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Obxectivos de Calidade do Centro
Procesos/ Procedementos

Obxectivos
Adaptar a oferta formativa á demanda sen
renunciar aos fundamentos académicos da
Universidade.

AC‐ Xestión académica
PC04 Selección‐admisión e matriculación de
estudantes

DO‐ Docencia
DO‐202 Promoción das titulacións

Adaptar o perfil de ingreso do alumnado ao
perfil requirido.

Indicadores (incluidos no panel de indicadores do
SGIC)
Evolución do estudantado matriculado en cada curso académico
Ocupación da titulación
Preferencia
Adecuación
Nota media de acceso do estudantado ás titulacións

Metas:
(*)
≥100%
≥100%
≥50%
≥9

Captar un volume de estudantado axustado á
oferta de prazas.
Difundir a oferta formativa.
Mellorar a planificación e desenvolvemento da
titulación

DO‐Docencia
DO‐0201 Planificación e desenvolvemento da
ensinanzaa

Mellorar os resultados académicos das
titulacións

Grao de satisfacción das persoas tituladas coa planificación e
desenvolvemento da ensinanza
Grao de satisfacción do profesorado coa planificación e desenvolvemento
da ensinanza
Grao de satisfacción do alumnado coa planificación e desenvolvemento da
ensinanza
Duración media dos estudos
Taxa de rendemento
Taxa de abandono
Taxa de eficiencia
Taxa de graduación
Taxa de éxito
Tempo medio para atopar emprego

(*)
≥3
≥ 3.5
≤ 4,5
85%
≤7%
90%
85%
85%
(*)

DO‐Docencia

Xestionar de forma efectiva os programas
formativos

Seguimento das titulacións
Acreditación das titulacións

D01‐ Xestión dos programas formativos
Mellorar a cualificación do PDI e do PAS

Cualificación do PDI

Informe de avaliación favorable
Acreditar a titulación no prazo
legal establecido
(*)
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Resultados de investigación de carácter académico

PE‐Xestión de persoal
3MC‐ Xestión da Calidade e
Mellora Continua

% de PAS en programas de formación
Mellorar a satisfacción dos grupos de interese

Grao de satisfacción das persoas tituladas

(*)
(*)

Grao de satisfacción das entidades empregadoras

(*)

Grao de satisfacción do profesorado

MC05 Satisfacción das usuarias e usuarios

Grao de satisfacción do alumnado

DE‐ Dirección Estratéxica

Certificación da implantación do sistema de
calidade do centro

(*)

Certificación da implantación de sistemas de calidade

≥3.5
≥3
Acadar a certificación do
implantación do SGIC
antes do curso 2017‐2018

(*)Nota: aqueles indicadores que non levan unha meta asociada responde a que non se dispoñen de datos históricos ao respecto e/ou non se consideran estratéxicos para
o centro. No obstante analizarase a súa incorporación en próximas revisións.

