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SEGUIMENTO/ACREDITACIÓN DE TÍTULOS. CONVOCATORIA 2015. CURSO ANALIZADO: 2014-2015 

 

 
INFORME DE REVISIÓN TÉCNICA  

 
 
NOTA: Segundo a DIRECTRIZ XERAL Nº10 PARA O SEGUIMENTO DE TÍTULOS OFICIAIS DE GRAO E MÁSTER DA 
UNIVERSIDADE DE VIGO, A revisión técnica a que se refire o apartado anterior consistirá na comprobación de que o 
informe de seguimento se axusta á normativa vixente e ás necesidades e requisitos do procedemento establecido pola 
ACSUG. No caso de se atopar algún incumprimento a Área de Apoio á Docencia e Calidade, remitiralle as consideracións  e 
obxeccións ao centro ou centros para que no prazo que se estableza no calendario realicen as correccións debidas 
adecuándose ás normas e esixencias solicitadas. Esta revisión técnica formúlase polo tanto como una axuda 
complementaria para respectar o procedemento establecido, sen prexuízo da valoración do informe no posterior proceso de 
avaliación. 
 

DATA: 30/11/2015 
 

DENOMINACIÓN DO TÍTULO Máster Universitario en Dirección y Administración de 
Empresas (MBA) 

CENTRO/S RESPONSABLE/S  Escola de Negocios Afundación 
CENTRO/S ONDE SE IMPARTE O TÍTULO Escola de Negocios Afundación 
 
 

Aspectos do documentación asociada ao Programa de Acreditación que se poden mellorar 
 
1. Evidencias 
 
Tras visualizar a información dispoñible na aplicación informática dos programas de calidade, 
detéctase o seguinte: 

 E5-E7-E8: Non se atopan as actas da comisión de calidade nas ligazóns incluídas. 

 Lémbrase que E12-E19 informes públicos sobre os resultados da titulación fan referencia 
ao Informe de Revisión pola Dirección que centraliza a análise de resultados de tódalas 
titulacións do centro e que está prevista a súa aprobación para as próximas semanas. 

 A Evidencia E19 “Plans de formación do persoal de apoio” aínda non recolle a 
información enviada vía e-mail, nun arquivo Excel ao centro.  

 Na Evidencia E28 “Informes de cualificacións das materias/asignaturas”, achéganse o 
informe de cualificación máis non as taxas por materia. Este Informe atópase, dispoñible 
en SID, e accédese a través da secretaría virtual. 

 
  
2. Informe de Autoavaliación da Acreditación 

Podería mellorarse o contido do autoinforme tendo en conta os seguintes aspectos: 
 
En termos xerais, recoméndase transformar os datos históricos redactados en formato texto que 
se mencionan nos diferentes apartados noutro formato que facilite a súa visibilidade e análise 
(táboas, gráficos...). 
Por outra parte, non está claro se as análises realizadas nos epígrafes se corresponde con datos 
da titulación no seu conxunto (Universidade de Vigo e A Coruña) ou ben so con datos da sede de 
Vigo. Convén distinguir, en cada epígrafe, que datos se están a tratar e realizar as análises 
oportunas. 
Tamén conviría detallar se existen particularidades na implantación ou nos resultados da 
titulación entre modalidades (full time, part time...).   

 Na portada do informe non están incluída a información seguinte: 
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- Resultado do proceso de autoavaliación 

 1.1: Para xustificar a vixencia do interese da titulación, deberían incluírse e analizarse  
datos históricos da evolución da oferta e da demanda ou facer referencia ao apartado do 
informe onde se tratan en detalle. 

 1.2 Non se fai referencia explícita aos mecanismos de adquisición de competencias (p.ex. 
referencias aos TFM...). 

En complemento dos comentarios respecto ao proceso de revisión das guías docentes, 
podería facerse referencia ao análise en termos de resultados de aprendizaxe froito das  
melloras introducidas na aplicación das guías docentes.  

 

Recoméndase facer referencia aos procedementos do sistema que permiten xestionar os 
aspectos que se mencionan (p.ex. Xestión da mobilidade) e/ou aos rexistros de calidade 
ligados a cada un dos apartados do informe.  

 

 1.3: Recoméndase facer referencia aos resultados históricos das enquisas das titulacións 
respecto da satisfacción coa adquisición das competencias e da planificación e 
desenvolvemento da ensinanza, para valorar a súa evolución, aínda que se traten noutro 
apartado do informe. 

En complemento da referencia ao procedemento do sistema de calidade mencionado, 
recoméndase facelo ao rexistro ligado a cada un dos apartados. Ex.: Informes de 
coordinación. 

 1.4 Recoméndase facer referencia aos procedementos do sistema de calidade ou aos 
rexistros que están ligados a este apartado do informe (ex.: Selección-admisión, 
Promoción,  Orientación ao estudantado...).  

Recoméndase comentar as actividades ou resultados das actividades de promoción da 
titulación, en relación co perfil de ingreso. 

 2.1 Recoméndase facer referencia ao procedemento de información pública do sistema de 
calidade e á implantación do rexistro do Plan Operativo de Información Pública. 

Pode facerse referencia aos resultados das enquisas das titulacións relacionadas coa 
información pública. 

Tamén se podería facer referencia a outros mecanismos de participación, información 
pública e rendemento de contas como poden ser a comisión de calidade, a xunta de 
centro. Tamén se recomenda facer unha valoración (cos datos ou opinións dos grupos de 
interese que se dispoñan) respecto da facilidade de acceso á información da titulación. 

En todo caso, recoméndase potenciar a descrición das melloras históricas na páxina web 
da titulación e do centro levadas a cabo que permitiron chegar á estrutura actual. 

 3.3 Particularmente, recoméndase comentar o cambio no Manual de Calidade e, en 
relación con isto, a nova composición da comisión de calidade do centro. 

Deberían comentarse, nas revisións sucesivas do sistema de calidade, cal foi a 
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implicación dos grupos de interese do centro ou da titulación (comisión de calidade, 
coordinadores das titulacións...).  

 4.1- Poderíase analizar cal foi a evolución histórica do profesorado da titulación, tendo en 
conta a memoria de verificación. Ademais, recoméndase facer unha valoración sobre isto. 
O mesmo sucede co PAS (4.2) 

Recoméndase incluír datos máis precisos sobre os resultados da formación do PDI da 
titulación, así como do PAS. 

Recoméndase harmonizar a escala de valoración da enquisa do PAS coa estándar da 
Universidade (1 a 5), co obxecto de realizar análises comparables. 

 7.1 Coméntase hai unha diminución respecto dos indicadores de demanda que non leva 
consigo a análise ou establecemento de accións específicas para paliar estes resultados 
(p.ex. plan de promoción da titulación). 

Faise referencia á taxa de graduación, mais non se indican os valores e a súa evolución. 
O mesmo ocorre coa taxa de eficiencia. 

Podería completarse con análises comparativas doutras titulacións da rama de 
coñecemento ou do ámbito, a nivel galego ou mesmo nacional, se é posible. 

 7.2 Podería facerse referencia aos procedementos do sistema de calidade relacionados coa 
análise da satisfacción. 

 
 
3. Modificacións da Titulación 
 
 
4. Plano de melloras 
 
Analizado o plano de mellora, detéctanse os seguintes aspectos susceptibles de mellora: 
 

 As accións establecidas no curso 2015/16 en relación co MBA, que o ano que ven renova 
a súa acreditación, deben identificarse, no campo de programa de calidade asociado, 
Renovación da acreditación das titulacións oficiais e non Seguimento de títulos. 

 Todas as accións da titulación establecidas no 2015/16 teñen data de realización o 
31/07/2016. Recoméndase revisar se isto é axeitado, posto que as accións poden ir 
pechándose en diferentes momentos do ano, en función das súas características. 

 Recoméndase revisar se as accións derivadas de plans de mellora anteriores (tanto do 
informe final de verificación como dos informes de seguimento) xa están pechadas. No 
caso contrario, deben aparecer neste documento. 

 As accións ligadas ao programa do Sistema de garantía de calidade deben incorporar, no 
campo criterio, a directriz do programa FIDES-AUDIT (SGIC) que corresponda. 

 
 
 
 
 


