PLAN DE ACCIÓNS DE MELLORA DO
GRAO EN XEOGRAFÍA E HISTORIA
Curso 2015/2016

Área de Calidade
Cadro de seguimento do plan de melloras
Revisión / Valoración da acción de mellora

Ficha de mellora

CENTRO

Nº de Ficha
de mellora

Curso
académico no
que se formula
a acción

Programa de calidade
asociado

Criterio do
programa ao que
se asocia

Ámbito de
aplicación

Titulación (sempre
que o alcance sexa
titulación)

Denominación da
acción de mellora

Punto débil / Análise das
causas

Obxectivos

Actuacións a desenvolver

Data límite
para a súa
execución

Recursos /
financiamento

Responsable da
súa aplicación

Responsable do
seguimento

Data para
realizar o
seguimento

Facultade de
Historia

101

2015-2016

Certificación da
implantación do Sistema
de Garantía de CALIDADE

7

Centro

Centro

Implicación do PAS en
temas relacionados coa
Calidade

Práctica ausencia de
desvinculación do PAS ás
tarefas de Calidade

Implicar ao PAS no
desenvolvemento e
implantación das cuestións
relacionadas coa Calidade no
centro

Da nova RPT deriva a
creación dun centro de
apoio aos centros con
diversas tarefas, entre
outras, á Calidade

30/10/2017

Vicerrectoría de
planificación e
desenvolvemento

Xerencia

Equipo decanal e
Comisión de
Calidade

30/11/2017

Facultade de
Historia

100

2015-2016

SGIC (Revisión pola
dirección)

6

Titulación

Incrementar o número
Grao en Xeografía e
de TFG defendidos (Taxa
Historia
de gradación)

Taxa de gradación media

Aumentar a tasa de
graduación

Difusión do curso
específico impartido pola
biblioteca do campus de
Ourense e charlas
informativas ao
estudantado

20/10/2017

Non se precisan

Equipo decanal,
Coordinación TFG e
Comisión de
Calidade

Coordinador TFG

30/10/2017

Lista de TFG defendidos e
superados e Taxa de
graduación

Facultade de
Historia

99

2015-2016

Certificación da
implantación do Sistema
de Garantía de CALIDADE

6

Titulación

Grao en Xeografía e Analizar o rendemento
Historia
das materias

Lixeiro aumento da taxa de
rendemento das materias
cunha taxa inferior ao 50%

Análisise da taxa de
Analizar este item no próximo
rendemento do curso 2016curso
2017

10/07/2017

Non se precisan

Equipo decanal,
coordinación de
calidade e
Comisión de
Calidade

Coordinación de
Calidade

10/10/2017

Tasx de rendimiento curso
2016-2017

Facultade de
Historia

97

2015-2016

SGIC (Revisión pola
dirección)

5

Centro

Tras o traslado dos servizos
da Vicerreitoría do campus
a un novo edicio,
redistribuir os espazos
libres

20/05/2018

Propios do centro e
Unidade técnica do
da Vicerreitoría do
Campus de Ourense
campus

Equipo decanal

01/07/2018

Facultade de
Historia

96

2015-2016

Certificación da
implantación do Sistema
de Garantía de CALIDADE

5

Titulación

Mellora das
Grao en Xeografía e infraestruturas das aulas
Historia
(enchufes e mellora dos
asientos)

Extender as accións de
Mellorar as infraestuturas das
mellora a todas as aulas da
aulas
facultade

01/07/2018

Vicerreitoría do
campus de Ourense

Unidade técnica do
campus

Equipo decanal

01/10/2017

Obra executada

Facultade de
Historia

95

2015-2016

Certificación da
implantación do Sistema
de Garantía de CALIDADE

Mejora de
infrastructuras

Titulación

Implementar un aula de
Grao en Xeografía e gravación en relación á Ausencia de aula de gravación
Historia
mellora da modalidade que permita gravar a docencia
semipresencial

Gravar a docencia de dúas
materias do 2º cuadrimestre

Instalar os medios
necesarios

30/05/2017

Vicerreitoría de
planificación e
desenvolvemento

Servicios Uvigo TV e
Unidade Técnica do
campus

Equipo decanal

15/02/2017

Docencia gravada nas dúas
materias na plataforma
Moodle

Facultade de
Historia

94

2012-2016

SGIC (Revisión pola
dirección)

4

Centro

Centro

Adecuada redistribución
Reforma da Relación de Postos
do persoal de
de Traballo na Uvigo
administración e servizos

Reasignación do PAS
adecuada ás necesidades do
centro

Reunioóns co xerente e a
vicerrectoria de
planificación e
desenvolvemento

12/10/2017

Non se precisan

Equipo decanal e
Comisión de
Calidade

Equipo decanal

12/07/2017

Relación de postos de traballo
e asignación dos mesmos e
ubicación no campus

Facultade de
Historia

92

2015-2016

Certificación da
implantación do Sistema
de Garantía de CALIDADE

1

Centro

Centro

Baixa participación do
estudantado

Incrementar o número de
participantes nesas enquisas

Charlas informativas

01/05/2017

Non se precisan

Equipo decanal e
Comisión de
Calidade

Equipo decanal

01/04/2017

I1: Número de estudantes de
Na Comisión de Calidade do
novo ingreso por curso
30/03/2017 acórdase establecer
académico
como meta o 50% de participación
I4: Resultado das enquisas de
do alumnado e o 80% do
satisfacción aos diferentes
profesorado
grupos de interese

Facultade de
Historia

91

2015-2016

Certificación da
implantación do Sistema
de Garantía de CALIDADE

1

Titulación

Analizar as posibles
causas do descenseo do
Grao en Xeografía e
índice de satisfacción do
Historia
estudantado e de ser
posible, subsanarlas

Descenso, en xeral, do índice
de satisfacción no
estudantado

Analizar o resultados do
próximo curso. Xa que se
mantén a práctica de solo
consultar a 3º de grao, polo
que a mostra é a mesma

Enquisa de satisfacción

01/05/2017

Non se precisan

Área de Calidade da
Universidade de
Vigo

Equipo decanal

01/07/2017

I4: Resultado de las encuestas
de satisfacción

Facultade de
Historia

90

2015-2016

Certificación da
implantación do Sistema
de Garantía de CALIDADE

1

Titulación

Grao en Xeografía e
Historia

Cifra que non alcanza os 45
estipulados pola Xunta de
Galicia

Difusión do grao en ambas
modalidades

Campañas de divulgación
en centros de Ensinaza
Secundaria e en medios
publicitarios

30/07/2017

Propios e da
Vicerreitoria de
Planificación e
Desenvolvemento
Económico

Equipo decanal e
Comisión de
Calidade

Equipo decanal

10/09/2017

Número de primeira
matrícula no curso 2017-2018

Centro

Habilitar un espazo
como sala do
profesorado

Incentivar a
participación nas
Enquisas de Avaliación
Docente

Incrementar o número
de estudantado en
primeira matrícula

Ausencia dun espazo común

Ausencia de enchufes nos
pupitres e sillas non
confortables

Tener un punto de encontro
compartido co profesorado

Indicadores de execución ou
evidencias documentais da
súa implantación

Observacións

Estado / Nivel de
cumprimento

Resultados obtidos

Grao de
satisfacción

Realizada

Satisfactorio

Alto

Esta acción no depende do centro,
senón da Vicerreitoría de campus. A
decana asume a función de
intermediaria para lograr este
obxectivo

Accions correctoras
a desenvolver

Responsable da
revisión

Data da
revisión

