secretaria da vicerreitorla 
Xefe do Negociado de apoio á 
vicerreitoría 
Postos Base 

NOVO 

VICERREITORIA DE ESTUDANTES 

Secretaria da vicerreitorla 

VICERREITORIA DE ORGANIZACiÓN ACA

D¡:MICA E PROFESORADO 

Secretaria da vicerreitoría 
Xefe do Negociado de apoio á 
vicerreitoría 
Postos Base 

Resultando esencialmente coincidentes no seu contido, o cambio de denominación 
non afectará á continuidade no seu desempeño das persoas titulares destes postos. 

VICERREITORfA DE ESTUDANTES 

XERENCIA - UNIDADE DE EMPREGO E EMPRENDEMENTO 

A formación dos estudantes universitarios como un dos eixes pnnclpals da 
existencia das universidades vén mudando durante as pasadas décadas ata incluir entre 
as obrigas da universidades, ademais da docencia teórica e práctica, a realización de 
prácticas externas en empresas e institucións, a orientación curricular e laboral. o 
asesoramento para o exercicio profesional e as actividades de fomento e apoio ao 



autoemprego e o emprendemento. Estas necesidades fan preciso crear dentro da 
estrutura administrativa da Universidade de Vigo unha unidade especializada, a Unidade 
de Emprego e Emprendemento, para atender todas as tarefas antes enumeradas, creando 
unha xefatura de área, con nivel de complemento de destino 22, que baixo a dirección dos 
seus superiores realizará, entre outras, as seguintes funcións: 

- Xestión das prácticas externas dos estudantes da Universidade de Vigo, en 
coordinación cos outros axentes implicados. 

- Xestión e mantemento da bolsa de ofertas de emprego en empresas e institucións. 
- Xestión de convenios e acordos de cooperación. 
- Coordinación das actividades de información, asesoramento e formación no ámbito da 

orientación profesional para o emprego. 
- Promoción do fomento da cultura emprendedora entre os estudiantes universitarios. 
~ Seguimento das actividades de asesora mento a proxectos de emprendemento 

empresarial e autoemprego. 

Unha vez creada, nesta unidade integraranse os dous postas base (nivel de C.D. 16 ) 
que, ata o momento da súa desaparición, por mor da nova estrutura organizativa do actual 
equipo de goberno, estaban adscritos á extinta Vicerreitoría de Transferencia de 
Coñecemento. 

VICERREITORíA DE INVESTIGACiÓN E TRANSFERENCIA DE COÑECEMENTO 

Por outra parte, na vixente RPT alnda se mantén unha Vicerreitoria de 
Transferencia do Coñecemento, na que se integran unha Secretaría e dous postos base 
(C1/C2). estrutura que é preciso adaptar á configurada polo novo equipo reitoral, conforme 
á que desaparecen as Vicerreitorías de Investigación e de Transferencia do Coñecemento 
para refundirse nunha única, coa denominación de Investigación e Transferencia do 
Coñecemento. 

En consecuencia, suprlmense as secretarías das extintas vicerreitorías e se crea 
unha secretaría da nova Vicerreitoria de Investigación e Transferencia do Coñecemento, e 
ademais. os dous postos base ata agora adscritos á Vicerreitoría de Transferencia do 
Coñecemento, pasan a estar adscritos á Unidade de Emprego e Emprendemento. tal e 
como se detallou no apartado anterior. 



MEMORIA ECONÓMICA 

o cálculo dos custes económicos da modificación puntual da relación de postas de 
traballo do PAS funcionario da Universidade de Vigo realizase tendo en canta os seguintes 
criterios: 

a) Non se contabilizan os custos sociais a soportar pola Universidade de Vigo, non 
computando os mesmos na masa salarial. 

b) As prazas son orzamentadas poJo custe máis alto das mesmas. 

CREACiÓN DE PRAZAS 

DENOMINACiÓN DOT CO GR TP FP CUSTOANUAL 

Vicerreltoña de Investigación e Transferencia do Coñecemento 

Secretaria da Vicerreitoria 1 20 C1/C2 S LO 25.047,00€ 

Xerencia - Unidade de Emprego e Emprendemento 

Xefe/a de Área 1 22 A2/C1 S C 31 .843,60 € 

Posto base 2 16 C1/C2 N C 45.767.32 € 

TOTAL 4 - - - - 102.657,92 € 

SUPRESiÓN DE PRAZAS 

DENOMINACiÓN OOT CO GR TP FP CUSTOANUAL 

Vicerreltoria de Investigación 

Secrelaria da Vicerreilorla 1 20 C1/C2 S LO 25.047.00€ 

Vicerreitorla de Transferencia do Coñecemento 

Secretaria da Vicerreitorla 1 20 C1/C2 S LO 25.047,OO€ 

PostoBase 2 16 C1/C2 N C 45.767,32 € 

TOTAL 4 - - . - 95.861,32€ 

A supresion das prazas supón un aforro de 95.861,32 euros anuais, significando a 
creación pro posta un custo anual de 102.657,92 euros. A diferenza, 6.796,60 euros, ten a 
súa orixe na creación dunha xefatura de área, complemento de destino 22, creación que 
está xustificada nas maiores responsabilidades que deberá asumir a persoa responsable 
da Unidade de Emprego e Emprendemento no eido administrativo. 

Por outra banda, na actualidade o equipo de goberno nomeado polo reitor tras as 
eleccións deste ano conta na súa estrutura cunha vicerreitoría menos respecto ao do 
anterior mandato (a vicerreitorfa de Transferencia do Coñecemento), o que en termos 
económicos supón un aforro de 7729,44 euros, o que, unido ás reducións nas exencións 
docentes do persoal docente e investigador e outras medidas de aforro nas políticas de 



persoal fan posible o mantemento do equilibrio orzamentario. 

o incremento de custo de 6.796,60 euros desta proposta de modificación da relación de 
postos de traballo do PAS funcionario, que se compensa co aforro de 7729,44 euros 
derivado da supresión dunha vicerreitoria no equipo de goberno, é plenamente asumible 
pola Universidade de Vigo sen que o mesmo afecte ao seu equilibrio orzamentario. 

Setembro 2014 
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PROPOSTA MODIFICACiÓN DA RPT 

Recibido o pasado día 7/01/15, sen acuse de recibimento, o escrito no que a xerencia 
solicita o informe da Xunta PAS Funcionario sobre a modificación . parcial da RPT, 
segundo establece o artigo 119 dos Estatutos da Universidade de Vigo, a Xunta de 
Persoal Funcionario, na reunión do 21/01/15, acordou rexeitar contundentemente a 
devandita proposta e, xa que logo, esiximos ao equipo de goberno que de 
cumprimento do seu programa electoral no tocante a presentar unha RPT
Funcionarios global que permita a adecuación da relación de postos de traballo do 
persoal funcionario ás necesidades actuais da institución. 

lembrarlle ao equipo de goberno que o PAS funcionario da Universidade de Vigo 
soporta os cocientes máis elevados de PDI-ALUMNOS-PAS-F de todo o sistema 
universitario galego, sendo aqueles moi superiores na nosa administración á media das 
universidades públicas españolas. En non só iso: ademais o custo total salarial, é moi 
inferior ao resto das universidades galegas. 

Para cornxlr a situación de clara inferioridade do PAS-F con respecto á situación 
existente no resto do sistema galego e español, a administración universitaria debe 
desenvolver unha serie de actuación s, que se reflicten a continuación, que apoien a 
carreira profesional do noso colectivo, o que redundará no avance da eficacia e 
eficiencia da xestión universitaria: 

1. Homologar os niveis do persoal do PAS-F cos establecidos para o PAS Laboral da 
Universidade de Vigo mediante o acordo do AGA. Como dixo o Reitor no referinte 
ao pagamento dos especificos dos nlveis 16 e 20, continuar con esta situación sería 
manter unha agravio comparativo entre os dous colectivos. 

2. Reestruturar a relación de postos de traballo e impulsar a cualificación profesional 
das persoas que integran o persoal. 

3. Mellorar a relación PDI-ALUMNOS/PAS-F procurando a súa orientación a potenciar 
as capacidades de innovación e apoio docente. 

4. Programar a carreira do PAS-Funcionario ligada á visión dunha universidade 
moderna, máis internacional e máis diversificada en canto ás súas funcións e 
misións. 

S. Profesionalizar a xestión universitaria e suprimir a presenza do POI no 
desenvolvemento de funcións que deberían ser desempeñadas por persoal PAS 
cualificado. 

6. Consolidación de todas as prazas estruturais que están por riba da Relación de 
Postos de Traballo, rematando, despois do acordo final, cun concurso de traslados 
e cunha oferta de emprego público do 50% das vacantes existentes. 

7. Negociación e acordo, dun catálogo de procedementos dos Servizos, Centros e 
Departamentos que terían que ser públicos na páxina web da universidade. 
Indicando os seguintes aspectos: 
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• Área ou unidade á que pertence o procedemento. 
• Tipo de procedemento. 
• Descrición do procedemento. 
• Unidades t ramitadoras do devandito procedemento. 
• Responsable ou persoa que tramita. 
• Prazo de tramitación. 
• Órgano que resolve. 

Na universidade de Vigo o cociente PAS-F/PDI é de 0'22 (4'35 PDI/PAS-F), moi superior 
á media das universidades públicas españolas e ao resto das universidades galegas. O 
cociente ALUMNOS/PAS-F nas universidades públicas españolas é de 38'66. Na 
Universidade de Vigo, con todo, ascende a 53'53 (A Coruña 41'81; Compostela 40'12). 

Con todos estes datos e ademais tendo en conta que non se fixo unha reestruturación 
seria dende o 2006 na Relación de Postos de Traballo, esiximos ao equipo de goberno 
que presente na mesa de negociación unha proposta global. 

En aras de chegar a un acordo, e despois de escoitar os argumentos do equipo de 
goberno das necesidades urxentes, nos tamén presentamos as que consideramos 
necesidades urxentes para poñer os piares da próxIma RPT. 

En primeiro lugar entendemos que hai fornecer, antes da división do Servilo de 
Alumnado, os traballos que están realizando e xestionando os compañeiros e as 
compañeiras da área de alumnado dos centros e campus. Por iso facemos a seguinte 
PROPOSTA: 

1. ÁREA DE POSGRAO E FORMACiÓN CONTINUA 

O Real decreto 56/2005, de 21 de xaneiro, regula os aspectos básicos da ordenación 
dos estudos oficiais de Posgrao, comprensivo do segundo e terceiro ciclo do sistema 
español de educación universitaria, en consonancia coa liñas xerais emanadas do 
Espazo Europeo de Educación Superior e de conformidade co previsto no artigo 88.2 
da lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro de Universidades. 

Os estudos oficiais de Posgrao teñen como finalidade a especialización do alumnado 
na súa formación académica, profesional ou investigadora e articúlanse en programas 
integrados polas ensinanzas conducentes á obtención dos títulos de Máster ou 
Doutor/a. 
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A implantación na Universidade de Vigo de estudos Oficiais de Posgrao, conducentes a 
titulos de Máster e Doutor/a, que se xestionan administrativamente en cada unha das 
facultades nas que se Imparten, xeran una carga de traballo adicional que non se 
encadran en ningunha das unidades administrativas dos centros: Área Académica, 
Económica e Servizos Xerais, debido a isto procedeuse, a partires do ano 2008, a 
dotalos centros de persoal por riba da RPT, mediante comisións de servizos ou 
contratación. 

o número existente de mestrados e cursos de doutoramentos é: 
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CAMPUS DE OURENSE 

MESTRADOS DOUTORAMENTO 

1. Dereito urbanfstico e do medio ambiente DUMA 1. Educación, deporte e saúde 
2. Historia, territorio e recursos patrimoniais 2. Ciencias da educación e do comportamento 
3. Ciencias do clima: meteoroloxía, oceanografía, física e 3. Sistemas de software intelixentes e adaptables 

mudanza climática 4. Ecosistemas terrestres, uso sustentable e implicacións 
4. Ciencia e tecnoloxía agroalimentaria ambientais 
5. Xestión empresarial do deporte 5. Ciencia e tecnoloxfa agroalimentaria 
6. Investigación psicosocieducativa con adolescentes en 

contextos escolares 
7. Intervención multidlsciplinar na diversidade en contextos 

educativos 
8. Información técnica do medicamento 
9. Dirección e planificación do turismo interior e saúde 
10. Dificultades de aprendizaxe e procesos cognitivos 
11. Creación, dirección e innovación na empresa 
12. Sistemas software intelixentes e adaptables 
13. Fotónica e tecnoloxías do láser 
14. Enxeñaría Informática 
15. Valoración, xestión e protección do patrimonio 
16. Arqueoloxía e ciencias da antigüidade 
17. Nutrición 
18. Ciencia e tecnoloxra agroalimentaria e ambiental 
19. Avogacía 
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CAMPUS DE PONTEVEDRA 

MESTRADOS 

1. Necesidades específicas de apoio educativo 
2. Investigación en actividade física, deporte e saúde 
3. Dirección pública e liderado institucional 
4. Dirección integrada de proxectos 
5. Dirección de arte en publicidade 
6. Libro ilustrado e animación audiovisual 
7. Arte contemporánea. Creación e investigación 
8. Mestrado para o profesorado de educación secundaria 

obrigatorla, bacharelato, formación profesional e ensino de 
idiomas 

DOUTORAMENTO 

1. Comunicación 
2. Equidade e innovación en educación 
3. Creación e investigación en arte contemporánea 
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CENTROS DE CIENCIAS EXPERIMENTAIS 

MESTRADOS DOUTORAMENTO 

lo Química avanzada 1. Física aplicada 

2. Física aplicada 2. Metodoloxías e aplicacións en ciencias da vida 

3. Ciencia e tecnoloxía en termalismo e balneoterapia 3. Química teórica e modelización computacional 

4. Química teórica e modelización computacional 4. Ciencla e tecnoloxfa de coloides e interfaces 

5. Investigación química e química industrial 5. Ciencia e tecnoloxía química 

6. Oceanografía 6. Biotecnoloxía avanzada 

7. Neurociencia 7. Endocrinoloxía 

8. Biotecnoloxía avanzada 8. Nanomedicina 

9. Bioloxía marifia 9. Neurociencia e psicoloxía clínica 

10. Ciencia e tecnoloxía de conservación de produtos da pesca 

11. Ciencias Blolóxicas: bioloxía molecular, computacional e 
ambiental e bio-industrias 

12. Acuicultura 

Páxina 7 de 25 



CENTROS TECNOLÓXICOS 

MESTRADOS DOUTORAMENTO 

1. Teoría do sinal e comunicacións 1. Tecnoloxfa aeroespaclal: enxeñarfas electromagnética, 
2. Tecnoloxía medioambiental electrónica, informática e mecánica 
3. Investigación en tecnoloxfas e procesos avanzados na 2. Tecnoloxías da información e as comunicacións 

industria 3. Xeotecnoloxías aplicadas á construclón, enerxía e industria 
4. Dirección e xestión da loxfstica e a cadea de subministro 4. Enxeñaría química 
S. Enxeñaría telemática 
6. Procesos de deseño e fabricación mecánica 
7. Prevención de riscos laborais 
8. Mecatrónica 
9. Matemática industrial 
10. Matemática industrial 
11. Enxeñaría Térmica 
12. Enxeñaría química 
13. Enxeñaría de automoción 
14. Enxeñaría da construción 
15. Enerxía e sustentabilidade 

Enxeñería de organización 

S. Investigación en tecnoloxías e procesos avanzados na industria 
6. láser, fotónica e visión 
7. Métodos matemáticos e simulación numérica en enxeñaría e 

ciencias aplicadas 

16. Contaminación industrial: avaliación, prevención e control 
17. Enxeñería Industrial 
18. Enxeñería de Telecomunicación 
19. Enxeñería de Minas 
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CENTROS XURfDICOS-SOCIAIS E HUMANIDADES 

MESTRADOS 

1. Administración integrada 
social corporativa 

2. Comercio internacional 
Dereito de empresa 
Dirección de PEMES 

de empresas e responsabílidade 11. 
2. 
3. 

3. 
4. 
S. Dirección e administración de empresas (MBA) 

Economía, mercados financeiros e empresa 

Finanzas 
Menores en situación de desprotección e conflito social 
Políticas comunitarias e cooperación territorial 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

DOUTORAMENTO 

Ciencias mariñas, tecnoloxía e xestión (Campus do Mar) 
Comunicación 
Xestión e resolución de conflitos. menores, familia e xustiza 
terapéutica 
Ordenación xurídica do mercado 
Estatfstica e investigación operativa 
Análise económica e estratexia empresarial 
Estudos ingleses avanzados: lingüística, literatura 
Estudos lingüísticos 
Estudos literarios 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. Xestión do desenvolvemento sustentable 10. Tradución e paratradución 

11. Xestión e dirección laboral 
12. Innovación industrial e optimización de procesos 
13. Técnicas estatísticas 
14. Tradución para a comunicación internacional 
15. Tradución multimedia 
16. lingüística aplicada 
17. lingua e comunicación nos negocios 
18. Estudos ingleses avanzados e as súas aplicacións 
19. Teatro e artes escénicas 
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2. SITUACiÓN ACTUAL NA XESTIÓN DE POSGRAO 
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A situación actual na xestión de posgrao na Universidade de Vigo, varia segundo o Campus e 
os ámbitos onde se imparte. A situación non é nin moito menos uniforme nin segue ningún 
criterio no reparto no número de efectivos segundo a cantidade de mestrados e de cursos de 
doutoramento que se están xestionando, así mesmo non corresponde o nivel do posto de 
traballo en función da responsabilidade que se exerce na xestión dos mesmos. 

2.1. CAMPUS DE OURENSE 

No ano 2008 procedeuse a dotar no Campus de Ourense de 3 postos base de apoio aos 
administradores (2 no Campus Norte e 1 no Campus Sur) mediante comisións de servizos que 
incrementaron a actual RPT. 

Sendo así que estes postos xa son estruturais debido a que levan desempeñando o seu labor 
dende hai máis de seis anos na organización e xestlón dos programas oficiais de posgrao, 
sendo necesaria e imprescindible a súa cobertura permanente, motivo polo que se está a 
proceder de xeito continuo á renovacións das comisións de servizo do persoal que desempeña 
estes postos de traballo, proponse a súa incorporación definitiva á RPT do Campus de 
Ourense mediante a modificación parcial da mesma segundo se indica no cadro seguinte. 

DENOMINACiÓN DOT CD GRUPO TP FP OBSERVACIÓNS 

Posto base de apoio a posgrao 
2 16 C1/C2 N C 

Ourense Campus Norte, 
e terceiro ciclo quenda de mañá 

Posto base de apoio a posgrao 
1 16 Cl/C2 N C 

Ourense Campus Sur, 
e terceiro ciclo quenda de mañá 

2.2. CAMPUS DE PONTEVEDRA 

Non existe ningunha contratación por riba de RPT, así como ningunha comisión de servizo que 
leve a xestión de todo o traballo que xeran os posgraos no Campus de Pontevedra, o que leva 
a unha malor carga de traballo e de responsabilidades nos compañeiros de asuntos 
económicos e das secretarías de alumnado. 

2.3. CENTROS DE CIENCIAS EXPERIMENTAIS 

5ó existe unha contratación por riba de RPT que depende directamente da Administradora de 
Centros. 



2.4. CENTROS XURfDICOS-SOCIAIS E HUMANIDADES 

Non existe ningunha contratación por riba de RPT nin ningunha comisión de servizos que 
xestione o traba 110 xerado polos posgraos implantados neses centros. 

2.5. CENTROS TECNOLÓXICOS 

A situación dos Centros Tecnolóxicos que xestiona os posgraos e a seguinte: 

DENOMINACiÓN DOTACiÓN 

Xefe/a da área de posgrao e 32 ciclo - Escola de Enxeñaría Industrial 1 

Xefe/a de negociado de posgrao e 39 ciclo - Escola de Enxeñaría Industrial 1 

Postos base 2 

3. PROPOSTA DE ÁREAS DE POSGRAO E FORMACiÓN CONTINUA 

As Áreas de Posgrao e Formación Continua que propoñemos, dependerían directamente dos 
Administradores dentro da estrutura dos respectivos Campus coas seguintes: 

3.1. FUNCIÓNS XERAIS DA UNIDADE 

• Supervisión de documentación precisa para acceso a mestrados e programas de 
doutoramento. 

• Información e asesora mento aos coordinadores/as dos mestrados. 
ti Xestións das teses. 

• Preparación da documentación necesaria para o pagamento aos conferenciantes, viaxes, 
hotel, axudas de custo,etc. 

• Adquisición de material e xestión da documentación necesaria para que a área económica 
contabilice e tramite o seu pagamento. 

• Apoio aos responsables de Asuntos Económicos. 
• Elaboración en coordinación coa dirección do POP, de horarios, avisos, notas 

informativas, etc. 

• Xestión Académica: matrícula, actas, traslados de expediente, recoñecemento e 
transferencia de créditos, modificacións de matrícula, certificados e títulos. 

e Xestión de convenios de mestrados. 

• Admisión das teses de doutoramento a depósito e tramitar os procesos administrativos 
relacionados coa defensa das mesmas. 

• Xestión de axudas de mobilidade de profesores/as e estudantes dos mestrados. 
• Tramitar o acceso e a matrícula provisoria (preinscrición) dos mestrados. 



• Colaborar na confección e mantemento das guías docentes dos mestrados. 
• Xestión da distribución do presuposto asinado aos mestrados e tramitación dos 

documentos de pago correspondentes. 
• Servizo de información e atención aos estudantes de mestrados. 
• Elaborar e publicar os horarios das materias e calendarios de exames. 
• Preparar, notificar e difundir suficientemente a información recibido ou xerada de 

interese para os mestrados. 
• Difusión e tramitación de bolsas de axudas para alumnos/as de mestrados. 
• Outras tarefas que xurdan no ámbito de organización do POPs e que non se encadran 

dentro das funcións das unidades antes mencionadas. 

4. SECRETARíA DE ALUMNOS DA FACULTAD E DE FISIOTERAPIA 

A situación da área de xestión académica da Facultade de Fisioterapia do Campus de 
Pontevedra aprécianse as seguintes diferenzas substanciais con respecto ás outras secretarías 
existentes nos diferentes campus da Universidade de Vigo: 

4.1. Dotación de Persoal 

Na Secretaría da Facultade de Fisioterapia só existe na Relación de Postos de Traballo actual 
un único posto que xestión na área académica: Xefatura de Negociado. No resto de centros 
aparecen adscritos un mínimo de dous postos: Xefatura de Administración ou Xefatura de 
Área Académica e un posto base. 

4.2. Funcións do Posto 

Segundo o documento aprobado pola Xunta de Goberno do 21 de xaneiro de 1999, 
corresponden as seguintes funcións ás Xefaturas de Administración e Xefaturas de Negociado 
do ámbito académico: 

Xefe de Area Académica/Xefe de Administración: baixo a dependencia do administrador 
correspóndenlle as segulntes tarefas: 

1. Xestiona-Ia matrícula dos alumnos do centro. 
2. Xerar, recibir e custodia-las actas de exame. 
3. Tramita-las solicitudes de ampliación e anulación de matrícula. 
4. Traslados de expediente. 
S. Validacións e/ou adaptaclóns. 
6. Tramita-las solicitudes de expedición de títulos. 
7. Devolución de taxas e prezos públicos. 
8. Certificacións académicas e compulsa de documentos académicos. 
9. Arquivo actualizado de xestión de alumnos. 



10. Xestiona-Jas probas específicas de acceso ás tituJacións e ciclos, no seu caso. 
11. Xestiona-Ios proxectos e teses previstos nos planos de estudos. 
12. Manter informado o seu superior das actividades, xestións ou incidencias que se 

produzan no desenvolvemento do seu trabaJlo. 
13. Realizar aqueloutras tarefas afíns ó posto que /le sexan encomendadas e resulten 

necesarias por razóns de servizo. 

Tamén consta que coa Implantación dos graos a Facultade de Fisioterapia incrementou 
especialmente o seu trabaJlo así como a responsabilidade na xestión dos mesmos, sendo, por 
exemplo, a 2" facultade, despois da de Belas Artes, no canto de revisión dos títulos pola 
implantación dun novo procedemento de tramitación de títulos que sexa común para as tres 
universidades galegas. 

o 9 de xuño de 2014, remitímoslle un escrito por escrito por rexistro ó Xerente, solicitando o 
aboamento da diferenza entre o nivel 20 ao 22 da persoa que ocupa a Xefatura de Negociado 
de Área Académica, mentres non se negociase un ha Relación de Postos de Traballo global e 
aínda non tivemos resposta o noso escrito. 

5. SECRETARrAS DOS DEPARTAMENTOS HOS-XOl 

A actual RPT non reflicte a situación real deste departamento. Mediante Resolución reitoral 
de data 29 de decembro de 2009, debido ao incremento da carga de traballo nos 
departamentos de Historia Arte e Xeografía (HOS) e Análise e Intervención Socioeducativa 
(X01), e para evitar disfuncións no seu funcionamento, aquel segregouse de facto en dous: 
secretaría do departamento HOS e secretaría do departamento X01, cada un deles ocupado 
por unha persoa. Con esta modificación preténdese regularizar a situación anómala na RPT e 
cumprir co compromiso da xerencia de dotar a cada un deles dunha praza de secretaria de 
departamento. 

6. SECCiÓN DE TITULOS PROPIOS 

O 11 de xullo de 2014, o Xerente decide unilateralmente e sen negociación previa coa Xunta 
de Persoal, que a xestión administrativa integra dos títulos propios na Universidade de Vigo 
sexa asumida polo Servizo de Alumnado, de xeito que: 

"O Servizo de Alumnodo remitirá o documentoción corresponden te ás propostos dos títulos 
propios, unha vez revisadas e informadas polos servizos competentes, a Vicerreitoría de 
Organización Académica e Profesorado paro ser sometidas á aprobación da Comisión de 
Organización Académica e Profesorado, e/ou polo Consello de Goberno, de ser o caso. A 
Vicerreitoría elaborará e remitirá os acordos ao Servizo de Alumnado". 

No mesmo escrito, insistimos, sen negociación previa coa Xunta de Persoal, ordena, a maiores 
das que tiña, as seguintes FUNCIÓNS: 



1. A revisión e tramitación das propostas de títulos propios. 
2. A solicitud e dos informes que correspondan en relación coas ditas propostas, segundo a 

normativa aplicable. 
3. O envío da documentación necesaria á Vicerreitoría de Organización Académica e 

Profesorado para ser sometida á aprobación da COAP, e/ou do Consello de Goberno, de 
ser o caso. 

4. A tramitación dos acordos da COAP e a súa remisión ás persoas interesadas. 
5. A revisión e tramitación das memorias finais. 
6. A elaboración das certificacións (de docencia, direccións ... ) de títulos propios que pOidan 

ser solicitadas. 
7. Calquera outro trámite relacionado ou derivado deste procedemento. 

7. ÁREA DE BIBLIOTECA 

É a gran esquecida nas negociacións da Relación de Postos de Traballo do Persoal Funcionario, 
tanto de modificacións como dunha negociación global de RPT. A última vez que se fixo unha 
reestruturación en profundidade da mesma foi estando como Vicerreitor de Investigación o 
actual Reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato, sendo xerente Xulio Taboada. Isto 
ocorreu antes do ano 2000, é dicir, máis de 14 anos sen facer ningún estudo en profundidade 
por parte da xerencia. Así mesmo, as diferentes propostas realizadas polas diferentes Xuntas 
de Persoal, por exemplo ano 2007, non foron tidas en conta por ningún equipo de goberno. A 
situación actual da devandita área é a que segue: 



FUNCIONARIOS tABORAIS 
CAMPUS TtCNICOS ESPECIALISTAS DE 

EFECTIVOS NIVEL 
BIBLIOTECA 

VIGO-Torrecedeira 1 28 6 

VIGO-Ciencias Experimentais 1 26 
3 

3 por riba de RPT 

VIGO-Enxeñaria Industrial 7 25 3 

VIGO-Telecomunicacións 2 23 3 

VIGO-Filoloxía 13 21 4 

VIGO-Económicas O - 5 

VIGO-Biblioteca Central O - 10 

VIGO-Área xurídica O - 3 por riba de RPT 

1 25 
OURENSE 2 23 13 

3 21 

PONTEVEDRA-Belas Artes 1 25 2 

PONTEVEDRA-Biblioteca 
1 23 9 

Central 

PONTEVEDRA 4 21 O 

TOTAIS 36 TOTAIS 64 



8. MEMORIA ECONÓMICA DA MODIFICACiÓN PUNTUAL DA RPT DO PERSOAL PAS 

FUNCIONAIRO 

o cálculo do custe económico neste ámbito realízase segundo os seguintes criterios: 

a) Non se contabilizan os custos sociais a soportar pola Universidade de Vigo, xa que os 
mesmos non computan na masa salarial. 

b) As prazas son orzamentadas polo custe máis alto do grupo de adscrición das mesmas. 

CREACiÓN E REESTRUTURACIÓN DE POSTOS NA RPT DO PAS FUNCIONARIO 

DENOMINACiÓN DOT CD GRUPO TP FP OBSERVACIÓNS 
CUSTO 
ANUAL 

• Ourense 
Xefe de Área de Posgrao e 

1 22 A2/C1 S C 
• Incorporación a RPT de postos 

8.960 
Formación Continua estruturais 

• Comisión de servlzos por rlba 
da RPT 

• Ourense 

Xefe de Negociado de 
1 20 A2/C1 S C 

• Incorporación a RPT de postos 
5.197 

Ciencias da Educación estruturais 

• Comisión de servizos por riba 
da RPT 

Posto base 2 16 C1/C2 
. Ourense 

N C 
• Incorporación a RPT de postos 

O 

estruturais 

• Ourense 
• Regularización da RPT derivada 

Secret aría de departamento 
da Resolución reitoral de 

1 18 C1/C2 S C 29/12/2009 por carga de O 
HOS traballo, volume de xestión e 

localización 

• Segregación departamento 
HOS-XOl 

· Ourense 

• Regularización da RPT derivada 

Secretaría de departamento 
da Resolución reitoral de 

1 18 Cl/C2 S C 29/12/2009 por carga de O 
X01 traballo, volume de xestión e 

localización 

• Segregación departamento 
HOS-XOl 

Xefe de Área de Posgrao e 
1 22 A2/C1 5 C • Pontevedra 31.843 

Formación Continua 
• Nova creación 

Xefe de Administración de 
1 22 A2/C1 

• Pontevedra 
Fisioterapia 

S C 
• Transformación do xefe de 

3.763 

negociado 

Posto base de Fisioterapia 1 16 C1/C2 N C • Pontevedra 22.883 
• Nova creación 



CREACiÓN E REESTRUl'URAOÓN DE POSTOS NA RPT 0'0 PAS FUNCIONARIO 

DENOMINACIÓN DOT CD GRUPO TP FP OBSERVACIÓNS 
CUSTO 
ANUAL 

Dirección da Biblioteca de 
1 23 Al/A2 S e • Nova creación 6.263 

Filoloxia e Tradución 
• Reestruturación posta base 

Dirección da Biblioteca de 
1 23 Al/A2 S e • Nova creación 6.263 

Ciencias 
• Reestruturación posta base 

Dirección da Biblioteca 
1 23 A1/A2 S C • Nova creación 6.263 

Socioxuridica 
• Reestruturación posto base 

Dirección da Biblioteca de 
Enxef'iaria de 1 23 Al/A2 S C • Nova creación 6.263 
Telecomunicadóns • Reestruturaclón posta base 

Dirección da Biblioteca de 
1 23 A1/A2 S C • Nova creación 6.263 

Enxef'iaria Industrial e Minas • Reestruturación posto base 

CUSTOTOTAL 139.801 



CREACiÓN E REESTRUTURAOÓN DE POSTaS NA RPT DO PAS fUNOONARlO 

DENOMINAOÓN DOT CD GRUPO TP FP OBSERVACIÓNS 
CUSTO 
ANUAL 

• Centros de ciencias 

Xefe de Área de Posgrao e 
1 22 A2/Cl S C 

experlmentals 
8.960 

Formación Continua • Incorporación a RPT de postos 
estruturais 

• Reestruturación posto base 

• Centros de ciencias 
Xefe de Negociado de experimentais 
Posgrao e Formación 1 20 A2/Cl S C 

• Incorporación a RPT de postos 
5.197 

continua estruturais 

• Reestruturación posto base 

• Centros de ciencias 

Posto base 2 16 Cl/e2 N C experlmentals O 
• Incorporación a RPT de postos 

estruturals 

• Centros tecnolóxlcos 

Xefe de Área de Posgrao e 
1 22 A2/CI S C 

• Incorporación a RPT de postos 
3.763 

Formación Continua estruturals 

• Reestruturación xefe de 
negociado 

Xefe de Negociado de • Centros tecnol6xlcos 
Posgrao e Formación 1 20 A2/el S C • Incorporación a RPT de postos O 
Continua estruturals 

Posto base Cl/e2 
• Centros tecnol6xlc05 

2 16 N C 
• Incorporación a RPT de postos 

O 

estruturais 

• Centros xuridlco-50ciais e 

Xefe de Área de Posgrao e 
A2/Cl 

humanidades 

Formación Continua 
1 22 S e 

• Incorporación a RPT de postos 
8.960 

estruturais 

• Transformación posto base 

• 
• 
• Centros xuridlco-50clals e 

Xefe de Negociado de 
humanidades 

PosBrao e Formación 1 20 A2/e1 S e 
• Incorporación a RPT de postos 

5.197 
Continua 

estruturais 

• Transformación posto base 

• Centros xuridicos-soclals e 

Posto base 2 16 el/e2 N e humanidades O 
• Incorporación a RPT de postos 

estruturais 

• Servizo de alumnado 

Xefe de Área de Titulos 
1 22 A2/Cl S C 

• Incorporación a RPT de postos 

Propios estruturais 3.763 

• Transformación xefatura de 
negOCiado 



MANUAL DE FUNCIÓNS DOS POSTOS DA RPT 

ÁREA FUNCIONAL: A"dminlstradGr / Servilo de Alumnado 

POSTa 

08XECf.VO 

Fundóns Orpnlzativas: 

Dirixir e eeerdinar a exeeuGión da aaividade administrrativa e 

supervisar a aalvldade da Área. 

DESCRIClQN DAS FUNCIÓNS 

1. Planificar, organizar, (ontrolar e dirixir a área de traballo da súa competencia. 
2. Distribuir e supervisar o traballo do persoal da súa Área, en coordinación coa xefatura de 

negoGiado. 
3. Recompilar e interpretar a normativa aplicable: boletíns oficiais, resolucións, circulares, etc., 

faEendo participe ao resto do persoal. 
4. Ordenar, relacionar os trabaUos e proporcionar os medios para que o persoal adscrito á Área poida 

actuar ca malar grado de eficacia. 
S. Propoñer melloras naqueles precedementos que afecten a Área. 
6. Establecer reladóns de coordinación ca resto dos servizos e áreas administrativas da universidade. 
7. Avaliar e impulsar as novas tecnoloxfas nas áreas da súa competencia. 
Calquera outra tarefa de carácter organizativo afin que poida sertle encomendada par razón das 
competenGias que ten asignadas. 

Fundóns de Xestión de Persoal: 

1. Propofier as peticl6ns de permisos e licenzas do persoal ao seu cargo . 
. 2. Propoñer ao Administr.ador/a as quendas de vacacións, Semana Santa, Nadal e laborables entre 

festivos, garantindo o correcto funcionamento da Área. 
3. Exeeutar os acordos que en materia de persoal Ue correspondan. 
4. Informar ao Adminlstrador/a sobre o réxime de asistencia e permanencia. 
5. Elevar aos órganos campetentes as posibles anomalias. 
6. Velar polo cumprimento das medidas de prevención de riscos laborais adoptadas pola 

universidad e, tanto no relativo ao persoal adscrito á Área como á seguridade das instalaclóns. 
7. Comunicar ao inmediato superior as pOSibles anomalías. 
8. Formarse profesionalmente, mediante a súa participación nos programas e actiVidades formativas 

propias da universidade e a súa asistencia a actividades externas que se consideren de interese, asf 
como fac::ilitar e colaborar na formación e na motivación do persoal ao seu cargo para o 
desempefio das súas funcións. 

Calquera outra tarefa de xestión de persoal afin que poida serlle encomendada por razón das 
competencias que ten asignadas. 

Funcións Administrativas: 

1. Planificar e supervisar a xestión administrativa da Área. 
2. Comunicar ás Áreas encargadas da información aos usuarios na universidade todos aqueles 

asuntos que poiEtan ser de interese. 
3. Elaborar informes, memorias, propostas de resoluci6ns, contestacións, etc. 
4. Sinatura dos actos da súa competencia. 



AREA FUNCIONA~ Administr.ador I 5.ervlzQ de Alumnado 

POSTO 

QBDCI'IVO 
Dil'ixir e eoerdinar a exeeución da a'ctividade administrativa e 

super:v.isar a aetívidade da Área, 

DISORICIt6N DAS FUN06NS 

S. Realizar as tarefas que lIe correspendan como membro das comlsións e órganos para os que sexa 
nomeado ou aquelas que lIe veñen asignadas en función do pasto que ocupa. 

6. Contre/ar e efectuar o seguimento da execución da actlvldade administrativa da Área. 
7. Atención de todos aqueJes aspectos que l/e sexan suscitados polos usuarios da Área e que, pala 

súa natureza, non poidan ser resoltos por outras áreas. 
8. Adoptar as medidas necesarias para asegurar unha adecuada atención aos usuarios da Área. 
Calquera outra tarefa de carácter administrativo afln que poida ser/le encomendada por razÓn das 
competencias que ten aSignadas. 

Funclóns de Asesoramento: 

1. Asistir a cantas reunións técnicas sexa convocado en calidade de máximo responsable da súa área 
funcional, tanto reunións internas como externas. 

2. Informar, cando asl sexa requirido, de temas propios da súa área á Xerencia e a outros órganos de 
goberno. 

calquera outra tarefa de asesoramento afln que polda serlle encomendada por razón das 
competencias que ten asignadas. 

Funcl6ns Económicas: 

1. Planificar e supervisar a xesti6n económica da Área. 
2. Supervisar e orientar a actividade económica da Área. 
3. Colaborar na elaboración do orzamentos dos centros de gasto. 
4. Cof'lecer e comunicar ao persoal responsable da xestión, as directrices ás que deberá aterse na 

exeEución do orza mento de acordo ás normas orzamentarias. 
Calquera outra tarefa de carácter económico afin que poida se rile encomendada por razón das 
competencias que ten asignadas. 



AREA FUNCIONAL: Administrador I Servizo de Alumnado 

POSTO 

OBXECTlVO 

Responsabilidades xerais: 

XEFE O NEGOCIADO DE POSGRAO E FQRMACljS CONTINUA 

Ofrec::er apolo administrativo á acttvidade eeonémiea e de xestlén 
da unidade na que se integra. Dir.ixir ~ coordinar a exeEudón e 
supervisar a aetividade do negoeiado e do seu persoal. 

OESCRIOéN DAS FUNOÓNS 

1. Organizar as tarelas administrativas relacionadas coa Unidade. 
2. facilitar Informacilln sobre temas relacionados coa súa Unidade. 
3. Realizar e tramitar xustlficantes de gasto e outros documentos relacionados coa área económica. 
4. Definir, realizar e supervisar con autonomía delegada do seu superior inmediato os traballos 

administrativos que comportan complexidade e responsabllldade ou que requiran dunha adaptadón 
ou innovación de métodos. 

5. Tramitar os documentos e executar as tarefas da área da súa competencia de acordo coas instrucións 
redbidas dos-seus' superiores. 

6. Informar e atender ao público, sempre que a actMdade desenvolvida o esixa sobre calquera asunto da 
súa competencia. 

7. Colaborar na realización e achega de datos en informes, propostas, expedientes, etc. 
8. Propor mellaras naqueles procedementos que afecten ao negociado. 
9. Colaboración na avaliación e implantación de novas tecnoloxlas nas áreas da súa competencia. 
10. Organización e control do arquivo e da decumentación produto da actividade do Negociado. 
11. Colaborar no cumprimento das medidas de prevención de riscos laborais adoptadas poi a unlversldade, 

tanto no relativo ao persoal adscrito ao Negociado como ás instalacións que este ocupa. 
12. Formarse profesionalmente, mediante a súa participación nos programas e actividades formativas 

prapias da universidade e a súa asistencia a actividades externas que se consideren de interese, así 
como facilitar e celaborar na formación e na motivación do persoal ao seu cargo para o desempeño das 
slJas fund6ns. 

13. Redactar e despachar a correspondencia do negociado. 
14. Comunicar ás unidades encargadas da información xeral aos usuarios da universidade todos aqueles 

asuntos que poldan ser de interese. 
15. Preparar propostas de resoludóns dos asuntos competencias do negociado que non supoñan unha 

espedal dificultade. 
16. Tramitación dos documentos e expedientes relativos á actividad e en materia da súa competencia, de 

acordo cos procedementos establecidos. 
17. Atención de todos aqueles aspectos que lIe sexan expostos polos usuarios do Negociado e que, pala 

súa natureza, non poldan ser resoltos polo persoal ao seu cargo. 
18. Propor a adopc::ión das medidas necesarias para asegurar unha adecuada atención aos usuarios. 
19. Coñecer as normas de execución orzamentaria. 

20. Contactar con provedores e realizar pedidos. 



ÁREA FuNC10NAL: AdministraiJor / Servlzo de Alumnado 

POSTO DE POSGRAS E PaRMAQ UA 

OUEC11va 
Prestar a apaia neeesaria para a execueión das funei(f)ns 
administrativas da Unidade. 

DESCRIClÓN BA$ FUNOÓNS 

Responsabilidades xerais: 

1. Realizar todas aquelas tarefas Que non requiran unha experiencia ou formación especial e que se 
realizan babeo inmediata supervisión. 

2. Desenvolver calquera outra proceso de xestión e soporte que contñbúa aos fins propios da 
Unidade de acordo co seu nivel de responsabilidade. 

3. Esuibir ces medios técnicos dispoñibles, a documentación necesaria (memorias, informes, 
traballos etc.) correspondentes a calquera actividade que se desenvalva na súa Unidade. así como 
levar a cabo a cumprimentadón de documentos normalizados ou regulados, baixo a supervisión 
do seu superior, e responsabilizándose da transcric:ión do orixinal e da presentación e calidade do 
traballo. 

4. Clasificar e arquivar correspondencia e documentación segundo as indicacións dos seus 
superiores. 

S. Realizar traballos de c::álculo sinxelo, utilizando os medios necesarios e dispoñibles, 
responsabilizándose da f1abilldade dos resultados. 

6. Aplicar a normativa que afecte aos asuntos que l/e sexan asignados e l/e fora transmitida. 
7. Crear e manter actualizados os ficheiros e arquivos de datos, utilizando o medios manuais, 

mecánicos e informáticos que se l/e asignen para realizar esta función. 
8. Elaborar e tramitar propostas de gastos e outros documentos contables. 
9. Realizar o seguimento contable das diferentes partidas económicas e, no seu caso, efectuar os 

pagamentos. Control e actualización do inventario. 
1.,0. Fadli~~,r info!1lJa,ción xeral rel,ati\fcl á súa unidat;le a cantos a sol,iciten persoéjl ou telefpnicamente. 



ÁREA FUNCIONAL: Serviza de Alumnade 

POSTO xm 01 ARa DI TfTuLe5 PROPICDl 

OB)(ECTIVO 
&>iflxlr e coer:dlnar a execución da aetividade administrativa e 

supervisar a aetividade cla Área. 

DESCRIClÓN DAS FUNCIÓNS 

Funcl6ns Organlzatlvas: 
, ~ -, 

1. Planificar, organizar, controlar e dirixir a área de traballo da súa Gompetencia. 
2. Distribuir e supervisar o traballo do persoal da súa Área, en coordinación coa xefatura de 

negociado. 
3. Recompilar e interpretar a normativa aplicable: boletrns oficiais, resolucións, circulares, etc., 

facendo participe ao resto do persoal. 
4. Ofdenar, relationar os traballos e proporcionar os medios para que o persoal adscrito á Área poida 

actuar ce maior grado de eficacia. 
5. Propofler melloras naqueles procedementos que afecten á Área. 
6. Establecer relacións de coordinación co resto dos servizos e Áreas administrativas da universidade. 
7. Avaliar e impulsar as novas tecnoloxfas nas áreas da súa competeneia . 
Calquera outra tarefa de carácter organizativo afln que poida serlle encomendada por razón das 
competencias que ten asignadas. 

Funcl6ns de Xestf6n de Persoal: 

1. Propofier as petlcións de permisos e licenzas do persoal ao seu cargo. 
2. Propañer ao Adminlstrador/a as quendas de vacadóns, Semana Santa, Nadal e laborables entre 

festivos, garantindo o correcto funclonamento da Área. 
3. Executar os acordos que en materia de persoallle correspondan. 
4. Infor.mar ao Administrador sobre o réxlme de asistencia e permanencia. 
5. Elevar aos órganos eompetentes as posibles anomalras. 
6. Velar polo cumprlmento das medidas de prevención de riscos laborals adoptadas pola 

universidade, tanto no relativo ao persoal adscrito á Área como á seguridade das instalacións. 
7. Comunicar ao inmediato superior as posibles anomallas. 
8. For.marse profesionalmente, mediante a súa participación nos programas e actividades formativas 

propias da universidade e a súa asistencia a actividades externas que se consideren de interese, asl 
como faeilitar e colaborar na formación e na motivación do persoal ao seu cargo para o 
desempeño das súas funcións. 

Calquera outra tarefa de xestión de persoal aftn que poida serlle encomendada por razón das 
competencias que ten asignadas. 

Funcl6ns Administrativas: 

1. Planificar e supervisar a xestión administrativa da Área. 
2. Comunicar ás Áreas encargadas da Información aos usuarios na universidade todos aqueles 

asuntos que pOidan ser de interese. 
3. Elaborar informes, memorias, propostas de resolucións, contestacións, etc. 
4. Sinatura dos actos da súa competencia. 



ÁREA FUNCIONAL: Servizo de Alumnado 

P'OSTO 

OBXECTlVO 
I!)irixir e ceer-dinar a execuEic!n da aetivldade administrativa e 
supervisar a actividade da Área. 

9E-SCRICIÓN DAS FUNClÓNS 

5. Realizar as tarefas que lIe c::orrespondan como membro das comlsi6ns e órganos para os que sexa 
nomeado ou aquejas que Jle veñen asignadas en función do posta que ocupa. 

6. Controlar e efectuar o segulmento da execución da actividade administrativa da Área. 
7. Atención de todos aqueles aspectos que lIe sexan suscitados polos usuarios da Área e que, pola 

súa natureza, non poidan ser resoltos por outras áreas. 
8. Adoptar as medidas necesarias para asegurar unha adecuada atención aos usuarios da Área. 
calquera outra tarefa de carácter administrativo aftn que poida serlJe encomendada por razón das 
competencias que ten asignadas. 

Fundóns de .Asesoramento: 

3. Asistir a cantas reunlóns téc::nlcas sexa convocado en calidade de máximo responsable da súa área 
funcional, tanto reunións internas cromo externas. 

4. Infermar, cando asl sexa requlrldo, de temas propios da súa área á Xerencia e a outros órganos de 
gobemo. 

calquera outra tarefa de asesoramento aftn que poida serlle encomendada por razón das 
competencias que ten asignadas. 

Funcl6ns Económicas: 

5. Planificar e supervisar a xestión económica da Área. 
6. Supervisar e orientar a actividade económica da Área. 
7. Colab'orar na elaboracián do orzamentos dos Centros de Gastos. 
8. Coñecer e comunicar ao persoal responsable da xestión, as directrices ás que deberá 

aterse na execución do orza mento de acordo ás normas orzamentarias. 

Calquera outra tarefa de cal"ácter económico afín que poida serlJe encomendada por razón 
das eompetencias que ten asignadas. 



ÁREA FUNCIONAL: Biblioteca 

POSTO DIRECCIÓN DA BIBUOTECA DO CENTRO 

OBXECTIVO 
Dirixir, coordinar e supervisar toda a actividade da biblioteca do 
centro. 

-
DESCRlCIÓN DAS FUNCIÓNS 

RESPONSABILIDADES XERAIS 

1. Dirección da Biblioteca. 
2. Representación da Biblioteca no centro. 
3. Dirección de persoal da Biblioteca. 
4. Desenvolvemento da colección. 
S. Formación de usuarios e alfabetización informacional especializada. 
6. Información bibliográfica especializada. 
7. Extensión bibliotecaria. 
8. Responsabilldade técnIca e de funcionamento da Biblioteca de Centro ante a Dirección da 

Biblioteca Universitaria (Xefe do Servizo). 

Vigo, 21 de xaneiro de 2015 

A secretaria da Xunta PAS F 

. , ~! I 

-,II~ 
--María Jesé 'Río~ Santomé 

../' 

Sr. Xerente da Universidade de Vigo 
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Título preliminar 

Artigo 1 
· ;"1': 

1. A Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación é o centro encargado da xestión 
administrativa e da organización universitaria conducente a obter os títulos 
académicos que se lle encomendan. Así mesmo, a facultade colaborará na difusión 
do coñecemento contribuíndo ao desenvolvemento socioeconómico e cultural da 
comunidade en que se integra, en cooperación con axentes sociais desta. 

2. Son funcións da facultade, conforme o artigo 13 dos Estatutos da Universidade de 
Vigo: 

a) Elaborar as propostas dos seus plans de estudo e formularlles aos departamentos 
suxestións en materia da súa aplicación e desenvolvemento. No caso de haber 
máis dunha titulación na facultade, estas propostas elaboraranse na 
correspondente comisión académica de grao. 

b) Organizar a docencia e a súa coordinación, supervisión e control, así como 
realizarlles os encargos de docencia aos departamentos, de conformidade cos 
plans de estudo e as ensinanzas que dean dereito a títulos propios. 

c) Organizar as relación s entre departamentos e con outros centros, co fin de garantir 
a coordinación das ensinanzas e a racionalización da xestión académica e 
administrativa. 

d) Aplicar as directrices da Universidade de Vigo sobre a normalización lingüística. 

e) Fomentar, apoiar e achegar os medios materiais existentes no centro para realizar 
actividades de formación e complementarias do persoal vinculado a o. 

f) Realizar as actividades de colaboración da Universidade de Vigo con organismos 
públicos ou privados en todo o que afecte o centro. 

g) Custodia~ as actas de cualificación e dos expedientes do estudantado. 

h) Expedir ás certificacións académicas solicitadas polo estudantado ao centro. 

i) Administrar os servizos e mais os equipamentos asignados ao centro. 

j) Realizar a xestión administrativa necesaria para que as anteriores funcións poidan 
levarse a cabo. 

k) Participar nos procesos de avaliación da calidade e promoción activa da mellora 
da calidade da súa oferta académica. No caso de ter máis dunha titulación na 
facultade, esta participación farase a través da correspondente comisión 
académica de grao. 

1) Propoñerlle ao órgano competente a implantación de novas titulacións. 

m)Calquera outra que lle poidan atribuír os Estatutos da Universidade de Vigo e 
demais disposicións vixentes. 
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Artigo 2 

Son membros da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación: 

a) O profesorado, calquera que sexa a súa categoría profesional, que teña docencia 
no centro. 

b) Os bolseiros/as de investigación que desenvolven a súa actividade no centro. 

c) O alumnado matriculado no centro. 

d) O persoal de administración e servizos asignado ao centro. 

e) Calquera outro que figure como tal nos estatutos vixentes da Universidade de 
Vigo. 

Artigo 3 

1. A Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación da Universidade de Vigo 
rexerase polo presente regulamento para cumprir as funcións que ten atribuídas. 

2. Este regulamento deberá integrarse e interpretarse no marco do disposto nos 
Estatutos da Universidade de Vigo e das normas legais e regulamentarias sobre 
en sino universitario. 

3. Para todas as cuestións non previstas neste regulamento, nin nos Estatutos da 
Universidade de Vigo, nin na lexislación sobre ensino universitario, aplicarase o 
disposto na Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procede mento 
administrativo común. 

Título lo Da Xunta de Facultade 

Capítulo lo Da composición da Xunta de Facultade 

Artigo 4 

A Xunta de Facultade é o órgano colexiado de representación, decisión e control do 
centro. Está composta polo decano/a, que a preside, e polos seguintes membros: 

a) O equipo decana!. 

b) Todo profesorado funcionario, que constituirá o 51 % da Xunta de Facultade. 

c) Unha representación do persoal docente e investigador non funcionario, que He 
corresponderá ao 9 % da Xunta de Facultade. Polo menos o 80 % 
corresponderaHe ao persoal docente e investigador con dedicación a tempo 
completo. 

d) Unha representación do estudantado, que constituirá o 30 % da Xunta de 
Facultade. Esta representación será a que, como tal, integre cada unha das 
comisións académica de grao. 
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e) Unha representación do persoal de administración e servizos que constituirá o 
10 % da Xunta de Facultade. Esta representación será a que, como tal, integre 
cada unha das comisións académicas de grao. 

Artigo 5 

A asistencia ás sesións da Xunta de Facultade e das comisións académicas de grao da 
Facultade de Ciencias Sociais e de Comunicación é obrigatoria para os seus membros. 
Perderase a condición de membro por finalización legal do mandato, a pedimento 
propio ou por perda das condicións necesarias para ser elixido. 

No caso de vacante dun candidato/a electo na Xunta de Facultade ou nas comisión s 
académicas de .grao, nomearase a seguinte persoa candidata máis votada na respectiva 
listaxe. 

Os membros electos da Xunta de Facultade renovaranse cada dous anos. 

Capítulo 11. Das funcións da Xunta de Facultade 

Artigo 6 · 

1. Son funcións da Xunta de Facultade, conforme o artigo 43 dos Estatutos da 
Universidade de Vigo, as seguintes: 

a) Propoñer e aplicar as normas de selección de estudantes e valorar o seu 
rendemento e aproveitamento. 

b) Preparar e coordinar, de modo eficaz e adecuado, o horario das distintas materias, 
cursos monográficos, probas parciais e finais; distribuír as aulas, os servizos e as 
ensinanzas complementarias, así como habilitar as medidas de control do 
cumprimento das obrigas docentes. 

c) Aprobar as datas dos exames de todas as convocatorias. 

d) Promover e ordenar a realización de proxectos de fin de carreira, teses de 
licenciatura e de ensinanzas e actividades complementarias, cursos monográficos 
e cursos de especialización esixidos para obter o título. 

e) Coordinar con outros centros para facilitar a elección por parte dos/as estudantes 
das materias de libre configuración do seu currículo. 

f) Aprobar anualmente os programas de cada materia presentados polos 
departamentos respectivos. 

g) Elaborar, aprobar e modificar a proposta do seu regulamento de réxime interno. 

h) Elixir e revogar o decano/a. 

i) Aprobar a distribución da asignación orzamentaria do centro. 

j) Coidar do bo funcionamento de todos os órganos e servizos do centro. 

k) Resolver os conflitos que se poidan producir no seo do centro. 
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1) Distribuír os espazos que He sexan asignados. 

m)Referendar as propostas dos plans de estudo aprobadas polas comisións 
académicas de grao de acordo co previsto no artigo 18. 

n) Realizarlles cada ano o encargo de docencia aos departamentos. 

o) Calquera outra que He sexa atribuída nos Estatutos da Universidade de Vigb. 
2. O pleno da Xunta de Facultade poderá delegar as súas competencias na comisión 

permanente, agás as que se mencionan nas letras a), c), e), g), h), i), m) e n) deste 
artigo. O acordo de delegación requirirá o voto favorable da maioría absoluta dos 
membros da xunta. 

3. A delegación entenderase outorgada por tempo indefinido, agás que no acordo de 
delegación se dispoña outra cousa ou a súa temporalidade se derivase da propia 
natureza da delegación. 

4. O pleno poderá revogar en calquera momento a delegación, recuperando o exercicio 
das competencias delegadas sen máis requisitos que os requiridos para outorgala. 

Capítulo 111. Do funcionamento da Xunta de Facultade 

Artigo 7 

A Xunta de Facultade actuará en pleno ou en comisión permanente, sen prexuízo de que 
se poidan crear outras comisións delegadas consultivas. 

Artigo 8 

O pleno da Xunta de Facultade estará formado por todos os seus membros e reunirase 
cando o convoque o secretario/a do centro, que é o da Xunta de Facultade, por iniciativa 
do decano/a. 

Artigo 9 

O pleno da Xunta de Facultade poderá reunirse con carácter ordinario ou extraordinario. 
Con carácter ordinario, reunirase como mínimo unha vez ao trimestre; con carácter 
extraordinario, a iniciativa de: 

a) O decano/a. 

b) Por acordo da comisión permanente. 

c) Cando o solicite polo menos o 25 % dos membros da Xunta de Facultade, 
mediante un escrito dirixido ao decano/a, co asunto que se vai tratar e achegando 
os documentos relacionados coa orde do día, de existiren e dispoñérense deles. 
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Artigo 10 

1. Correspóndelle ao decano/a convocar a Xunta de Facultade. 

2. Para que a convocatoria produza efecto, deberás elles comunicar a todos os seus 
membros mediante unha notificación onde se fará constar o día, hora, lugar e a orde 
do día da sesión. A entrega de notificacións efectuarase no lugar de traballo e, no 
caso de alumnado, nos locais asignados para os seus/súas representantes na facultade 
ou, durante os períodos que non haxa docencia, nos seus domicilios particulares por 
correo certificado. 

3. A notificación correspondente á convocatoria ordinaria entregarase con polo menos 
72 horas de antelación á reunión da xunta, nos modos de difusión electrónicos da 
universidade. A convocatoria extraordinaria deberá notificarse o máis axiña posible, 
comoniínimo con 24 horas de antelación, e sempre dentro dos dez días lectivos 
seguintes, se os membros do pleno a piden. 

4. A Xunta de Facultade tense que reunir nas dependencias da facultade en días 
administrativamente hábiles e en horas lectivas. 

5. As actas aprobadas da Xunta de Facultade, da comisión académica de grao e das 
comisións facilitaránselles aos membros da Xunta de Facultade nos modos de 
difusión electrónicos da universidade no prazo de dez días da celebración da reunión. 

Artigo 11 

1. A orde do día será establecida polo decano/a, asistido polo equipo decana!. 

2. Na orde do día figurarán inescusablemente as mencións de aprobación da acta da 
sesión anterior, asuntos de trámite e quenda de suxestións, salvo que a xunta se 
convoque con carácter extraordinario para debater un só asunto para a elección de 
decano/a ou para a súa revogación. 

3. O decano/a estará obrigado a incluír na orde do día da seguinte reunión do pleno os 
puntos que se soliciten por acordo na sesión anterior e os que se soliciten por escrito, 
con sete días de antelación por, polo menos, o 25 % dos membros do pleno. Nesta 
solicitude deberá incluírse a relación de asuntos que se van tratar e que deberán ser o 
suficientemente explícitos e concretos para que se coñeza exactamente o seu con ti do. 

Artigo 12 

1. A xunta de facultade constitúese validamente en primeira convocatoria coa asistencia 
da maioría absoluta dos seus membros e, en segunda convocatoria, que se celebrará 
trinta minutos despois, cando asista polo menos unha terceira parte dos seus 
membros. 

2. De non conseguir o quórum sinalado na segunda convocatoria, convocarase o pleno 
para o seguinte día lectivo. 
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Artigo 13 

l. As sesións da xunta de facultade estarán abertas a todos os membros da facultade, 
garantindo a debida separación entre os membros do órgano e do público non 
pertencente á xunta de facultade. 

2. Tras o acordo dos/as asistentes na correspondente reunión da Xunta de Facultade, 
poderase convidar a asistir á reunión, con voz pero sen voto, persoas que non sexan 
membros de sta, pero que pertenzan á comunidade universitaria. 

Artigo 14 

1. O decano/a ou, na súa ausencia, un dos vicedecanos/as designado previamente para o 
efecto presidirá as reunións da Xunta de Facultade, que estará asistido por unha mesa 
integrada polos vicedecanos/as e o secretario/a. 

2. A mesa interpretará o presente regulamento no casos de dúbida ou de omisión. 
Tamén decidirá sobre a posible alteración da organización de debate dos puntos da 
orde do día. 

3. O decano/a dirixirá e ordenará o desenvolvemento dos debates. No seu caso, fixará 
un tempo de debate para cada tema e, en función das peticións de palabra, 
determinará a duración de cada intervención. 

4. Non se permitirá a introdución na sala onde se celebre a reunión da Xunta de 
Facultade de ningún aparello de gravación ou reprodución do son ou de imaxe, agás 
que a mesa así o autorice expresamente en circunstancias excepcionais. 

5. Os membros da Xunta de Facultade teñen dereito a usar a palabra en relación con 
calquera dos puntos da orde do día. Ninguén poderá ser interrompido cando estea no 
uso da palabra, pero poderá ser chamado á orde ou a cinguirse ao tema polo 
decano/a. Logo de transcorrer o prazo concedido para a intervención, o decano/a, 
despois de convidar a que conclúa por dúas veces o membro da xunta que estea 
falando, retiraralle o uso da palabra. 

6. No supo sto de excesiva duración da reunión da Xunta de Facultade, o decano/a 
poderá dispoñer a interrupción desta, fixando a hora en que se debe reiniciar dentro 
das 24 horas seguintes. 

Artigo 15 

1. As decisións da Xunta de Facultade serán en forma de acordos que se poderán 
adoptar por asentimento ou por votación. A votación será a man alzada ou nominal. 
Será necesariamente secreta cando así o solicite calquera dos membros da xunta. 

2. Non se admite a delegación do voto en membros da Xunta de Facultade nin en 
persoas alleas. Tampouco se admite o voto anticipado ou por correo. 
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3. Ningún asunto que non figure incluí do na arde do día poderá ser obxecto de 
deliberación ou acordo, salvo que estean presentes todos os membros do pleno e se 
declare a urxencia do asunto polo voto favorable da maioría. 

4. Os acordos adoptados polo pleno da Xunta de Facultade son susceptibles de recurso 
ante o Consello de Gobemo, nos termos fixados na Lei de réxime xurídico das 
administración s públicas e do procedemento administrativo común. 

Artigo 16 

l. O secretario/a da facultade, que será tamén o da xunta, redactará a acta das reunións . 
No caso de que non poida asistir, o decano/a designará un membro da mesa que fará 
as veces de secretario/a. 

2. En cada acta figurarán inescusablemente as seguintes mencións: 

a) Día, hora e lugar en que tivo lugar a reunión. 

b) Carácter ordinario ou extraordinario desta. 

c) Os/as asistentes nominalmente designados e as ausencias xustificadas. 

d) A orde do día. 

e) Os acordos adoptados. Especificarase se o foron por unanimidade ou por maioría 
e constará o número exacto de votos emitidos, o sentido de cada un deles e as 
abstencións. 

3. Na acta téñense que incluír os textos literais dos acordos e un resumo dos debates 
coas diferentes posicións, así como calquera mención que os membros da xunta, 
individual ou colectivamente, desexen que figure de maneira expresa. 

4. As actas aprobaranse na reunión seguinte da Xunta de Facultade que teña a mesma 
natureza que a que se reflicte na acta, coas modificacións que propoñan previamente 
por escrito os membros da xunta, sempre que sexan aprobadas por esta por reflectir 
máis axeitadamente o desenvolvemento da reunión. Non será precisa a notificación 
por escrito previa para corrixir os erros puramente materiais. 

5. Unha vez aprobadas as minutas das sesións, o secretario/a da facultade, co visto e 
prace do decano/a, autorizará a transcrición ao libro de actas que se levará para este 
efecto na facultade. O libro de actas poderase formar pola encademación das minutas 
elaboradas por medios informáticos. 

Título 11. Das comisión s académicas de grao 

Artigo 17 

Tal como se presenta nas memorias de seguimento dos graos existentes na Facultade de 
Ciencias Sociais e da Comunicación para mellorar a coordinación docente e a xestión 
académica xeral do grao, constituiranse tres comisións académicas de grao: 
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1. Comisión Académica de Grao de Dirección e Xestión Pública. 

2. Comisión Académica de Grao de Publicidade e Relacións Públicas. 

3. Comisión Académica de Grao de Comunicación Audiovisual. 

Artigo 18 

As comisións académicas de grao son os órganos encargados de garantir a adecuada 
coordinación entre os módulos/materias durante o proceso formativo, coa elaboración, 
aprobación e modificación para a respectiva titulación das propostas do plan de estudos. 

Ademais, terán encomendadas as competencias en materia de autoavaliación e control 
de calidade, ocuparase da elaboración do informe de seguimento anual do grao para que 
o aprobe o órgano competente, na xestión do relativo entre outros aspectos ao traballo 
de fin de grao, prácticas curriculares e o plan de acción titorial. 

Artigo 19 

As comisións académicas de grao terán como membros natos desta: 

a) O coordinador/a do grao, que actuará como presidente/a. 

b) Os coordinadores/as dos módulos. 

c) Os coordinadores/as dos traballos de fin de grao. 

d) Os coordinadores/as de prácticas externas. 

e) O coordinador/a de mobilidade. 

f) O/a responsable do plan de acción titorial. 

g) O/a responsable de calidade do centro ou persoa en quen delegue. 

h) Un/unha representante de estudantes de cada titulación. 

i) Un/unha representante do persoal de administración e servizos. 

Sempre que sexa posible intentarase respectar a porcentaxe prevista na composición da 
Xunta de Facultade, e deberanse cumprir sen prerrogativas no caso da porcentaxe 
asignada ao alumnado e ao persoal de administración e servizos. Entre os seus membros 
elixirase a figura do secretario/a. 

Artigo 20 

O funcionamento das comisións académicas de grao rexerase, no que sexa aplicable, 
polas mesmas normas polas que se rexe o funcionamento da Xunta de Facultade. 

11 



Título 1110 Do equipo de goberno da facultade 

Capítulo lo Dos membros do equipo de goberno 

Artigo 21 

O equipo de gobemo da Facultade de Ciencias Sociais estará composto por: 

a) Decano/a. 

b) Vicedecanos/as. 

c) Secretario/a. 

Capítulo 11. Do decano/a 

Artigo 22 

1. O decano/a representa a facultade e exerce as funcións de dirección e xestión 
ordinaria desta. 

2. O decano/a, asistido polo seu equipo de gobemo, é o responsable da dirección e 
xestión da facultade e, conforme o artigo 66 dos Estatutos da Universidade de Vigo, 
ten as seguintes funcións: 

a) Exercitar a representación do centro. 

b) Convocar e presidir a xunta de facultade e as comisións académicas de grao, se é 
o caso. 

c) Executar os acordos da Xunta de Facultade. 

d) Supervisar o funcionamento dos servizos do centro. 

e) Dirixir a xestión ordinaria do centro. 

±) Propoñer, logo de escoitar a xunta de centro, a apertura do informe previo por 
parte do reitor/a a calquera membro do centro. No caso dun profesor/a, a proposta 
dirixirase ao departamento correspondente. 

g) Coidar de que se cumpran os horarios de docencia e de titorías. 

h) Todas as que He atribúan a lexislación vixente e os Estatutos da Universidade de 
Vigo. 

Artigo 23 

1. O decano/a será elixido pola Xunta de Facultade e nomeado polo reitor/a, entre o 
profesorado doutor pertencente aos corpos docentes universitarios adscritos á 
facultade. 

2. O decano/a cesará nas súas funcións ao rematar o seu mandato, a pedimento propio, 
por unha baixa por enfermidade superior a seis meses ou como consecuencia dunha 
moción de censura aprobada pola Xunta de Facultade. 
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Capítulo 111. Dos vicedecanos/as 

Artigo 24 

1. O decano/a designará, de entre todos os membros da facultade, os vicedecanos/as, 
que serán nomeados polo reitor/a. 

2. Os vicedecanos/as actuarán coas competencias e coas funcións que lles delegue o 
decano/a. 

3. O decano/a designará a orde de substitución no caso de que existan vanos 
vicedecanos/as. 

4. Os vicedecanos/as cesarán no seu cargo a pedimento propio ou por decisión do 
reitor/a por proposta do decano/a. 

Capítulo IV. Do secretario/a 

Artigo 25 

1. O decano/a designará un secretario/a de entre o persoal da facultade, que será 
nomeado polo reitor/a. 

2. O secretario/a é quen dá fe dos acordos adoptados polos órganos de gobemo da 
facultade e, como tal, ten encomendada a custodia dos libros de actas destes. 

3. Os libros de actas poderaos consultar calquera membro da facultade e o secretario/a 
entregaralle unha certificación literal do seu contido a cal quera membro da facultade 
que o solicite por escrito. 

4. O secretario/a cesará no seu cargo a pedimento propio ou por decisión do reitor/a por 
proposta do decano/a. 

Capítulo V. Da elección do decano/a 

Artigo 26 

1. Tras rematar o prazo da campaña electoral, o decano/a en funcións convocará unha 
reunión extraordinaria da Xunta de Facultade na data sinalada na convocatoria de 
eleccións, que terá como único punto da orde do día a elección do decano/a. 

2. Esta sesión extraordinaria da Xunta de Facultade estará presidida polo decano/a en 
funcións. No caso de que o decano/a en funcións sexa candidato/a, a Xunta de 
Facultade estará presidida polo profesor/a máis antigo segundo a prelación de corpos. 

3. O presidente/a outorgaralle un tempo máximo de quince minutos a cada un dos 
candidatos/as para que expoñan o seu programa e deseguido, noutros quince minutos, 
responderán as preguntas que lles formulen os membros do pleno. 
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4. Votaras e unha vez que rematen as intervencións dos candidatos/as. Esta será nominal 
e secreta. 

Artigo 27 

1. Logo de concluír a votación, comezará o escrutinio no mesmo acto, e o candidato/a 
que obteña. a maioría absoluta dos votos das persoas asistentes proclamarase 
decano/a electo. 

2. Se ningún dos candidatos/as obtén a maioría absoluta, realizarase no mesmo acto 
unha segunda e definitiva votación en que se proclamará decano/a electo o 
candidato/a que obteña maior número de votos favorables. No suposto de que nesta 
segunda votación empatasen dous candidatos/as, elixirase o máis antigo segundo a 
prelación de corpos. 

3. Se houbese un único candidato/a, este terá que acadar maior número de votos a favor 
que en contra para ser elixido decano/a. 

Artigo 28 

1. Unha vez rematada a votación e o escrutinio, o secretario/a redactará a 
correspondente acta, na cal se recollerán todas as incidencias e o resultado do 
escrutinio. 

2. O presidente/a da sesión trasladaralle o resultado da votación ao reitor/a para que se 
dite a correspondente resolución de nomeamento do decano/a. 

Capítulo VI. Da moción de censura 

Artigo 29 

1. O decano/a pode ser revogado por medio de moción de censura. 

2. A moción de censura deberá presentarse por escrito na secretaría da facultade e, para 
poder tramitarse, deberá ir asinada polo menos por un terzo dos membros da Xunta 
de Facultade. Ademais, terá que conter o nome dun candidato/a alternativo ao 
decano/a xunto co seu equipo de goberno. 

3. O decano/a estará obrigado a convocar unha reunión extraordinaria da Xunta de 
Facultade dentro dos quince días hábiles seguintes á recepción da moción na 
secretaría da facultade, tendo como único punto da orde do día o debate e a votación 
da moción de censura. 
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Artigo 30 

Na reunión da Xunta de Facultade dedicada á moción de censura daráselle a palabra 
durante un máximo de trinta minutos ao candidato/a alternativo, que poderá responder 
as preguntas e as observacións que se lle formulen. Deseguido, procederase de igual 
forma co decano/a e, tras a súa intervención e a correspondente discusión, comezará a 
votación, que será nominal e secreta. 

Artigo 31 

l. A moción de censura apróbase se obtén os votos da maioría absoluta dos membros 
da Xunta de Facultade. Neste caso o decano/a comunicaralle este resultado ao 
reitor/a ao seguinte día hábil para que se nomee o novo decano/a. 

2. O decano/a censurado seguirá en funcións ata a toma de posesión do novo decano/a. 

Artigo 32 

Se se rexeita a mOClOn de censura por non obter a matona absoluta, ningún dos 
seus/súas asinantes poderá presentar outra durante o resto do mandato do decano/a. 

Título IV. Das comisión s delegadas da Xunta de Facultade 

Capítulo lo Das comisións delegadas 

Artigo 33 

As comisións delegadas da Xunta de Facultade serán: 

a) A comisión permanente da Xunta de Facultade. 

b) A comisión de docencia e alumnado. 

c) A comisión de asuntos económicos. 

d) A comisión de cultura. 

Artigo 34 

A Xunta de Facultade poderá crear outras comisións co obxecto de tratar temas 
específicos. A súa finalidade, composición e normas de funcionamento determinaran se 
no momento da súa creación e deixan de existir ao rematar os asuntos concretos. Na 
creación das comisións non permanentes deberá especificarse a súa finalidade, 
composición e normas de funcionamento. 
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Artigo 35 

1. A composición das comlSlOn delegadas respectará as mesmas porcentaxes de 
representación dos distintos sectores da comunidade universitaria e das distintas 
titulacións que rexan para a Xunta de Facultade. Se polo número total de membros 
dunha comisión algún ' sector non puidese obter representación, terá dereito a un 
representante con voz e sen voto. Os membros natos das comisións delegadas 
computarán ,dentro do sector ao que pertenzan. 

2. SÓ poden ser membros das comisións delegadas os membros da Xunta de Facultade. 
Os membros das comisións delegadas serán elixidos polos seus respectivos sectores 
na xunta de facultade. 

3. A renovación dos membros electivos das comisións delegadas realizarase na 
primeira sesión ordinaria da Xunta da Facultade que teña lugar tras a proclamación 
defmitiva dos resultados da elección dos representantes na Xunta da Facultade do 
sector da comunidade universitaria ao que pertenzan. Os membros electivos das 
comisións delegadas que sexan membros natos da Xunta da Facultade renovaranse 
na primeira sesión ordinaria da Xunta da Facultade que teña lugar tras a sesión 
extraordinaria convocada para elixir decano/a. Tamén se renovarán os membros 
electivos das comisións delegadas nos casos de finalización anticipada do mandato 
dalgún deles, pero a renovación só afectará o posto vacante. 

4. A asistencia ás sesións das comisións é obrigatoria para os seus membros. 

5. O funcionamento das comisións delegadas rexerase polas mesmas normas que a 
Xunta de Facultade. 

Capítulo 11. Da comisión permanente da Xunta de Facultade 

Artigo 36 

O número de membros da comisión permanente decidirase por acordo da Xunta de 
Facultade. Formarán parte dela como membros natos o decano/a e o secretario/a da 
facultade, que ' será secretario/a da comisión, e o número total dos seus integrantes 
completarase de xeito que se respecten as porcentaxes de representación dos distintos 
sectores da comunidade universitaria que rexan para a Xunta de Facultade. 

Artigo 37 

A comisión permanente será competente para coñecer e decidir sobre os asuntos de 
trámite. Serviralle como órgano de asesoramento ao decano/a. Exercerá, así mesmo, 
cantas competencias lle delegue expresamente a Xunta da Facultade ou lle atribúan este 
regulamento e normas de rango superior. 
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Artigo 38 

1. A comisión permanente rexerase polas mesmas normas de funcionamento. que o 
pleno da Xunta de Facultade. 

2. Das reunión s da comisión permanente o secretario/a da facultade redactará a acta nos 
mesmos termos previstos neste regulamento para as actas do pleno da Xunta de 
Facultade. 

Artigo 39 

O decano/a informará o pleno, na primeira sesión que este celebre con posterioridade á 
última celebrada pola comisión permanente, de todas as actuacións da comisión, agás as 
decisións adoptadas en asuntos de trámite, das que informará o secretario/a. 

Artigo 40 

A comisión permanente reunirase cando se convoque nos mesmos termos previstos para 
a convocatoria do pleno. En todo caso, terá que se reunir en sesión ordinaria polo menos 
unha vez cada dous meses. 

Capítulo III. Da comisión de docencia e alumnado 

Artigo 41 

Son competencia da comisión de docencia e alumnado: 

1. Propoñerlle á comisión permanente o calendario de exames ordinarios e 
extraordinarios. 

2. Presentarlle á comisión permanente as resolucións de traslados e convocatorias de 
praza, aplicando as normas establecidas para iso polo pleno. 

3. Coordinar as actividades docentes tales como: 

a) Revisar o Plan de organización docente. 

b) Propoñer os novos mecanismos para o control do alumnado. 

c) Establecer as canles de comunicación entre o profesorado dun mesmo curso, ciclo 
ou licenciatura para planificalas e desenvolvelas. 

d) Propoñerlle á Xunta de Facultade todos os mecanismos e medidas que considere 
conducentes a unha mellor avaliación obxectiva da docencia. 

4. Elaborar o proxecto de regulamento para realizar, defender e cualificar as teses de 
licenciatura e o exame de grao. 

5. Aprobar os contratos de estudos do alumnado que complemente os seus estudos no 
estranxeiro dentro do Programa Sócrates-Erasmus. O coordinador/a de relacións 
internacionais da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación asistirá en 
calidade de asesor/a. 
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6. Actuar como comlSlOn de arbitraxe para dirimir as diferenzas académicas entre 
alumnado e profesorado a pedimento de calquera deles. 

7. Coidar de que os contidos teóricos e prácticos das diferentes materias impartidas na 
facultade se axusten ao disposto nos plans de estudo vixentes. 

8. Ter conta de que se cumpra a Normativa de permanencia e avaliación curricular. 

9. Recibir as solicitudes de validación parcial de estudos e tramitar os informes 
pertinentes para aprobalos no consello de gobemo. As solicitudes de validación 
resolveranse segundo o que marque a normativa vixente. 

10. Calquera outra función relacionada coa docencia que sexa competencia da Xunta de 
Facultade e esta delegue na comisión. 

Artigo 42 

Para cada un dos cursos de cada titulación, poderanse constituír comisións de 
coordinación horizontais co fin de acadar unha correcta coordinación entre as materias 
impartidas no correspondente curso, de xeito que se poidan evitar baleiros e 
duplicidades de contidos. 

Capítulo IV. Da comisión de asuntos económicos 

Artigo 43 

Son competencias da comisión de asuntos económicos: 

a) Informar as distintas solicitudes de compras ou doutros gastos que se presenten, 
de acordo cos criterios establecidos no orzamento anual. 

b) Estudar a distribución do orzamento anual da facultade e das súas posibles 
modificacións ao longo do ano económico, e trasladarlle as propostas 
correspondentes á Xunta da Facultade a través do equipo de gobemo. 

c) Informar sobre as diferentes posibilidades para obter recursos e fontes de 
financiamento. 

d) Elaborar propostas para o funcionamento dos distintos servizos: reprografía, 
teléfono etc. 

e) Calquera outra función relacionada con asuntos económicos que lle asigne a 
Xunta de Facultade. 
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Capítulo V. Da comisión de cultura 

Artigo 44 

Son competencias da comisión de cultura: 

a) Coordinar e potenciar todo tipo de actividades relacionadas coa cultura, o deporte 
e o ocio destinadas ao aproveitamento do colectivo universitario e da sociedade da 
que procede. 

b) Coordinar e potenciar as actividades de promoción da facultade. 

c) Xestionar o gasto do orzamento asignado a estas actividades ou aqueloutras 
partidas que se obteñan para fins congruentes coas competencias de sta comisión. 

Título V. Da delegación de alumnado 

Artigo 45 

l. A Xunta de Facultade facilitaralles, na medida das súas posibilidades, aos/ás 
estudantes as instalacións, os medios materiais e económicos necesarios para 
desenvolver as actividades extraordinarias, que poidan contribuír a mellorar a súa 
formación. 

2. Con esta finalidade, a Xunta de Facultade, na medida das súas posibilidades, porá a 
disposición da delegación de alumnado os medios necesarios para desenvolver as 
súas actividades. 

3. A delegación de alumnado terá autonomía para: 

a) Deseñar o seu orzamento e xestionar os seus recursos de acordo coa partida 
orzamentaria correspondente. 

b) Elaborar as súas normas de organización interna. 

c) Elixir os seus representantes perante calquera autoridade, institución ou 
organización, coordinándose coas comisións competentes da Xunta de Facultade. 

d) Crear todas as seccións de actividades que consideren precisas para lograr os seus 
fins. 

e) Solicitar e recibir outros fondos de financiamento doutras instancias da 
universidade e tamén de institucións externas a esta, tanto privadas como 
públicas. 

4. O estado inicial e final do orzamento da delegación de alumnado e a súa evolución 
temporal estará a disposición da Xunta de Facultade sempre que esta o requira. 
Ademais deberá presentar a memoria dos gastos do exercicio anterior na Xunta de 
Facultade. 

19 



Título VI. Do persoal de administración e servizos 

Artigo 46 

1. O persoal de administración e servizos constitúe o sector da comunidade 
universitaria ao que He corresponden as funcións de xestión, actividades técnicas e 
administrativas; apoio, asistencia e asesoramento da Facultade de Ciencias Sociais e 
da Comunicación. 

2. De acordo co artigo 114 dos Estatutos da Universidade de Vigo, o persoal de 
administración e servizos da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación debe 
asumir as responsabilidades que comporta os cargos para os que foron elixidos ou 
designados na Xunta de Facultade, na comisión académica de graos e nas comisións. 

Título VI. Da reforma do regulamento 

Artigo 47 

A iniciativa para a reforma do regulamento poderá ser adoptada polo decano/a ou 
mediante unha proposta asinada por un mínimo do 30 % dos membros da Xunta de 
Facultade. Tal iniciativa deberá conter o texto articulado que se propoña introducir e a 
motivación en que se fundamente. 

Artigo 48 

A proposta someterase a unha votación para que a considere o pleno da Xunta de 
Facultade. Se a proposta recibe os votos favorables do 40 % dos membros da xunta, 
abrirase un prazo de quince días hábiles para presentar emendas que serán discutidas e 
votadas nunha comisión específica designada pola Xunta de Facultade e coa mesma 
representación que teñen os distintos sectores no pleno da xunta. 

Artigo 49 

1. Unhavez aprobado o texto pola correspondente comisión, trasladarase ao pleno da 
Xunta de Facultade. Para que se aprobe a reforma proposta deberá recibir o voto 
favorable da maioría absoluta do pleno da Xunta de Facultade. De non ser así, a 
proposta de reforma consideraras e refugada, e non se poderá propor unha reforma 
idéntica ata que transcorra un prazo de dous anos. 

2. Se se aproba a proposta de reforma, trasladaráselle ao Consello de Goberno da 
universidade, quen decidirá sobre a reforma do regulamento de modo definitivo. 

Disposición final 

O presente regulamento entrará en vigor o día seguinte de aprobalo o Consello de 
Goberno da Universidade de Vigo. 
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AN€"XO m 

REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DO 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

Artigo 1. 

1. o Departamento de Informática da Universidade de Vigo rexerase pola lexislación 
vixente e polo disposto no presente regulamento. 

2. O Departamento de Informática da Universidade de Vigo, agrupa a todo o persoal 
docente e investigador pertencente aos ámbitos de coñecemento de Ciencias da 
Computación e Intelixencia Artificial (CClA) e de Linguaxes e Sistemas Informáticos 
(LSI). A estes efectos considéranse investigadores do Departamento as persoas que 
teñan relación contractual co mesmo e que desenvolvan as súas tarefas de 
investigación baixo a dirección dalgún profesor dos ámbitos do Departamento. Tamén 
serán membros do Departamento de Informática o persoal de administración e servizos 
do mesmo. 

3. O Departamento de Informática é o órgano encargado, en todos os centros da 
Universidade de Vigo, da organización e desenvolvemento do ensino e a investigación 
nos devanditos ámbitos de coñecemento. 

4. A sede do departamento está localizada no Edificio Fundición do Campus Vigo. 

Artigo 2. 

Son funcións do Departamento de Informática: 
a) O desenvolvemento dos estudios universitarios oficiais, de acordo coa programación e 

suxestións que realicen o centro ou centros en que se impartan. 
b) O impulso de actividades e de iniciativas docentes e investigadoras do seu persoal 

académico. 
c) O fomento e a promoción de proxectos, convenios e contratos de investigación e de 

desenvolvemento. 
d) O desenvolvemento das ensinanzas que dean lugar a títulos propios adscritos ao 

departamento. 
e) O fomento e a promoción de traballos de carácter científico e técnico. 
f) O impulso da formación e da renovación pedagóxica, científica ou técnica do seu 

persoal docente e investigador. 
g) A participación nos procesos de avaliación da calidade institucional e a promoción 

activa da mellora da calidade das súas actividades docentes e investigadoras. 
h) A xestión e a administración da súa asignación brzamentaria. ' 
i) A programación e a asignación dos seus medios e recursos , así como o coidado, 

mantemento e renovación dos seus bens, equipos e instalacións. 
j) Todas as funcións que os Estatutos da Universidade de Vigo e calquera outra disposición 

vixente IIe poidan atribuír. 

Artigo 3. 

A xestión do departamento estará ordenada polos principios de toma de decisións por maioría 
e respecto ás minorías. Sen prexuízo do establecido polas normas vixentes e por este 
Regulamento, cada estamento do departamento poderase dotar das fórmulas organizativas 
que considere oportunas. 



Artigo 4 . 

o departamento promoverá o uso do galego. Os órganos do Departamento empregarán 
preferentemente a lingua galega nos seus impresos, comunicacións e documentos oficiais 
respectando os dereitos establecidos nos Estatutos da Universidade de Vigo. 

TíTULO I - DOS ÓRGANOS DO DEPARTAMENTO. 

Artigo 5. 

1. Son órganos colexiados de goberno e de administración do departamento o Consello de 
Departamento, a comisión permanente e as comisións asesoras. Son órganos 
unipersoais o directorIa, o secretariola do departamento e os directores/as das sección 
departamentais se as houbese. 

2. Segundo o establecido na Normativa da Universidade de Vigo, o Consello de 
Departamento poderá propoñerlle ao Con sello de Goberno a creación de seccións 
departamentais por campus ou liñas de investigación. 

TíTULO 11 - DO CONSEllO DE DEPARTAMENTO. 

Capítulo I - Natureza e funcións do Consello de Departamento. 

Artigo 6. 

A composición do Consello de Departamento, así como as súas funcións serán as establecidas 
nos Estatutos da Universidade de Vigo. 

Capítulo 11 - Funcionamento do Consello de Departamento. 

Artigo 7. 

1. O Consello de Departamento poderase reunir con carácter ordinario ou extraordinario. 

2. O Consello de Departamento reunirase con carácter ordinario como mínimo unha vez 
cada trimestre e con carácter extraordinario a iniciativa de: 

a) O directorIa ou a persoa en quen delegue 
b) Cando o soliciten unha cuarta parte dos membros do consello. 
c) A petición da maioría simple dos membros da comisión permanente. 

3. A instancia para a convocatoria dunha reunión extraordinaria do Consello de 
Departamento dirixirase por escrito á dirección, coas sinaturas correspondentes e coa 
proposta dunha orde do día determinada. O directorIa estará obrigado a convocar o 
consello para unha data non posterior aos dez días hábiles contados dende a entrada da 
solicitude no rexistro do departamento. 



Artigo 8. 

1. Na convocatoria do Consello de Departamento deberá constar a orde do día, data, hora 
e lugar da reunión. A convocatoria deberá notificarse individualmente por correo 
electrónico, cando menos, con dous días hábiles de antelación, salvo no caso de 
consello extraordinario, que se convocará con, cando menos, un día hábil de antelación. 

2. As reunións do Consello de Departamento terán lugar, de xeito preferente, no campus 
ao que pertenza a maoría dos membros do departamento. Os membros pertencentes 
aos demais campus poderán asistir aos consellos de departamento por 
videoconferencia, salvo que a dirección determine o contrario . 

3. A orde do día será elaborada polo directorIa e incluirá , no seu caso, as peticións 
presentadas por escrito antes da convocatoria, de acordo co procedemento establecido 
no artigo 7. Tamén se engadirán os puntos que previamente pedisen por escrito como 
mínimo o dez por cento dos membros do Consello de Departamento. 

4. Na orde do día figurarán inescusablemente as mencións de aprobación da acta da 
sesión anterior, asuntos de trámite, xestións realizadas polo directorIa dende o último 
Consello de Departamento e rolda de intervencións, agás cando: 
a) O Consello teña carácter extraordinario. 
b) O Consello se reúna para elixir directorIa ou revogalo/a . 

Artigo 9. 

A elaboración das actas das sesións do Consello de Departamento rexerase pola Lei de 
procedemento administrativo. 

1. No departamento levarase un libro de actas no cal se transcribirán os acordos e os 
debates tidos en cada sesión. 

2. As actas, asina das polo secretariola, co visto e prace do directorIa, serán sometidas á 
consideración do consello para aprobalas na sesión ordinaria inmediatamente posterior. 

3. As actas estarán baixo a custodia do secretario/a do departamento, que lIas permitirá 
consultar a calquera membro do Consello de Departamento. 

4. Só farán fe dos acordos e recomendacións do consello as certificacións expedidas polo 
secretario/a do departamento co VºBº do directorIa do departamento. 

5. As certificacións poderanse expedir: 
a) De oficio, por requirimento de órganos das administracións públicas, incluída a 

propia Universidade de Vigo, ou de órganos xudiciais no exercicio da súa 
competencia . 

b) A instancia dos membros do Consello de Departamento. 
c) A instancia de calquera persoa interesada. 
Nestes dous últimos casos, o contido das certificacións versará sobre a parte decisoria 
dos acordos ou recomendacións. 

Artigo 10. 

1. O Consello de Departamento entenderase constituído en primeira convocatoria coa 
asistencia do directorIa e secretario/a ou dos seus substitutos legais, así como a metade dos 
membros con dereito a voto. 

2. De non acadar esta asistencia poderase constituír en segunda convocatoria transcorrida 
media hora, coa presenza da terceira parte dos seus membros e a do directorIa e secretariola 



ou quen os substitúan legalmente. agá s nos casos en que sexa preciso un quórum 
determinado. 

3. Despois de pasar outra media hora. de non acadar o quórum necesario para a segunda 
convocatoria. convocarase para outro día. 

Artigo 11. 

1. O directoria ou substituto legal. asistido polo secretario/a. presidirá o pleno do Consello 
de Departamento. 

2. O directoria interpretará o presente regulamento. e poderá altera a orde de discusión 
dos puntos da orde do día decidindo sobre o desenvolvemento dos debates e calquera 
outra cuestión que se IIe encomende. 

3. Os membros do Consello de Departamento terán dereito ao uso da palabra sobre todas 
as cuestións relativas aos contidos da calquera dos puntos da orde do día. 

4. O directoria. no exercicio da presidencia. dirixirá . regulará . moderará e ordenará o 
desenvolvemento dos debates. e velará polo mantemento da orde durante as sesións. O 
directoria poderá fixar un tempo de debate para cada tema e. en función das peticións 
de palabra. determinará a duración de cada intervención. intentando garantir que as 
quendas de palabra doslas participantes conten cunha duración similar. Ningunha 
intervención dun membro do Consello de Departamento poderá ter limitación de tempo 
inferior a cinco minutos na primeira rolda de intervencións. 

5. Non se poderá interromper a ningún membro do Consello de Departamento cando fala. 
agás pola presidencia. e para os efectos de advertirlle que esgotou o tempo de que 
dispoñía. para chamarlo á orde. indicarlle que se cinga ao tema e. no seu caso. para 
retirarlle o uso da palabra. 

6. A presidencia poderá autorizar intervencións por alusión só para que o membro do 
Consello de Departamento autorizado poida contestar no prazo de tempo concedido 
sobre as manifestacións ou feitos pronunciados relativos á súa persoa. 

7. En calquera momento do debate un membro do Consello de Departamento poderá 
pedirlle á presidencia a observancia do regulamento. citando expresamente o artigo ou 
artigos para os que reclame a súa aplicación. 

8. Os membros do Consello de Departamento poderán ser chamados á orde cando con 
interrupcións. ou de calquera outro xeito. alteren a orde das sesións ou cando 
pretendan seguir facendo uso da palabra unha vez que IIes foi retirada. 

9. Se unha sesión tivese unha duración excesiva. o directoria ' poderá interrompela. e 
anunciar nese momento a data e a hora de continuación. 

Artigo 12. 

Os acordos do Consello de Departamento adoptaranse por asentimento coa pro posta do 
directoria. ou en votación por maioría simple doslas asistentes. 

A toma de acordos estará suxeita ás seguintes restric ións; ,. 

1. Non poderán adoptar acordos validamente se no momento da votación non estivesen 
presentes como mínimo a metade dos membros do Consello. no caso de que o Consello 
de Departamento fora constituído en primeira convocatoria . Se o Consello de 
Departamento foi constituído en segunda convocatoria. bastará coa presenza dun terzo 
dos membros do con sello. En todo caso deberán estar presentes o director e o 
secretario (ou os seus substitutos legáis). 



2. No caso de existir máis de dúas propostas sen que ningunha delas acade a maioría, 
realizarase unha segunda votación entre as dúas máis votadas. 

3. Non se admite a delegación do voto nin o voto anticipado. 

4. Non poderá ser obxeto de acordo ningún asunto que non figure na orde do día, salvo 
que estean presentes todos os membros · do consello e sexa declarada a urxencia do 
asunto polo voto favorable da maioría simple das persoas presentes. 

5. Calquera membro do Consello de Departamento poderá presentar diante deste mocións 
de palabra ou por escrito, que serán debatidas como «Quenda de suxestións», sempre 
que non se refiran a puntos da orde do día . O secretariola lerá as mocións por escrito, 
mesmo en ausencia do mocionante, sempre que este xustifique debidamente a súa 
ausencia. 

Artigo 13. 

O directorIa poderá propoñer a presenza nun consello de departamento de calquera persoa 
allea a este, con voz pero sen voto, cando a natureza dun determinado tema tratado así o 
aconselle. A presenza de persoas alleas ó Consello de Departamento deberá ser autorizada por 
éste. 

Artigo 14. 

1. As votacións efectuaranse polo sistema de man alzada, agás nos seguintes casos en 
que serán por papeleta secreta: 
a) Cando o decida o directorIa ou o solicite algún membro do consello. 
b) A cuestión de votación afecte a persoas concretas. 
c) Cando así o esixa o presente regulamento. 

2. Unha vez iniciado o proceso de votación e ata que se emita o resultado definitivo do 
escrutinio non se poderá entrar nin saír da sala . 

TíTULO 111 - DA COMISiÓN PERMANENTE. 

Capítulo I - Natureza e funcións da comisión permanente. 

Artigo 15. 

A comisión permanente do Consello de Departamento estará composta por: 

a) O directorIa e o secretariola do departamento. 
b) O directorIa ou directores/as das seccións departamentais, se as houbese. 
c) Dous docentes a tempo completo pertencentes aos campus de Vigo e de Pontevedra. 
d) Catro docentes a tempo completo pertencentes ao campus de Ourense. 
e) Dous membros electos en representación dos/as estudantes. 
f) Un membro electo en representación do persoal de administración e servizos. 

No caso de que algún dos ámbitos de coñecemento do departamento non teña representación 
incluída nos apartados anteriores, terán dereito a un membro a maiores dos especificados 
anteriormente. 



Artigo 16. 

1. Os membros da comisión permanente teñen que pertencer ao Consello de 
Departamento. A elección para ocupar os postos da comisión permanente realizarase 
polos membros de cada sector no seo do Consello de Departamento. No sector do 
profesorado cada campus elixirá só os seus membros. En todos os sectores cada elector 
só poderá votar un máximo de 3/4 dos candidatos/as. 

2. Os membros da comisión permanente serán elixidos por un período de tres anos, agás 
no caso de sectores para os que exista normativa superior en contrario. 

Artigo 17. 

Os membros da comisión permanente cesarán no mesmo momento no que perdan a súa 
condición de membros do Consello de Departamento, cesen no cargo académico ou tipo de 
dedicación que concede esa condición ou dimitan a petición propia . E elixirase un novo 
membro dentro do sector correspondente no máis breve prazo posible. 

Artigo 18. 

Son funcións da comisión permanente: 
a) Colaborar co directoria na xestión ordinaria e na coordinación das actividades do 

departamento. 
b) Velar pola aplicación das liñas xerais de política académica e de investigación do 

departamento. 
e) Elaborar e elevar ao Consello de Departamento para a súa aprobación os criterios e as 

normas para aplicar o orzamento anual dentro dos dous primeiros meses do ano. 
d) Discutir e decidir sobre os asuntos presentados polas comisións asesoras, e eleva los, no 

seu caso, ao pleno do consello. 
e) Elevar propostas ao pleno do Consello de Departamento en materias de competencia de 

este e adoptar acordos sobre asuntos que por el lIe fosen delegados. 
f) Pronunciarse sobre os asuntos da competencia do directoria que este someta á súa 

consideración. 

Capítulo 11 - Funcionamento da Comisión Permanente. 

Artigo 19. 

1. A comisión permanente poderase reunir con carácter ordinario ou extraordinario. 

2. Con carácter ordinario reunirase como mínimo unha vez cada tres meses; con carácter 
extraordinario por iniciativa da dirección, ou cando o soliciten un mín imo dun terzo dos 
seus membros. 

3. As reunións da comisión permanente terán lugar no campus que o directoria determine. 
Os membros pertencentes aos demais campus poderán asistir ás comisións 
permanentes por videoconferencia, salvo que a dirección determine o contrario. 

Artigo 20. 

A convocatoria e a orde do día da comisión permanente rexeranse polo establecido para as 
reunións do Consello de Departamento. 



Artigo 21. 

A comisión permanente enténdese constituída en primeira convocatoria cando estea presente 
a maioría absoluta dos seus membros e en segunda, media hora despois, coa asistencia dun 
terzo dos seu s membros, incluíndo en todo caso ó directorIa ou substituto legal. 

Logo de transcorrer un cuarto de hora, de non se acadar o quórum necesario para a segunda 
convocatoria , convocarase para outro día. 

Artigo 22. 

1. Os acordos da comisión 'permanente adoptaranse por asentimento coa proposta do 
directorIa, ou en votación por maioría simple das persoas asistentes. 

2. Non poderán adoptar acordos validamente se no momento da votación non estivesen 
presentes a maioría absoluta dos seus membros, no caso de que a comisión permanente fora 
constuída en primeira convocatoria, ou un terzo dos membros da comisión permanente, no 
caso de que ésta fora constituída en segunda convocatoria . En todo caso debe estar presente o 
director do departamento ou o seu substituto legal. 

3. As votacións realizaranse segundo o procedemento establecido polo artigo 14 deste 
regulamento. 

Artigo 23. 

O secretariola redactará un acta sucinta das reunións da comlslon permanente, na cal se 
recollerán os acordos adoptados e as opinións contrarias, cando así sexa expresamente 
solicitado. 

Artigo 24. 

Calquera membro da comisión permanente poderá presentar diante desta mocións de palabra 
ou por escrito, que serán debatidas como «Quenda de preguntas», sempre que non se refiran a 
puntos da orde do día . As mocións por escrito serán lidas polo secretariola, mesmo en ausencia 
do mocionante, sempre que este xustifique debidamente a súa ausencia . 

Artigo 25. 

As reunións da comisión permanente serán presididas polo directorIa ou substituto legal, quen 
dirixirá e moderará os debates. 

Artigo 26. 

O directorIa ou substituto legal, poderá propoñer a presenza na comisión permanente de 
calquera persoa allea a esta, cando a natureza dun determinado tema para tratar así o 
aconselle. A presenza de persoas alleas á comisión permanente deberá ser autorizada por ésta. 

": '.>. 



TíTULO IV - DAS COMISIÓNS DELEGADAS CONSULTIVAS. 

Artigo 27. 

1. O Consello de Departamento poderá crear comlslons delegadas consultivas, 
determinando a súa composición e as súas funcións, que se definen como instancias de 
asesora mento técnico, actuando por delegación do Consello de Departamento. 

2. As comisións delegadas consultivas non tomarán acordos definitivos, senón que 
elevarán á comisión permanente os resultados dos seus traballos ou resolucións para 
aprobalos por esta última se procede. 

3. As comisións delegadas consultivas poden ser permanentes ou conxunturais. As 
comisións de carácter permanente responden a encomendas fixas; as conxunturais para 
resolver asuntos concretos e deixan de existir ao rematar estes. 

Artigo 28 . 

1. As comisións delegadas permanentes serán presididas polo directoria ou a persoa en 
que delegue. 

2. Os membros das comisións terán que pertencer ao Consello de Departamento, aínda 
que os seus presidentes/as poden invitar a participar nelas, con voz e sen voto, a outras 
persoas. 

3. As reunións das comisión s convocaranse cunha antelación mínima de 24 horas. 

Artigo 29. 

As comisións delegadas adoptarán os seus informes, propostas e recomendacións por maioría 
simple, e no momento da votación será preciso que estean presentes polo menos un terzo dos 
seus membros. 

Artigo 30 . 

1. As comisións delegadas consultivas renovaranse cada tres anos, no primeiro consello de 
departamento que se celebre. 

2. A renovación das comisións delegadas consultivas rexerase polo establecido para a 
renovación dos membros da comisión permanente. 

3. O funcionamento interno das comisións delegadas consultivas será determinado por 
elas mesmas, no caso de non haber regulamento de instancias superiores. 

TíTULO V - DAS SECCIÓNS DEPARTAMENTAIS. 

Artigo 31. 

O departamento poderá incluír no seu seo, de acordo coa s normativas vixentes da 



Universidade de Vigo, seccións departamentais, que serán aprobadas polo órgano competente. 

Artigo 32 . 

Os membros da sección departamental reuniranse unha vez ao trimestre con carácter ordinario 
e con carácter extraordinario cando concorran as mesmas condicións que as xa fixadas para a 
convocatoria do Consello de Departamento. 

Artigo 33 . 

Son funcións da sección departamental as seguintes: 
a) Xestionar e administrar a súa asignación orzamentaria . 
b) Programar e asignar os seus medios e recursos (materiais e persoaisL así como coidar o 

mantemento dos seus bens, equipos e instalacións. 

Artigo 34. 

Cada sección departamental estará dirixida por un profesorla doutor con vinculación 
permanente pertencente a esta. As súas funcións, delegadas da dirección do departamento, 
serán: 

a) Presidir os órganos colexiados da sección departamental, que convocará para as súas 
reunións ordinarias e extraordinarias. 

b) Exercer a representación da sección. 
c) Executar os acordos do Consello de Departamento que lIe afecten, así como os da 

sección. 
d) Coordinar as actividades da sección departamental en todas as ordes da súa 

competencia, especialmente no relacionado co Plan de Organización Docente dos 
membros da sección. 

e) Executar as previsións orzamentarias da sección departamental. 
f) Calquera que o directorIa de departamento delegue nel ou nela, por afectar 

exclusivamente á sección departamental. 

Artigo 35. 

Os membros da sección departamental elixirán o seu directorIa, seguindo o proceso seguinte: 
a) Realizarase unha votación entre todos os candidatos. Elexirase o candidatola que 

obteña máis votos afirmativos e que acade a maioría absoluta das persoas presentes. 
b) No caso de que ningún candidato/a acade a maioría absoluta, realizarase unha nova 

votación entre os dous candidatos máis votados, e o candidato/a que obteña maior 
número de votos sairá elixido. 

TíTULO VI - DA XESTIÓN ECONÓMICA DO DEPARTAMENTO. 
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Artigo 36. 

A comisión permanente elaborará anualmente, e dentro dos dous primeiros meses do ano, 
unha proposta de criterios e normas para aplicar o orzamento ordinario do departamento. Esta 
proposta elevarase ao Consello de Departamento para aprobala definitivamente, e nela 
deberán constar, polo menos, os seguintes puntos: 

:, , . 



a) Unha cantidade para a xestión administrativa do departamento e das posibles seccions 
departamentais que puidesen existir. 

b) Unha cantidade para a renovación e a actualización do equipamento do departamento. 
atendendo a criterios de proporcionalidade entre os diferentes campus. 

Artigo 37. 

Os profesores/as terán contas individuais no departamento nas cales se contabilizarán tanto os 
fondos procedentes do reparto do orzamento ordinario (de ser o caso) coma os fondos que o 
profesor/a xenere polas súas actividades investigadora. de transferencia e docente. e que 
poderán ser utilizados para o financia mento de futuras actividades de investigación. ta les 
como asistencia a congresos. adquisición de material . etc. 

O profesorado poderá agrupar as súas contas para facilitar e optimizar a súa xestión 
económica dentro do departamento. 

Artigo 38. 

1. O equipo directivo deberá remitirlles trimestralmente a todos os membros do 
departamento un informe do estado das contas deste. no cal constarán os gastos ata a 
data e o saldo resultante de todas as posibles contas ou partidas. persoais. colectivas 
ou referentes a calquera concepto. que se tiveran recollido nos criterios de aplicación do 
orzamento. 

2. O directoria deberá presentar. dentro dos tres primeiros meses do ano. a memoria 
económica do ano anterior. para que. se procede. o Consello de Departamento a 
aprobe. 

TíTULO VII - DA ORDENACiÓN DOCENTE DO DEPARTAMENTO. 

Artigo 39. 

En cada un dos centros en que o departamento imparta docencia poderase elixir un 
coordinador/a ou coordinadores/as entre o profesorado a tempo completo atendendo ás 
necesidades que o centro determine. Os coordinadores/as desenvolverán as seguintes 
funcións: 

a) Representación do profesorado do departamento nese centro. 
b) Xestión do orza mento económico que o centro asigne ao departamento. 

Artigo 40. 

1. Todos os anos. e coa debida antelación. co obxecto de cumprir cos prazos que a 
Universidade estableza e en cumprimento da normativa vixente. o departamento 
elaborará unha proposta de POD para que a aprobe,o Consello de Departamento. 

2. Co obxecto de simplificar e facilitar a elaboración do PODo o departamento desenvolverá 
un regulamento interno para fin. que o Consello de Departamento deberá aprobar. 



REGULAMENTO DA COMISIÓN DE CALIDADE DA UNIVERSIDADE 
DE VIGO 

Os Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a ordenación 
das ensinanzas universitarias oficiais, posteriormente modificado polo Real Decreto 
861/2010, de 2 de xullo, establece que os Sistemas de Garantía da Calidade son 
parte dos novos plans de estudo para garantir un funcionamento correcto das 
titulacións e asegurar a súa obrigada acreditación. O Real Decreto 1791/2010, de 
30 de decembro, polo que se aproba o Estatuto do Estudante Universitario, recolle 
nos seus artigos 8 j) e 9 j) o dereito do estudantado a participar  nos procesos de 
avaliación institucional e nas Axencias de Avaliación da Calidade Universitaria. 

O programa FIDES-AUDIT que segue as directrices de ENQA (European 
Association for Quality Assurance in Higher Education) e está liderado pola ACSUG 
ten como obxectivo guiar os centros no labor de integración de todas as actividades 
relacionadas coa garantía da calidade do ensino e favorecer os procesos de 
verificación, seguimento e renovación da acreditación dos títulos. Este programa 
comezou a implantarse na Universidade de Vigo no curso 09-10. 

A calidade aparece recollida no Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo 
2008-2012 (POX) e no Plan de calidade no ámbito de xestión  (2008-2012) (Plan 
Avante) como un valor ou principio que guía todas as accións da organización. O 
obxectivo deste plan Avante foi “establecer un sistema de calidade para identificar, 
racionalizar e controlar os diferentes procesos de xestión da universidade.” 

O regulamento da Comisión da Calidade da Universidade de Vigo, que se detalla a 
seguir, pretende definir a composición e funcións dun órgano que contribuirá 
decisivamente á implantación da cultura da calidade, e do sistema que a apoia, en 
todos os ámbitos da Universidade de Vigo. 

Artigo 1 

A Comisión de Calidade da Universidade de Vigo será a encargada de tratar 
aquelas cuestións que teñan que ver coa planificación, desenvolvemento e 
avaliación da calidade na docencia e na xestión. 

Asemade, será a encargada de contribuír á definición e facer o seguimento do 
Sistema de Xestión da Calidade da Universidade de Vigo, da súa política de 
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calidade, dos obxectivos nela definidos e dos seus resultados. Para levar adiante 
estas funcións, constitúese unha Comisión de Calidade da Universidade de Vigo, da 
cal dependerán unha Comisión Académica de Calidade e unha Comisión Técnica 
de Calidade que asumirán o traballo sobre as cuestións relacionadas coa calidade 
nos centros, departamentos e nas titulacións de grao, mestrado e doutoramento, a 
primeira, e sobre as cuestións relacionadas coa calidade nos servizos, a segunda.  

A Área de Apoio á Docencia e Calidade fornecerá o apoio técnico necesario a estas 
comisións. 

Artigo 2 

Composición da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo 

 O/ reitor/a que actuará como presidente/a.

 O/a vicerreitor/a con competencias específicas en calidade.

 O/a vicerreitor/a con competencias específicas en organización académica.

 O/a xerente.

 O/a coordinador/a da Área de Estudos e Programas.

 O/a director/a da Escola Internacional de Doutoramento que poderá delegar
no/a coordinador/a de caidade.

 Os/as responsables de cada un dos centros que poderán delegar nos/as
coordinadores/as de calidade.

 O/a director/a da Área de Apoio á Docencia e Calidade que actuará como
secretario da comisión.

 O/A director/a da Área de Igualdade.

 O/A director/a da Área de Normalización Lingüística.

 Un/unha representante de Xefaturas de Servizos con competencias en
xestión académica e investigación.

 Un/unha técnico/a da Área de Apoio á Docencia e Calidade.

 Tres representantes do alumnado elixidos polo Consello de Goberno.
Sempre que for posible, garantirase a presenza de alumnado de grao,
mestrado e doutoramento.

 Un/unha representante do alumnado egresado.

 Un/unha representante do PAS.



 Un/unha representante do PDI, elixido polo Consello de Goberno. 

 Un/unha representante das empresas e institucións empregadoras, 
designado polo reitor. 

 Un/unha representante dos centros con sistemas de calidade propios.  

Artigo 3  

Composición da Comisión Académica de Calidade da Universidade de Vigo. 

 -O/a vicerreitora con competencias en calidade/organización académica que 
a presidirá. 

 -O/a director/a da Área de Apoio á Docencia e Calidade que actuará como 
secretario/a. 

 -Os/as responsables de cada un dos centros que poderán delegar nos/as 
coordinadores/as de calidade. Dous por cada ámbito de coñecemento. 

 -Un/unha técnico/a da Área de Apoio á Docencia e Calidade. 

 -Un/unha representante do PDI e do alumnado.  

 -Un/unha representante da xerencia. 

Artigo 4  

Composición da Comisión Técnica de Calidade da Universidade de Vigo. 

 -O/a xerente, ou persoa en quen delegue, que a presidirá. 

 -O/a director/a da Área de Apoio á Docencia e Calidade que actuará como 
secretario. 

 -O/a responsable da Unidade de Estudos e Programas. 

 -Un/unha representante dos servizos económicos e de persoal, un/unha da 
ATIC, un/unha da administración dos centros, un/unha da Biblioteca. 

 -Un/unha representante dos centros e servizos con sistemas de calidade 
certificados. 

 -Un/unha técnico/a de calidade. 

Artigo 5  

Competencias da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo 

 1. Modificar o seu regulamento que será aprobado polo Consello de Goberno 
da Universidade.  



 2. Deseñar un sistema integrado de calidade na Universidade que atinxa a 
centros, departamentos, titulacións e servizos e garantir a súa implantación. 

3. Garantir o desenvolvemento do plan estratéxico da Uvigo en materia de 
calidade.  

4. Deseñar, implantar e facer un seguimento da Política de Calidade da 
Universidade de Vigo. 

5. Formular os obxectivos anuais de calidade da Universidade de Vigo e 
facer o seu seguimento. 

6. Promover a necesaria comunicación e coordinación entre os centros e os 
servizos para conseguir os obxectivos de calidade da Universidade. 

7. Aprobar os manuais de calidade de cada un dos centros e facer un 
seguimento das súas revisións e actualizacións. 

8. Aprobar os informes de seguimento e os plans de mellora dos títulos de 
grao, mestrado e doutoramento, sen prexuízo das competencias que lle puidesen 
corresponder a outros órganos segundo a normativa vixente. 

 9. Garantir a implantación dos plans de mellora derivados dos procesos de 
certificación do SGIC e da verificación e acreditación dos títulos, así como a 
certificación dos servizos cando corresponder. 

 10. Establecer as directrices específicas para o recoñecemento das accións 
de Calidade da Universidade de Vigo, especialmente a través dos 
contrato-programa.  

 11. Garantir unha correcta implantación das memorias verificadas dos títulos 
e do seu seguimento. 

 12. Facer un seguimento institucional dos procesos a través dos indicadores 
asociados. 

 13. Deseñar un plan de avaliación integral da satisfacción na Universidade 
de Vigo. 

 14. Garantir unha correcta avaliación do profesorado a través do programa 
Docentia, ou similares, e das enquisas de avaliación docente. 

 15.Elaborar a memoria anual de Calidade da Universidade de Vigo. 

 16.Promover a adhesión da Universidade de Vigo a programas de calidade 
de carácter nacional ou internacional, en coherencia coa súa estratexia. 

 17.Mellorar os aspectos organizativos e funcionáis que afecten os procesos 
de calidade. 

 18.Potenciar as accións de información, transparencia, comunicación e 



rendición de contas en materia de calidade. 

Artigo 6  

Funcións da Comisión Académica de Calidade e da Comisión Técnica de 
Calidade 

A Comisión de Calidade, unha vez constituída, asignará para un mellor 
funcionamento as funcións descritas no artigo anterior a cada unha das comisións 
dependentes dela, seguindo os criterios xerais descritos no artigo 1 deste 
regulamento. 

Artigo 7  

Mandato e duración do mandato dos membros da Comisión de Calidade da 
Universidade de Vigo 

Os membros da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo serán nomeados 
polo reitor por un período máximo de 4 anos, coincidente sempre co mandato 
daquel.  Os/as representantes de alumnado renovaranse cada dous anos. 

Artigo 8 

Réxime de sesións da Comisión de Calidade  

A Comisión de Calidade reunirase polo menos dúas veces ó ano, unha delas ó 
comezo do curso académico. 

 Será convocada polo seu/súa presidente/a e por pedimento de, polo menos, 
un terzo dos seus membros.  

 Para quedar constituída deberá estar presente un terzo dos seus membros 
en segunda convocatoria. 

 Redactarase unha acta que faga fe dos asuntos tratados. 

Artigo 9 

Réxime de sesións da Comisión Académica de Calidade e da Comisión 
Técnica de Calidade 

 A Comisión Académica de Calidade e a Comisión Técnica de Calidade 
reuniranse polo menos unha vez cada tres meses. 

 Serán convocadas polo seus/súas presidentes/as ou a pedimento dun terzo 
dos seus membros. 



 Redactarse unha acta que faga fe dos asuntos tratados. 

Artigo 10 

 As Comisión de Calidade da Universidade de Vigo e as outras definidas 
neste regulamento poderán formar grupos de traballo para trataren aqueles 
aspectos que se consideren oportunos. Tamén poderán convidar ás súas sesións, 
con voz pero sen voto, as persoas que se determinaren cando se traten asuntos 
específicos. 
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REGULAMENTO DA COMISIÓN DE CALIDADE DA UNIVERSIDADE 
DE VIGO 

(C.G. 2-03-2015 e modificado C.G. 21-12-2015) 

Os Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a ordenación 
das ensinanzas universitarias oficiais, posteriormente modificado polo Real Decreto 
861/2010, de 2 de xullo, establece que os Sistemas de Garantía da Calidade son 
parte de dos novos plans de estudo para garantir un funcionamento correcto das 
titulacións e asegurar a súa obrigada acreditación. O Real Decreto 1791/2010, de 
30 de decembro, polo que se aproba o Estatuto do Estudante Universitario, recolle 
nos seus artigos 8 j) e 9 j) o dereito do estudantado a participar nos procesos de 
avaliación institucional e nas Axencias de Avaliación da Calidade Universitaria. 

O programa FIDES-AUDIT que segue as directrices de ENQA (European 
Association for Quality Assurance in Higher Education) e está liderado pola ACSUG 
ten como obxectivo guiar os centros no labor de integración de todas as actividades 
relacionadas coa garantía da calidade do ensino e favorecer os procesos de 
verificación, seguimento e renovación da acreditación dos títulos. Este programa 
comezou a implantarse na Universidade de Vigo no curso 09-10. 

A calidade aparece recollida no Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo 
2008-2012 (POX) e no Plan de calidade no ámbito de xestión  (2008-2012) (Plan 
Avante) como un valor ou principio que guía todas as accións da organización. O 
obxectivo deste plan Avante foi “establecer un sistema de calidade para identificar, 
racionalizar e controlar os diferentes procesos de xestión da universidade.” 

O regulamento da Comisión da Calidade da Universidade de Vigo, que se detalla a 
seguir, pretende definir a composición e funcións dun órgano que contribuirá 
decisivamente á implantación da cultura da calidade, e dos sistemas que a apoian, 
en todos os ámbitos da Universidade de Vigo. 

Artigo 1 

A Comisión de Calidade da Universidade de Vigo será a encargada de tratar 
aquelas cuestións que teñan que ver coa planificación, desenvolvemento e 



avaliación da calidade na docencia e na xestión. 

Asemade, será a encargada de contribuír á definición e facer o seguimento do 
Sistema de Xestión da Calidade da Universidade de Vigo, da súa política de 
calidade, dos obxectivos nela definidos e dos seus resultados. Para levar adiante 
estas funcións, constitúese unha Comisión de Calidade da Universidade de Vigo, 
da cal dependerán unha Comisión Académica de Calidade e unha Comisión 
Técnica de Calidade que asumirán o traballo sobre as cuestións relacionadas coa 
calidade nos centros, departamentos e nas titulacións de grao, mestrado e 
doutoramento, a primeira, e sobre as cuestións relacionadas coa calidade nos 
servizos, a segunda.  

A Área de Apoio á Docencia e Calidade fornecerá o apoio técnico necesario a estas 
comisións. 

Artigo 2  (Modificado C.G. 21-12-2015) 

Composición da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo 

• O reitor que actuará como presidente. 

• O/a vicerreitor/a con competencias específicas en calidade. 

• O/a vicerreitor/a con competencias específicas en organización académica. 

• O/a xerente. 

• O/a coordinador/a da Área de Estudos e Programas. 

• O/a director/a da Escola Internacional de Doutoramento. 

• Os/as decanos/as de cada un dos centros que poderán delegar nos/as 
coordinadores/as de calidade. 

• O/a director/a da Área de Apoio á Docencia e Calidade que actuará como 
secretario da comisión. 

• A directora da Área de Igualdade.  

• O/A director/a da Área de Normalización Lingüística. 

• Un/unha representante de Xefaturas de Servizos con competencias en 
xestión académica e investigación. 

• Dous/dúas técnicos/as da Área de Apoio á Docencia e Calidade. 

• Tres representantes do alumnado elixidos polo Consello de Goberno. 

• Un/unha representante do alumnado egresado. 



• Un/unha representante do PAS elixido polo Consello de Goberno. 

• Dous/dúas representantes do PDI, elixidos polo Consello de Goberno. 

• Un/unha representante das empresas e institucións empregadoras, 
designado polo reitor. 

• Un/unha representante dos centros con sistemas de calidade propios.  

Artigo 3 (Modificado C.G. 21-12-2015) 

Composición da Comisión Académica de Calidade da Universidade de Vigo. 

 -O/a vicerreitora con competencias en calidade/organización académica que 
a presidirá. 

 -O/a director/a da Área de Apoio á Docencia e Calidade que actuará como 
secretario/a. 

 -Os/as responsables dos centros que poderán delegar nos/as 
coordinadores/as de calidade. Dous por cada ámbito de coñecemento. 

 -Un/unha técnico/a da Área de Apoio á Docencia e Calidade. 

 -Un/unha representante do PDI e un/unha representante do alumnado.  

 -Un/unha representante da xerencia. 

Artigo 4 (Modificado C.G. 21-12-2015) 

Composición da Comisión Técnica de Calidade da Universidade de Vigo. 

 -O/a xerente, ou persoa en quen delegue, que a presidirá. 

 -O/a director/a da Área de Apoio á Docencia e Calidade que actuará como 
secretario. 

 -O/a responsable da Unidade de Estudos e Programas. 

 -Un/unha representante dos servizos económicos e de persoal, un/unha da 
ATIC, un/unha da administración dos centros, un/unha da Biblioteca. 

 -Un/unha representante dos centros e servizos con sistemas de calidade 
certificados. 

 -Un/unha técnico/a de calidade. 

 -Un/unha representante do alumnado.   

 

 



Artigo 5  

Competencias da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo 

 1. Modificar o seu regulamento que será aprobado polo Consello de Goberno 
da Universidade.  

 2. Deseñar un sistema integrado de calidade na Universidade que atinxa a 
centros, titulacións e servizos e garantir a súa implantación. 

3. Garantir o desenvolvemento do plano estratéxico da Uvigo en materia de 
calidade.  

4. Deseñar, implantar e facer un seguimento da Política de Calidade da 
Universidade de Vigo. 

5. Formular os obxectivos anuais de calidade da Universidade de Vigo e facer 
o seu seguimento. 

6. Promover a necesaria comunicación e coordinación entre os centros e os 
servizos para conseguir os obxectivos de calidade da Universidade. 

7. Aprobar os manuais de calidade de cada un dos centros e facer un 
seguimento das súas revisións e actualizacións. 

8. Aprobar os informes de seguimento e os planos de mellora dos títulos de 
grao, mestrado e doutoramento, sen prexuízo das competencias que lle puidesen 
corresponder a outros órganos segundo a normativa vixente. 

 9. Garantir a implantación dos planos de mellora derivados dos procesos de 
certificación do SGIC e da verificación e acreditación dos títulos, así como a 
certificación dos servizos cando corresponder. 

 10. Establecer as directrices específicas para o recoñecemento das accións 
de Calidade da Universidade de Vigo, especialmente a través dos contrato-
programa.  

 11. Garantir unha correcta implantación das memorias verificadas dos títulos 
e do seu seguimento. 

 12. Facer un seguimento institucional dos procesos a través dos indicadores 
asociados. 

 13. Deseñar un plano de avaliación integral da satisfacción na Universidade 
de Vigo. 

 14. Garantir unha correcta avaliación do profesorado a través das enquisas 
de avaliación docente. 

 15.Elaborar a memoria anual de Calidade da Universidade de Vigo. 



 16.Promover a adhesión da Universidade de Vigo a programas de calidade 
de carácter nacional ou internacional, en coherencia coa súa estratexia. 

 17.Mellorar os aspectos organizativos e funcionáis que afecten os procesos 
de calidade. 

 18.Potenciar as accións de información, transparencia, comunicación e 
rendición de contas en materia de calidade. 

Artigo 6  

Funcións da Comisión Académica de Calidade e do Comisión Técnica de 
Calidade 

A Comisión de Calidade, unha vez constituída, asignará para un mellor 
funcionamento as funcións descritas no artigo anterior a cada unha das comisións 
dependentes dela, seguindo os criterios xerais descritos no artigo 1 deste 
regulamento. 

Artigo 7  

Mandato e duración do mandato dos membros da Comisión de Calidade da 
Universidade de Vigo 

Os membros da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo serán nomeados 
polo reitor por un período máximo de 4 anos, coincidente sempre co mandato 
daquel.  Os/as representantes de alumnado renovaranse cada dous anos. 

Artigo 8 

Réxime de sesións da Comisión de Calidade e da Comisión Permanente de 
Calidade 

• A Comisión de Calidade reunirase polo menos dúas veces ó ano, ó inicio do 
curso académico e ó seu remate. 

• Será convocada polo seu/súa presidente e por pedimento de, polo menos, 
un terzo dos seus membros.  

• Para quedar constituída deberá estar presente un terzo dos seus membros 
en segunda convocatoria. 

• Redactarase unha acta que faga fe dos asuntos tratados. 

Artigo 9 

Réxime de sesións da Comisión Académica de Calidade e da Comisión 



Técnica de Calidade 

• A Comisión Académica de Calidade e a Comisión Técnica de Calidade
reuniranse polo menos unha vez cada tres meses.

• Serán convocadas polo seus/súas presidentes/as ou a pedimento dun terzo
dos seus membros.

• Redactarse unha acta que faga fe dos asuntos tratados.

Artigo 10 

A Comisión de Calidade da Universidade de Vigo e as outras definidas neste 
regulamento poderán formar grupos de traballo para trataren aqueles aspectos que 
se consideren oportunos. Tamén poderán convidar ás súas sesións, con voz pero 
sen voto, as persoas que se determinen cando se traten asuntos específicos. 





Este é o cruceiro que non vas gañar
Este é o cruceiro que non vas gañar



Temos un premio mellor para ti
Consegue unha universidade mellor que te acompañará toda a vida 

facendo as enquisas de satisfacción.

1. Accede á Secretaría virtual en https://seix.uvigo.es/uvigo.sv/

2. Autentif ícate

3. Preme na aplicación “Enquisa de avaliación da satisfacción da 
titulacións oficiais”.
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