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Obxectivos de Calidade (2015-2016) 
 

Procesos/ 
Procedementos 

Obxectivos 
Indicadores (do panel de 

indicadores do  SGIC) 
Histórico de resultados Meta anterior Meta      

2015-2016 

AC- Xestión 
académica 

PC04 Selección-admisión e 
matriculación de estudantes 

 
DO- Docencia 

DO-0202 Promoción das 
titulacións 

 

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

 
Adaptar o perfil de 
ingreso do alumnado ao 
perfil requirido 
 

 
Captar un volume de 
estudantado axustado á 
oferta de prazas 

 

Difundir a oferta 
formativa 

Evolución do estudantado  
matriculado en cada curso 
académico 
 
Modo de cálculo: 
Rexistra a evolución do número de 
estudantes matriculados en cada 
curso académico ao longo dos 
últimos anos en cada titulación 

 
(*) En MBA usamos datos propios porque nos facilitados pola Uvigo non se inclúe ao 
alumnado de formación continua para o cálculo deste indicador. 

ADE ≥ 40 

MBA ≥ 40 

ADE ≥ 40 

MBA ≥ 40 

Ocupación da titulación 
 

Modo de cálculo: 
% de estudantes de novo ingreso 
por preinscrición matriculados nun 
grado E e un mestrado M en 
relación ao número de prazas 
ofertadas 

 

 
(*) Para o MBA 2010-11 debido a elevada demanda de prazas, tivemos que solicitar 
unha ampliación do número máximo de admitidos./ (**) En MBA usamos datos propios 
porque nos facilitados pola Uvigo non se inclúe ao alumnado de formación continua 
para o cálculo deste indicador. 

ADE ≥ 70% 

MBA ≥ 50% 

ADE ≥ 70% 

MBA ≥ 50% 
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Preferencia 
 

Modo de cálculo: 
% estudantes  preinscritos como 1ª 
opción nunha titulación en relación 
ao número de prazas ofertadas 
 

 

 
 
(*) MBA: Non se dispón de datos 

ADE ≥ 75% ADE ≥ 70% 

Adecuación 
 

Modo de cálculo: 
% estudantes que se matriculan 
por 1ª vez nunha titulación na súa 
1ª opción de preinscrición sobre o 
nº total de estudantes que se 
matricula por primeira vez no 
título. Datos do SIIU (ADE) e ENA 
(MBA) 

 

ADE ≥  90 % 

MBA ≥  90%  

ADE ≥ 90 % 

MBA ≥ 90% 
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Nota media de acceso do 
estudantado ás titulacións 
 
Modo de cálculo: 
Nota media de acceso dos 
estudantes  que solicitan o acceso 
(en primeira preferencia) a unha 
titulación T 

 

 

(*) Para o MBA 2010-11 e  2011-12 os datos están en base 4 e son respectivamente 
1,52 e 1,86. 

 

ADE ≥  7 

MBA ≥  7 

ADE ≥ 7 

MBA ≥ 6,5 

DO- Docencia 

DO-0201 Planificación e 
desenvolvemento da 

ensinanza 

Mellorar a planificación 
e desenvolvemento da 

titulación 

 

Mellorar os resultados 
académicos das 

titulacións 

 
Grao de satisfacción das 
persoas tituladas coa 
planificación e 
desenvolvemento da 
ensinanza 
 

Modo de cálculo: 
Resultado da valoración agregada 
para unha titulación T dun centro 
C, dos ítems relacionados coa 
planificación e desenvolvemento 
do ensino na enquisa de avaliación 
das titulacións oficiais para os 
titulados 
 

NON SE DISPÓN DE DATOS - 

Estamos a 
realizar 

enquisas 
propias que 

permitan 
dispor de 

valoracións 
cuantitativas 

no 2016 
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Grao de satisfacción do 
profesorado coa planificación e 
desenvolvemento da 
ensinanza 
 
Modo de cálculo: 
Resultado da valoración agregada 
para unha titulación T e un centro 
C, dos ítems relacionados coa 
planificación e desenvolvemento 
do ensino da enquisa de avaliación 
da satisfacción das titulacións 
oficiais para o profesorado 

 

 
(*) Algúns datos que se obtiveran en base 7 convertíronse a base 5 para poder facer a 
comparativa entre cursos académicos. 

ADE ≥  4,5/5 

MBA ≥  4,5/5 

 

ADE ≥  4,5/5 

MBA ≥  4,5/5 

 

Grao de satisfacción do 
alumnado coa planificación e 
desenvolvemento da 
ensinanza 
 
Modo de cálculo: 
Resultado da valoración agregada 
para unha titulación T e un centro 
C, dos ítems relacionados coa 
planificación e desenvolvemento 
do ensino da enquisa de avaliación 
da satisfacción das titulacións 
oficiais para o alumnado 
 

 

 
(*) Algúns datos que se obtiveran en base 7 convertíronse a base 5 para poder facer a 

comparativa. 

ADE ≥  4/5 

MBA ≥  4/5 

 

ADE ≥  3,5/5 

MBA ≥  3,5/5 
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Duración media dos estudos 
 
Modo de cálculo: 
Mide o nº medio de anos que 
tardan os estudantes dunha 
titulación T en graduarse 

 

 
 

ADE ≤ 5  

MBA ≤ 2,1 

(anos) 

ADE ≤ 5  

MBA ≤ 2,1 

(anos) 

 

Taxa de rendemento 
 
Modo de cálculo: 
Para un curso académico X, 
relación porcentual entre o 
número de créditos ordinarios 
superados no título T na 
Universidade U e o número total 
de créditos ordinarios matriculados 
no título T na Universidade U 
(ACSUG - Programa Seguimento de 
Títulos Oficiais) 

 

 
 
 

ADE ≥ 85% 

MBA ≥ 95% 

ADE ≥ 85% 

MBA ≥ 95% 
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Taxa de abandono 
 

Modo de cálculo: 
Relación porcentual entre os 
estudantes dunha cohorte de 
entrada C matriculados no título T 
na Universidade U no curso 
académico X, que non se 
matricularon no devandito título T 
nos cursos X+1 e X+2, e o número 
total de estudantes de tal cohorte 
de entrada C que accederon ao 
mencionado título T o curso 
académico X 
(CURSA) 
 

 
(*) Para ADE 2010-11 e 2011-12, non aplica o cálculo da taxa. 
 

ADE ≤ 10% 

MBA ≤ 5% 

ADE ≤ 10% 

MBA ≤ 5% 

 
Taxa de eficiencia 
 

Modo de cálculo:  
Relación porcentual entre o 
número total de créditos do plan 
de estudos aos que deberon 
matricularse ao longo dos seus 
estudos o conxunto de graduados 
dun determinado ano académico e 
o número total de créditos nos que 
realmente tiveron que matricularse 
(RD 861 modif. RD 1397) 

 
(*) Nos anos sen datos, non aplica o cálculo da taxa. 

ADE ≥  95% 

MBA ≥  95% 

 

ADE ≥  95% 

MBA ≥  95% 
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Taxa de graduación 
 
 

Modo de cálculo:  
% de estudantes que finalizan o 
ensino no tempo previsto no plan 
de estudos ou nun ano académico 
máis en relación á súa cohorte de 
entrada 
(RD 861 modif. RD 1397) 

 

 
(*) Nos anos sen datos, non aplica o cálculo da taxa.  
(*) Para a primeira promoción de ADE a taxa prevista de graduación é a da Memoria, 
xa que non dispoñemos de histórico.  Para o seguinte ano, xa hai datos reais de 
graduación de ADE. 

 

ADE ≥ 70% 

MBA ≥ 95% 

ADE ≥ 70% 

MBA ≥ 95% 

 
Taxa de éxito 
 

Modo de cálculo:  
Para un curso académico X, 
relación porcentual entre o 
número de créditos superados polo 
total de estudantes matriculados 
no título T na Universidade U e o 
número de créditos presentados a 
exame polo total de estudantes 
matriculados no título T na 
Universidade U nese mesmo curso 
X 
(Universidade de Vigo) 

 

 
 

 

ADE  ≥ 85% 

MBA ≥ 95% 

ADE  ≥ 90% 

MBA ≥ 95% 
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Tempo medio para atopar 

emprego 

Modo de cálculo:  
Tempo medio que tarda o 
estudantado graduado duhna 
titulación T en atopar un emprego 
relacionado coa sua formación. 
(Plan de Financiamento do  SUG) 
 

NON SE DISPÓN DE DATOS - - 

DO- Docencia 
D01- Xestión dos 

programas formativos 

Xestionar de forma 
efectiva os programas 

formativos 

 

Seguimento das titulacións 

Modo de cálculo:  
% de titulacións oficiais con 
avaliación positiva do seu informe 
anual de seguimento, sexa 
realizada pola axencia de calidade 
competente (ACSUG) ou 
internamente (na Universidade de 
Vigo), en relación ao total de 
titulacións avaliadas en cada 
convocatoria 

 
 

100% 100% 

Acreditación das titulacións 

Modo de cálculo:  
% de titulacións oficiais que 
conseguen a renovación da súa 
acreditación pola axencia de 
calidade competente (ACSUG) en 
relación ao total de titulacións 
avaliadas en cada convocatoria 

TEMOS OBXECTIVOS FIXADOS PARA A RENOVACIÓN                                               

DAS ACREDITACIÓNS DAS TITULACIÓNS SEGUNDO O CALENDARIO               

OFICIAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO 

ADE 2017 

MBA 2016 

ADE 2017 

MBA 2016 
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PE- Xestión de 
persoal 

Mellorar a cualificación 
do PDI e do PAS 

 

Cualificación do PDI 
 
Modo de cálculo:  

Rexistra a porcentaxe de PDI con 

grao de Doutor no ano (N-1) sobre 

o total do equipo de PDI no ano (N-

1) 

 

 
 
 
 

ADE ≥ 60% 

MBA ≥ 60% 

ADE ≥ 50% 

MBA ≥ 40% 

 

Cualificación do PDI (ENA) 
 
Modo de cálculo:  
Rexistra a porcentaxe de créditos 

que imparte o PDI con grao de 

Doutor no ano (N-1) sobre o total 
de créditos dunha titulación no ano 
(N-1) 

 
 

 
 
 

ADE ≥ 50% 

MBA ≥ 60% 

ADE ≥ 50% 

MBA ≥ 60% 
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Resultados de investigación de 

carácter académico 

Modo de cálculo:  
Relación entre o nº de sexenios 
obtidos polo Corpo Docente 
Universitario Doutor con "i" 
sexenios potenciais e o seu nº de 
sexenios potenciais (sendo i=1, 2, 
3...) 
 

NON SE DISPÓN DE DATOS - - 

 

% de PAS en programas de 

formación 

Modo de cálculo: 
 % de PAS do centro que 
participaron nalgún programa de 
formación durante o ano N 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- ≥ 50% 

MC- Xestión da 
Calidade e Mellora 

Continua 
 

MC05 Satisfacción das 
usuarias e usuarios 

 Mellorar a satisfacción 
dos grupos de interese 

Grao de satisfacción das 

persoas tituladas 

Modo de cálculo:  
Resultado da valoración agregada, 
para unha titulación T e un centro 
C, de todos os ítems da enquisa de 
avaliación da satisfacción das 
titulacións oficiais para as persoas 
tituladas 
 

NON SE DISPÓN DE DATOS 

Estamos a 
realizar 

enquisas 
propias que 

permitan 
dispor de 

valoracións 
cuantitativas 

no 2015 

Continuamos 
a realizar 
enquisas 

propias que 
permitan 
dispor de 

valoracións 
cuantitativas 

no 2016 
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Grao de satisfacción das 
entidades empregadoras 
 
Modo de cálculo:  
Resultado da valoración agregada, 
para unha titulación T e un centro 
C, de todos os ítems da enquisa de 
avaliación da satisfacción das 
titulacións oficiais para 
empregadores 
(Universidade de Vigo) 
 

 

 
 

(*) Os datos  corresponden aos resultados de enquisas propias nos que os tutores 
designados polas empresas valoran aos estudantes ao finalizar o proceso de prácticas. 
(**) ADE: Non se dispón de datos. 

- 

MBA ≥ 4,5/5 
 

No caso de 
ADE faranse 

enquisas  
propias que 

permitan 
dispor de 

valoracións 
cuantitativas 

no 2016 

 
Grao de satisfacción do 
profesorado 
 
Modo de cálculo:  
Resultado da valoración agregada, 
para unha titulación T e un centro 
C, de todos os ítems da enquisa de 
avaliación da satisfacción das 
titulacións oficiais para 
profesorado 
(Universidade de Vigo) 
 

 

 
 

(*) Algúns datos que se obtiveran en base 7 convertíronse a base 5 para poder facer a 
comparativa entre cursos académicos. 

ADE ≥  4,5/5 

MBA ≥  4,5/5 

 

ADE ≥  4,5/5 

MBA ≥  4,5/5 
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Grao de satisfacción do 
alumnado 
 

Modo de cálculo:  
Resultado da valoración agregada, 
para unha titulación T e un centro 
C, de todos os ítems da enquisa de 
avaliación da satisfacción das 
titulacións oficiais para o alumnado 
(Universidade de Vigo) 
 

 

 
 

(*) Algúns datos que se obtiveran en base 7 convertíronse a base 5 para poder facer a 
comparativa entre cursos académicos. 

ADE ≥  3,5/5 

MBA ≥  3,5/5 

 

ADE ≥  3,5/5 

MBA ≥  3,5/5 

 

DE- Dirección 
Estratéxica 

Certificación da 
implantación do sistema 

de calidade do centro 

Certificación da implantación 
de sistemas de calidade 

 

Certificar no 
ano 2017 

Certificar no 
ano 2017 

 


