PLAN DE ACCIÓNS DE MELLORA DO
MESTRADO EN VALORACIÓN, XESTIÓN E
PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL
Curso 2015/16

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

8

Facultade de
Historia

103

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

Facultade de
Historia

102

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

Facultade de
Historia

101

2015-2016

Certificación da
implantación do Sistema
de Garantía de
CALIDADE

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

Necesidade de remodelar
a memoria da titulación a
Remodelación da memoria
nova situación en canto á
da titulación
participación de centros
na docencia

Recursos /
financiamento

Responsable da súa
aplicación

Responsable do
seguimento

Recursos Humanos

Coordinación de
Materia/Coordinación da
Titulación

Coordinación da
Titulación

Data para
realizar o
seguimento

Títulación

Máster en Valoración,
Remodelación dda memoria
Xestión e Protección
da titulación tras o abandono
do Patrimonio
do profesorado da ESCRBCG
Cultural

Inadecuación da memoria da
titulación á realidade de
implcación de centros
implicados na docencia

8

Títulación

Adaptación da normativa do
Máster en Valoración,
Traballo de Fin de Mestrado á
Xestión e Protección
aprobada pola Universidade
do Patrimonio
de Vigo a fins do curso
Cultural
2015_2016

Inadecuación da nornativa
específica da titulación á
normativa xeral da
Universidade de Vigo

Necesidade de adaptar a
nornativa específica da
titulación á normativa
xeral da Universidade de
Vigo

Redactar e aprobar a nova
normativa de TFM

15/12/2016

Recursos Humanos

Coordinación de
Materia/Coordinación da
Titulación

Coordinación da
Titulación

31/12/2016

7

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 se deriva a
creación dun centro de
apoio aos centros con
tarefas, entre outras,
vinculadas á Calidade

30/10/2017

Vicerreitoría de
planificación e
desenvolvemento

Xerencia

Equipo decanal e
Comisión de
Calidade

30/11/2017

15/07/2016

Recursos Humanos

Coordinación do Mestrado;
Coordinadores de
módulos; Coordinadores
de materias

Comisión de
Titulación do
Mestrado

31/07/2016

Tras o traslado dos servizos
Ter un punto de encontro da Vicerreitoría do campus
compartido co
a un novo edicio,
profesorado
redistribuir os espazos
libres

20/05/2018

Propios do centro e
da Vicerreitoría do
campus

Unidade técnica do
Campus de Ourense

Equipo decanal

01/07/2018

Máster en Valoración,
Xestión e Protección
do Patrimonio
Cultural

Revisar o cornograma das
materias do Módulo 1 e 2, e
propor un novo calendario
docente

Reclamacións nas enquisas de
satisfacción sobre a dificultade
Revisar o calendario de
de seguimento das materias do Mellorar a organización
cada materia do Módulo 1
módulo 2 (reflexado nos índices
académica e as
e 2 e facer unha nova
de rendemento) e proposta do
posibilidades no
proposta para o curso 2016alumnado para un calendario seguemento da titulación
2017
que simultanee materias do
módulo 1 e 2

Indicadores de execución
ou evidencias
documentais da súa
implantación

Realizada

Satisfactorio

Alto

Realizada

Satisfactorio

Alto

Convocatorias e actas das
reunións; Cronograma e
Calendario docente

Títulación

Facultade de
Historia

97

2015-2016

SGIC (Revisión pola
dirección)

5

Centro

Habilitar un espazo como sala
do profesorado

Ausencia dun espazo común

Facultade de
Historia

94

2012-2016

SGIC (Revisión pola
dirección)

4

Centro

Adecuada redistribución do
persoal de administración e
servizos

Reforma da Relación de Postos
de Traballo

Reasignación do PAS
adecuada ás necesidades
do centro

Reunións con xerencia e a
vicerreitoria 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 aos
mesmos

Facultade de
Historia

93

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

3

Títulación

Algunhas diverxencias entre as
fichas da memoria e as da
titulación vixente

Revisar e adecuar os
Adecuar os apartados de
apartados de
competencias,
competencias,
metodoloxías das
metodoloxías, planificación
materias á memoria
docente e avaliación nas
vixente da titulación
fichas das materias

15/07/2016

Propios

Coordinadores
materias/Coordinación do
Mestrado

Coordinación da
Titulación

31/07/2016

Guías Docentes das
materias

2015-2016

Certificación da
implantación do Sistema
de Garantía de
CALIDADE

Non se precisan

Equipo decanal e Comisión
de Calidade

01/04/2017

I1: Número de estudantes
de novo ingreso por curso
académico
I4: Resultado das enquisas
de satisfacción aos
diferentes grupos de
interese

92

1

Centro

Charlas informativas

01/05/2017

Equipo decanal

Seguemento dos
resultados do cambio
de calendario no curso
2016-2017

Satisfactorio

5

Incrementar o número de
participantes nesas
enquisas

Accions correctoras a
desenvolver

Pendente

Seguimento anual das
titulacións

Baixa participación do
estudantado

Grao de
satisfacción

Actas da CA e Evidencias de
actuación

2015-2016

Incentivar a participación nas
Enquisas de Avaliación
Docente

Resultados obtidos

Pendente

98

Facultade de
Historia

Estado / Nivel de
cumprimento

Acordo da Comisión
Académica da Titulación e
da Xunta de Centro para a
Actas da CA e Evidencias de Declaración de Intencións da
actuación
Remodelación do Título.
Datas establecidas polo
calendario para a
remodelación de titulos.

Facultade de
Historia

Revisar os apartados de
Máster en Valoración,
competencias, metodoloxías,
Xestión e Protección
planificación docente e
do Patrimonio
avaliación nas fichas das
Cultural
materias

Observacións

Acordo da Comisión
Académica da Titulación

Responsable da
revisión

Data da
revisión

31/06/2017

