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Proceso 

Xestión dos programas formativos  

 

Histórico de evolucións 

ÍNDICE DATA REDACCIÓN MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS 
00 15/05/2008 Área de Calidade Creación do procedemento (documentación marco). 

01-03 2008-2011 
Comisións de garantía 
de calidade dos centros 

Intervalo de modificacións realizadas polos centros baseándose 
fundamentalmente nas recomendacións establecidas nos 
informes de avaliación dos sistemas de calidade, remitidos 
desde a ACSUG. 

04 24/04/2013 

Raquel Gandón e José 
Miguel Dorribo 
(Área de Apoio á 
Docencia e Calidade) 

Evolución doprocedemento inicial «Revisión e mellora das 
titulacións docentro-PC02». Creación do procedemento coa 
denominación «Seguimento e mellora das titulacións». Nova 
codificación, trama de redacción e estrutura. Novos contidos. 
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IOBXECTO 
 

Recoller o sistema que permite asegurar a execución efectiva das ensinanzas conforme o recollido no plan de estudos da 
titulacióncorrespondente e identificar as principais debilidades e as boas prácticas; todo, como punto de partida caraá 
mellora continua e como garantía para a acreditación dos títulos. 

 

IIALCANCE 
 

Titulacións oficiais de grao e mestrado adscritas ao centro. Exclúense os títulos interuniversitarios que se rexen polo 
establecido no convenio asinado. De non existir regulación específica no convenio rexeranse polo presente 
procedemento. 

 

IIIREFERENCIAS 
 
III.1. Normas  
 

Lexislación 
 

-  RD 861/2010, do 2 de xullo, polo que se modifica o RD 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das 
ensinanzas universitarias oficiais. 

- RD15009/2008, do 12 de setembro, de rexistro de universidades, centros e títulos. 

- Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da 
comunidadeautónoma de Galicia. 

- Orde, do 20 de marzo de 2012, polo que se desenvolve o Decreto 222/2011, do 2 de decembro. 

- Documento do Consello Galego de Universidades: documento aprobado no pleno do 5 de novembro de 2007. 

-  Directrices xerais para o seguimento de títulos oficiais de grao emestrado da Universidade de Vigo: documento aprobado polo 
consello de goberno da Universidade de Vigo do 5 de 2011. 

 
Normas e estándares de calidade 

- ENQA: Criterios edirectrices para a garantía de calidade no espazo europeo de educación superior.  
1.2.Aprobación, control e revisión periódica dos programas e dos títulos. 

-  ACSUG, ANECA e AQU: Programa FIDES-AUDITDocumento 02: Directrices, definición e documentación dos 
sistemas de garantía interna da calidade da formación universitaria.  

• Directriz 09. Resultados para mellorar os programas formativos. 

- ACSUG: Programa de seguimento de títulos oficiais. 

- Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de xestión da calidade. Fundamentos e vocabulario. 

- Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de xestión da calidade. Requisitos. 
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Outros documentos de referencia 
 
- Universidade de Vigo: documentos de axuda (referidos á convocatoria correspondente e publicados na web da Área de Apoio 

á Docencia eCalidade). 
 

-  Universidade de Vigo: cronograma (referido á convocatoria correspondente e publicado na web da Área de Apoio á Docencia 
e Calidade). 

 
- Universidade de Vigo: anexo I.Modelo do informe anual de seguimento dos títulos da UVigo (autoinforme). 
 
- Universidade de Vigo:anexo II.Información pública dos títulos oficiais: listaxe de información que se considera relevante de 

cada un dos títulos e proposta de contidos das páxinas web de centro etítulos.  
 
- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario. 

 
III.2. Definicións 
 
- Acreditación: procedemento legalmente establecido para avaliar os plans de estudo tras un período máximo de seis anos (no que se 

refire aos títulos de grao) ou catro anos (títulos de mestrado) dende a súa datade verificación. 
(RD 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo RD 861/2010, do 2 de xullo, deordenación das ensinanzas universitarias 
oficiais.) 

- Verificación: procedemento legalmente establecido para avaliar os plans de estudo antes da súa implantación nas universidades. 
(RD 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo RD 861/2010, do 2 de xullo, deordenación das ensinanzas universitarias 
oficiais.) 

 
 
III.3. Abreviaturase siglas 
 
- ACSUG: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 
- ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

- AQU: Agènciaper a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
-CGIC:Comisión de Garantía Interna de Calidade 

- ENQA: EuropeanAssociation for QualityAssuranceinHigherEducation (Rede Europea para a Garantía da Calidadena Educación 
Superior) 

- QSF:queixas, suxestións e felicitacións        

-RD: Real decreto 

-SGIC: sistema de garantía interna de calidade 

- STO:seguimento de títulos oficiais 
 
 

 

IV DESENVOLVEMENTO 
 

IV.1. Finalidade do proceso 
 
Garantir que a xestión e o desenvolvemento xeral daensinanza é coherente coa memoria de titulación inclúe os 
elementos adecuados de información pública e os mecanismos que permiten a mellora continua.  
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http://calidade.uvigo.es/opencms/export/sites/calidade/calidade_gl/documentos/titulos/Formularios_seguimiento_Compilados_x2x.pdf
http://calidade.uvigo.es/opencms/export/sites/calidade/calidade_gl/documentos/titulos/Anexo_II_Informacion_publica_dos_titulos_oficiais_0712.pdf
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IV.2. Responsable do proceso 
 

• Decano/a ou Director/a. 
 
 

IV.3. Indicadores 
 
No desenvolvemento do procedemento deben terse en conta os indicadores de resultados definidos no procedemento 
DE-02P1«Seguimento e medición». 

 

  

  
Edificio de Facultades 
Campus de Ourense 
32004 Ourense, España 

 
Tel. 988 387101  
Fax 988 387159 

 
 



PROCEDEMENTOSeguimento e mellora das titulacións  DO-0102 P1 

Índice 04 

 

Páxina 5 de 11 

IV.4. Diagrama de fluxo 
 

 A) ELABORACIÓN DO INFORME ANUAL 

Entrada Comisións de 
titulación

Comisión de 
Garantía Interna de 

Calidade
Saída ComoXunta de Centro

10
Recompilación de 

información e datos anuais

10 Os Indicadores  
solicitaránselles ás unidades  
implicadas e estarán dispoñibles 
na secretaría virtual.

30 Os Centros, a través 
fundamentalmente dos/as 
coordinadores/as de titulación e 
calidade, realizarán polo menos 
anualmente unha análise das 
titulacións  que se imparte nel. 
Para iso deberán realizar unha 
valoración do cumprimiento da 
memoria  e reflexionar sobre os 
valores obtidos nos indicadores, 
as QSF recibidas, os resultados 
das enquisas de satisfacción das 
titulacións oficiais  e da propia 
experiencia. Determinarán as 
boas prácticas realizadas, as 
debilidades detectadas  e as 
propostas de mellora para 
resolvelas. O Informe Anual de 
seguimento do título realizarase 
empregando a aplicación 
informática habilitada para o 
efecto.

40 A CGIC revisará os 
informes de seguimento das  
títulacións impart idas no 
centro e emitirá as 
valoracións oportunas.

30
Elaboración do informe 
anual de seguimento do 

título

20
Análise de resultados 
obtidos, revisión da 

información pública e 
reflexións  do 

desenvolvemento da 
titulación 

Acta da Comisión de 
Garantía Interna de 

Calidade
Sí

Indicadores, 
resultados de 

enquisas, QSF, 
rexistros do SGIC, 

experiencias na 
implantación da 

titulación

Memoria de 
verificación

Directrices 
aprobadas polo 

Consello de 
Goberno da 

Universidade de 
Vigo

Aplicación 
informática

40
Revisión e emisión de 

valoracións a contido do  
Informe anual de 

seguemento do t ítulo

50
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 A) ELABORACIÓN DO INFORME ANUAL (continuación) 

Entrada Comisións de 
titulación

Comisión de 
Garantía Interna de 

Calidade
Saída ComoXunta de Centro

50 Recibiranse as valoracións 
realizadas pola CGIC do centro e 
decid irase se é preciso realizar 
modificacións no informe antes 
de ser remitidas á Xunta de 
Centro para  a súa aprobación.

55 A aprobación pode ser 
realizada polas  comisións que 
teñan delegadas  as 
competencias. Os títulos 
adscritos a varios centros da 
Universidade de Vigo deben ser 
aprobadas polas súas xuntas  de 
centro..

60-70  A Área de Calidade 
realizará unha revis ión técnica 
co obxetivo de garantir que os 
contidos se axusten ás 
directrices establecidas no 
procedemento e cumpren os 
requisitos técnicos 
correspondentes. O informe 
será remitido aos centros para 
que valoren as recomendacións 
establecidas, actualicen e, se 
procede aproben os informes 
defin itivos.
80 Os Informes anuais  
incluirán o p lan anual de 
melloras  que permita resolver 
as debilidades detectadas  e  a 
mellora continua.

60
Revisión técnica do informe 

anual de  seguimento do 
título (na súa versión 

autoinforme)

50
Análise de valoracións 
realizadas pola CGIC, 

actualización se procede, do 
contido do informe e envío á 
Xunta de Centro para a súa 

aprobación

80
Aprobación definitiva do 

informe anual de seguimento 
do tí tulo e posta a 

disposición da Área de 
Calidade

90

40

55
 Apróbase?

Non Informe anual de 
seguimento do título
(versión autoinforme)

Informe de revisión 
técnica

70
Análise do informe de 

revisión técnica, valoración 
das recomendacións 

establecidas e actualización, 
se procede do informe anual 

de seguimento do título R1-DO-0102 P1
Informe anual de 

seguimento do título
(versión definitiva)
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 B) AVALIACIÓN EXTERNA 

Entrada Comisións de 
titulación Área de Calidade Saída ComoAGSUG

90 A Universidade de Vigo remite á  
ACSUG os  informes anuais dos títu los 
vixentes. Poderán excluirse os títu los que 
se atopen nun proceso de suspensión e 
os de carácter interuniversitario  cuxa 
responsabilidade recaia de acordo á 
memoria de verificación, noutra 
universidade.

95–100 O  Programa de seguimento 
dos  títulos inclúe unha avaliación externa 
coordinada por ACSUG. Este proceso 
pode completarse coa visita de 
avaliadores/as externos ao centro(s) en 
que se desenvolve a ensinanza.

ACSUG determinará que títulos avaliará 
anualmente de acordo coa súa 
planificación previamente aprobada.

110-120 Como resultado da avaliación 
externa coordinada pola ACSUG, emítese 
en primera instancia un informe de 
avaliación.  Os centros dispoñen dun 
prazo para realizar as alegaciones.

130 Os informes finais de avaliación de 
ACSUG, son recib idos pola vicerreitoría 
con competencias  en calidade que á súa 
vez  os remite aos decanos/as, 
directores/as. Os/as Decanos/as 
Directores/as  envían copia dos informes  
as persoas responsables de títulos e á 
xefatura da  Área Académica ou xefatura 
de administración.

140 Naqueles títulos que de acordo coa 
planificación de  ACSUG no vaian   recibir 
informe de avaliación de ésta, a 
Universidade de Vigo realizará un 
Informe de revisión interna,  tendo en 
conta  os criterios de avaliación de 
ACSUG e que serán realizadas por 
comisións formadas por profesorado da 
Universidade de Vigo nomeadas ao 
efecto. 
Os informes envíasenlles aos centros  e 
xestiónanse  de igual xeito que os 
informes finais de avaliación da ACSUG.

100
Avaliación dos  

informes anuais de 
seguimento dos títulos 
e remisión de informes 

de avaliación 
provisional

90
Envío dos 

informes anuais 
de seguimento de 

títulos

120
Remisión á 

ACSUG xunto cos 
informes para 
avaliación final 

150

80

110
Recepción dos  

informes de 
avaliación 

provisional e 
distribución aos 

centros 
respectivos

95
Realiza 

avaliación?

Si

Informes 
provisionais de 

avaliación

115
Preséntanse 
alegacións?

Si

No

130
Estudo de alegacións, 
emisión de informes 

finais e envío á 
universidade

140
Coordinación da 
realización dos 

informes de 
revisión interna e 
envío aos centros

Non

R2-DO-0102 P1
Informes f inais 

de avaliación da 
ACSUG

R3-DO-0102 P1
Informes de 

revisión interna
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 C) IMPLANTACIÓN DE PLANS DE MELLORA 

Entrada

coordinador/a de 
titulación//

coordinador/a de 
calidade

Centro Saída Como
Órganos de goberno 
da Universidade de 

Vigo

150– Un dos obxectivos 
fundamentais do seguimento de 
títulos  é o desenvolvemento dos 
plans de mellora e garantir  así a 
mellora continua das 
titulaciones e favorecer  a súa 
acreditación.

160 A implantación de accións 
de mellora será impulsada polos 
centros. 

As accións cuxa 
responsabilidade non é 
competencia exclusiva do 
centro/título serán xestionadas 
polos  órganos ou unidades 
competentes.

En todo caso, o centro deberá 
informar das debilidades 
detectadas e as  accións de 
mellora relacionadas con estas  
ás unidades  afectadas para  o 
seu estudo e posta en marcha, 
se procede. 

150
Implantación dos plans de 
mellora establecidos nos 

informes anuais de 
seguimento de títulos

140

155
 É preciso realizar 
modif icacións que 
impliquen cambios 
nas memorias da 

titulación ?
Si

Non

D0-0101 PI
Deseño, verificación e 
autorización dos t ítulos

160
Implantación dos plans de mellora establecidos nos informes anuais de seguimento de títulos
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IV.5. Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA) 
 

 
Planificar: establecer os obxectivos e os procesos necesarios para acadar resultados de acordo cos requisitos, coas necesidades e coas 
expectativas dos grupos de interese e coas políticas da organización. 

Desenvolver (facer): implantar os procesos. 

Controlar (verificar): realizar o seguimento e a medición dos procesos e dos produtos e servizos respecto ás políticas, aos obxectivos e aos 
requisitos, ás necesidades e ás expectativas e informar dos resultados. 

Actuar (aprender): tomar accións para mellorar continuamente o desempeño dos procesos.  

(UNE-EN ISO 9001) 

 

  

Política institucional

Organización académica

Recollida de datos e rexistros.

Desenvolvemento do SGIC
Creación, modificación, posta a 

disposición e aplicación dos 
documentos

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 
áreas, órganos 
institucionais...)

Definición dos modos de 
funcionamento e 

desenvolvemento das 
accións  que garantan a 
calidade das titulacións 

e os dereitos do 
estudantado 

Axencias de calidade, 
administración, 
organismos e 
institucións

Definición dos modos de 
funcionamiento 

externos

Garantía de calidade das 
titulacións do SUG 

Estudantes, PAS, PDI, 
egresadas/os, 

empregadoras/es, 
persoas usuarias e  

sociedade

Consecución dos 
obxectivos da formación

Consulta de documentos 
válidos

G
ru

po
s 

de
 in

te
re

   
   

   
Re

qu
is

ito
s,

 n
ec

es
id

ad
es

 e
 e

xp
ec

ta
tiv

as

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 

áreas, órganos 
institucionais...)

Axencias de calidade, 
administración, 

organismos e 
institucións

Estudantes, PAS, PDI, 
egresadas/os, 

empregadoras/es, 
persoas usuarias e 

sociedade

Titulacións que imparten 
unha ensinanza de 
calidade en continua 
evolución para 
adaptarse á realidade 
social e laboral

Información pública

Información (resultados 
e actividades) útil para a 
xestión

Titulacións 
permanentemente 
actualizadas

G
ru

po
s 

de
 in

te
re

se
   

   
   

   
   

   
   

   
 S

at
is

fa
cc

ió
n

Avaliación das titulacións

Redacción de informes 
anuais de seguimento dos 
títulos e do plan anual de 

melloras

Medición, análise e mellora 

- Resultados de avaliación (centros, títulaciónss, servizos...)

- Participación dos grupos de interese (propostas, 
suxestións...)

- Uso e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas...

- Novas expectativas, esixencias e/ou necesidades detectadas 

Recursos

Aplicación informática 
DOCNET

webs (ANECA, 
ACSUG...)

P 

D 

C 

A 

P 

D C 
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V ANEXOS 
 
Anexo 1: non hai anexos asociados a este procedemento 
 
 
Rexistros 
 

Identificación do rexistro 
Soporte 
orixinal 

 
 

Dispoñible 
naaplicación 
SGIC-STO? 

Responsable de 
custodia 

(órgano/posto) 
Duración Clasificación* 

Código Denominación      

R1-DO0102 P1 
Informes anuais 
de seguimento 

dos títulos 
Electrónico Si** 

 
Responsable da 

titulación 

Período 
total de 
vixencia 
dunha 

titulación + 
6 anos 

- 

R2-DO0102 P1 

Informes finais de 
avaliación dos 

títulos de 
ACSUG 

Electrónico Si** 

 
Responsable da 

titulación 

Período 
total de 
vixencia 
dunha 

titulación + 
6 anos 

- 

R3-DO0102 P1 
Informes de 

revisión interna 
Electrónico Si** 

Responsable da 
titulación 

Período 
total de 
vixencia 
dunha 

titulación + 
6 anos 

- 

 
 
*Cúbrase sóno caso de que o rexistro estea suxeito a condicións de permanencia adicionais ao período de arquivo de xestión 
(é dicir, cando é necesaria a súa transferencia posterior ao arquivo xeral). 
 
**Xestiónanse directamente na propia aplicación dentro do programa anual de seguimento de títulos. 
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