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Proceso
Dirección estratéxica.

Histórico de evolucións
ÍNDICE

DATA

REDACCIÓN

00

15/05/2008

Área de Calidade

01-03

2008-2011

Comisións de garantía
de calidade dos centros

00

26/06/2012

Unidade de Estudos e
Programas

03/11/2014

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

04

MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS
Creación do procedemento PE-01 (documentación marco) «
Definición e revisión da política e obxectivos de calidade » do
SGIC dos centros.
Intervalo de modificacións realizadas polos centros, no ámbito
dos
seus
SGIC,
baseadas
fundamentalmente
nas
recomendacións establecidas nos informes de avaliación dos
sistemas de calidade remitidos desde a ACSUG.
Creación do procedemento DE01-PR01 « Planificación e
desenvolvemento estratéxico » do sistema de calidade do
ámbito de xestión.
Evolución completa do procedemento: nova codificación,
trama de redacción e estrutura; novos contidos.
Integra e substitúe o procedemento:
 DE01-PR01 « Planificación e desenvolvemento estratéxico
» do sistema de calidade no ámbito de xestión.
Modificación do título e do código: pasa de PE01 a DE-01 P1 «
Planificación e desenvolvemento estratéxico ».
Consideración dos informes finais da auditoría de certificación
da implantación do sistema de garantía de calidade da
convocatoria 2013/2014 no relativo á definición e ao
seguimento dos obxectivos de calidade dos centros.
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I OBXECTO
Establecer a sistemática que permite planificar, organizar, despregar e avaliar de forma axeitada a estratexia
(tomar decisións no presente cunha orientación cara ao futuro) de forma que, ademais, constitúa un soporte
para definir a política e os obxectivos de calidade.

II ALCANCE
O alcance deste procedemento esténdese a
• os centros e titulacións, no cadro do seu sistema de garantía interna de calidade, e
• o ámbito de xestión, no cadro do seu sistema de xestión da calidade
da Universidade de Vigo.
Nota 1: a elaboración dun plan estratéxico non se considera un requisito obrigatorio para os centros e as titulacións. De
consideralo, este procedemento establece a metodoloxía para elaboralo.
En todo caso, si o é a definición da política e os obxectivos de calidade.
Nota 2: no ámbito de xestión, a estratexia desenvólvese especificamente a través dun plan operativo, que desenvolve o
Plan estratéxico da Universidade de Vigo neste ámbito.

III REFERENCIAS
III.1. Normas
Lexislación
- Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de
universidades.
- 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.
- Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da
comunidade autónoma de Galicia.
- Orde, do 24 de marzo do 2011, pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao
e o proceso de admisión ás tres universidades do sistema universitario de Galicia.
- Estatutos da Universidade de Vigo.
- Resolución reitoral da Universidade de Vigo, do 21 de maio de 2014, pola que se modifica a Resolución, do 7 de
maio de 2014, de delegación de competencias.
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Normas e estándares de calidade
- ENQA: Criterios e directrices para a garantía de calidade no Espazo Europeo de Educación Superior.

1.1 Política e procedementos para a garantía de calidade
- ACSUG, ANECA e AQU: Programa FIDES-AUDIT. Documento 02: Directrices, definición e documentación dos
Sistemas de garantía interna da calidade da formación universitaria.

Directriz 1. Política e obxectivos de calidade.
- ACSUG: Programa do 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.
- Norma UNE- EN ISO 9004: Xestión para o éxito sostido dunha organización. Enfoque de xestión de calidade.
- Norma UNE 66175: Sistemas de xestión da calidade. Guía para a implantación de sistemas de indicadores.

Outros documentos de referencia
- Plan Estratéxico da Universidade de Vigo.
- Plan Operativo de Xestión da Universidade de Vigo.
- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.

III.2. Definicións
- Alta dirección

: persoa ou grupos de persoas que dirixen e controlan o máis alto nivel dunha organización.
(UNE-EN ISO 9000).

- Estratexia

: plan estruturado para acadar os obxectivos.
(UNE-EN ISO 9000).

- Misión

: descrición de por que existe unha organización.
(Norma UNE-EN ISO 9004)
A misión é a expresión xeral do fin global da organización que debe estar acorde cos valores
e coas expectativas dos seus principais grupos de interese. Fixa o alcance e os límites da
organización.
(Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo)

- Planificación da calidade : parte da xestión de calidade enfocada ao establecemento dos obxectivos de calidade e á
especificación dos procesos operativos necesarios e dos recursos relacionados para cumprir
os obxectivos de calidade.
(Norma UNE-EN ISO 9000)
- Plan estratéxico

: programa de actuación que procura orientar organizadamente as actividades [da
Universidade de Vigo], de acordo coas súas propias capacidades e coas necesidades sociais.
(Plan estratéxico da Universidade de Vigo)

- Plan operativo

: plan estratéxico funcional para desenvolver e facer operativa a estratexia [da Universidade
de Vigo] nun ámbito.
(Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo)

- Política de calidade

: intencións globais e orientación dunha organización relativas á calidade tal como se
expresan formalmente pola alta dirección.
Nota: xeralmente a política de calidade é coherente coa política global da organización e
proporciona un marco de referencia para establecer os obxectivos da calidade.
(Norma UNE-EN ISO 9000)

- Obxectivos de calidade

: algo ambicionado ou pretendido, relacionado coa calidade.
Nota: os obxectivos da calidade xeralmente baséanse na política de calidade da organización.
(Norma UNE-EN ISO 9000)
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- Organización

: conxunto de persoas e instalacións cunha disposición de responsabilidades, autoridades e
relacións.
(Norma UNE-EN ISO 9000)

- Valores

: os valores son o conxunto de principios que guían as accións dunha organización.
(Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo)

- Visión

: descrición do estado desexado dunha organización, é dicir, do que quere ser a organización
e como quere que a vexan as partes interesadas.
(Norma UNE-EN ISO 9004)
A visión ou a intención estratéxica é o estado futuro desexado pola organización. Trátase da
aspiración ao redor da que se intenta centrar a atención e as enerxías dos membros da
organización.
(Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo)

III.3. Abreviaturas e siglas
- ACSUG : Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
- ANECA : Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación
- AQU

: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

- CGIC

: Comisión de Garantía Interna de Calidade

- CMI

: Cadro de Mando Integral

- DAFO : Debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades
- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Rede Europea para a Garantía da Calidade
na Educación Superior)
- PAS

: persoal de administración e servizos

- PDI

: persoal docente e investigador

- POG

: Plan Operativo de Xestión

- RD

: Real decreto

- RR

: Resolución reitoral

- SGIC

: Sistema de garantía interna de calidade

- UEP

: Unidade de Estudos e Programas

IV DESENVOLVEMENTO
IV.1. Finalidade do proceso
A planificación e o desenvolvemento estratéxico permiten determinar, formalizar e desenvolver a visión e a
política, a través das eventuais liñas estratéxicas, co fin de acadar os obxectivos previstos.

IV.2. Responsable do proceso


Xerencia (ámbito de xestión)
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Decanato ou dirección (ámbito docente)

IV.3. Indicadores
Os indicadores asociados a este proceso están identificados e definidos no procedemento DE-02 P1
«Seguimento e medición».

IV.4. Diagrama de fluxo
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A) ANÁLISE ESTRATÉXICA
Entrada

Equipo directivo ou
decanal (1) /
Xerencia (2)

Coordinador/a ou
responsable de
calidade

Grupos de traballo

Saída

Como

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de xestión
Plan Estratéxico da
Universidade de
Vigo

Previsualización
(identificación) dos
elementos estratéxicos

10
Requisitos,
necesidades e
expectativas dos
grupos de interese
Información da
contorna

Pre-planificación
estratéxica
(organización, formación e
divulgación)
e
análise xeral previa da
estratexia

Planificación
estratéxica:
documento CERO
(documento de
directrices)

Lexislación e
normativa aplicable

10 Trátase dunha fase
preparatoria, onde é
importante delimitar
claramente os aspectos
temporais, metodolóxicos,
organizativos, format ivos…
que vertebrarán o proceso de
planificación estratéxica.
É unha primeira labor de
análise explícita cara a
desenvolver a estratexia de
forma adecuada: análise
xeral previa vinculando o
centro e as súas titulacións /
ámbit o de xestión e a súa
contorna, en termos:
- institucionais,
-académicos,
-socioeconómicos,
-profesionais
-...
Ademais, debe valorarse a
necesidade de establecer
accións formativas previas
para garantir o éxito do
proceso e la implicación das
partes interesadas.

20
Planificación estratéxica
específica do centro /
ámbito de xestión?

Non

62

Si

30

Rexistros (actas..) de
constitución dos
grupos de traballo

Determinación das persoas participant es
Constitución dos grupos de traballo

O referente institucional é o
Plan Estratéxico da
Universidade de Vigo.

20 Trátase de decidir, en
complemento do Plan
Estratéxico da Universidade,
a necesidade de elaborar
unha planificación estratéxica
propia.
É dicir, facer visible no e para
o centro / ámbit o de xestión a
súa propia estratexia,
compartindo o común e
concretando, un chanzo máis
abaixo, o propio e específico.
No seu defecto, aplicaríase a
estratexia institucional.
30 O proceso de
planificación ten que ser
necesariamente participativo,
na busca do consenso dentro
da pluralidade de intereses.
Para iso, unha acción previa
fundamental é definir
claramente a composición
dos grupos de traballo, de
forma que se vele pola
representatividade de todas
as partes interesadas
(internas e externas), cara a
acadar unha maior amplitude
e obxectividade.

35
Formación aos compoñentes dos grupos de
traballo

40
Diagnóstico:
Análise institucional interna
e do contexto externo

DAFO:
debilidades, ameazas,
fortalezas e debilidades
(ou documento
equivalente)

50

35 Posta en marcha das
event uais accións formativas.

40 O diagnóstico estratéxico
comprende o conxunto de
act ividades de avaliación
interna e externa.
No cont exto externo,
permítenos ident if icar e
avaliar as oport unidades e
ameazas que presenta a
contorna.
De igual xeito, a nivel interno,
as fortalezas e debilidades,
así como os seus recursos e
capacidades.
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B) FORMULACIÓN ESTRATÉXICA
Entrada

40

Diagnóstico
est ratéxico

Equipo directivo ou
decanal (1) /
Xerencia (2)

Comisión de
Calidade (1) /
Comité de Calidade
(2)

Técnicos/as
Superiores de
Calidade

Xunta de Centro

Saída

Como

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de xestión

50
Desenvolvemento e
selección de alternativas
estratéxicas

R1 DE-01 P1
Plan Estratéxico do
centro /
Plan Operativo de
Xestión

60
Planificación estratéxica
(formulación da estratexia)

50 A estratexia do centro /
ámbito de xestión ten que ser
unha prolongación da
estratexia institucional.
Debe estar aliñada coa
planificación estratéxica da
Universidade de Vigo que
constitúe á vez o marco de
referencia institucional e o
eixe vertebrador común.

61
Concreción da misión e
visión
(e valores, se procede)

Misión e visión
(e valores, se procede)

62

Non se impón un formato
específico, aínda que se
recomenda empregar como
referencia o modelo
institucional, en coherencia
coa imaxe institucional.

Proposta da Política de
calidade e dos eixes
estratéxicos

20

60-63 A planificación
estratéxica pode formalizarse
nun Plan Estratéxico / Plan
operativo.

63
Debe garantirse a coherencia
temporal (vixencia,
duración…) co Plan
Estratéxico da Universidade
de Vigo.

Proposta dos Obxectivos
de calidade e das liñas de
acción

Non

70 A validación inclúe unha
revisión técnica pola Área de
Calidade, co obxecto de
garantir que a política e os
obxectivos de calidade son
coherentes cos requisitos
establecidos neste
procedemento.

70
Validación?

Si

Non

80 Todos os elementos
estratéxicos (misión, visión,
política e obxectivos de
calidade) recóllense no
Manual de Calidade do
centro / ámbito de xestión.

80
Aprobación?

Tanto a política como os
obxectivos de calidade son
revisados anualmente para
garantir a súa adecuación
permanente.
Esta revisión pode realizarse
no marco da revisión do
sistema pola dirección.

Si
Política de calidade
(e eixes estratéxicos)

Obxectivos de
calidade
(e liñas de acción)

90
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C) DESENVOLVEMENTO ESTRATÉXICO
Entrada

Equipo directivo ou
decanal (1) /
Xerencia (2)

Coordinador/a ou
responsable de
calidade

Responsables
predefinidos

Saída

Como

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de xestión

80

90

CMI
(Cadro de Mando
Integral)

Elaboración do Cadro de
Mando Integral (CMI)

90 O CMI é un inst rumento
que sintet iza a información
estratéxica máis relevante,
facilita a súa posta en marcha
(despregamento) e permite o
seu seguimento.
É unha ferramenta
especialmente útil para a
toma de decisións.
Ademais, o CMI é unha
referencia á hora de definir os
indicadores para realizar o
seguimento e medición dos
obxect ivos do plan
estratéxico.

100

Procedemento de
Información pública
(DO-0301 P1)

Est ratexia conocida –
cultura compartida

Divulgación

100 Os elementos
estratéxicos (misión, visión,
política e obxectivos de
calidade…) teñen que ser
divulgados
- a nivel interno, para
promover a súa comprensión,
adhesión e despregamento, e
- a nivel externo,
empregando, para iso, as
canles axeitadas cara os
grupos de interese.
Entre estas debe incluírse a
páxina web.

110
Implantación:
desenvolvemento dos eixes
est ratéxicos e das liñas de
acción

Procedemento de
Seguimento e
medición
(DE-02 P1)

120
Seguimento e cont rol
est ratéxico

Procedimient o de
Revisión do sistema
pola Dirección
(DE-03 P1)

Est a actividade só se esixe
no ámbito de xestión.

Accións implantadas

Est ratexia implantada
Obxectivos
alcanzados

Procedemento
DE-02 P1 Seguimento
e medición

Tanto o Plan estratéxico /
Plan operativo deben ser
presentados aos órganos de
goberno da Universidade de
Vigo:
- Consello Social
- Consello de Goberno
- ...
110 Est a etapa supón por en
marcha as accións
planificadas, despregando a
estratexia para alcanzar a
visión e os obxect ivos
establecidos.
120 O seguimiento e cont rol
realí zase a partir do CMI
(ámbito de xestión) ou dunha
ferramenta equivalente
(ámbito docente).
A información obtida debe
permitirnos:
- contrastar a validez da
planificación estratéxica
- avaliar a súa implantación e
- medir o grao de
consecución dos obxectivos.
O seguimento dos obxect ivos
de calidade debe realizarse,
polo menos, cunha
frecuencia anual.
Cando os obxectivos non se
alcanzan e/ou os resultados
mostren unha tendencia
negativa, débense decidir
accións para reconducir a
situación.
É importante facer públicos
os resultados da avaliación
para manter unha cultura
participativa e de
compromiso.
Se é apropiado, este
seguimento podería dar lugar
á revisión e/ou modif icación
da estratexia e das polí ticas,
para adaptalas aos cambios
da contorna.
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Comentarios:
 Etapa 40: diagnóstico.
A análise que fundamenta a planificación estratéxica debe:
o
Identificar os factores clave que definen a súa realidade presente e as súas tendencias potenciais de
evolución.
o
Recoñecer os condicionantes que interveñen para conseguir os resultados.
o
Determinar metodoloxías para desenvolver os factores clave e crear as condicións que os fagan posibles.
o
Estar permanentemente atento á evolución da súa contorna para tomar as decisións oportunas, innovar
e acometer ou manexar os cambios para a mellora continua.
No contexto externo, os factores positivos denominarémolos oportunidades e os factores negativos, ameazas.
Entre os factores externos podemos situar os económicos, políticos, sociais, demográficos...
A análise interna da organización (o centro e as súas titulacións / ámbito de xestión) inclúe todos aqueles
factores que esta controla ou está en disposición de controlar. Os factores internos positivos constituirán as
fortalezas da organización e os aspectos desfavorables as debilidades, que obstaculizan o cumprimento dos
nosos obxectivos e o logro de mellores resultados. Son factores internos os estruturais, os organizativos, os
persoais, os culturais...

Nota: nesta fase de análise e diagnóstico, pode empregarse a información e documentación desenvolvidas no
diagnóstico do Plan estratéxico da Universidade de Vigo ou noutros documentos institucionais, sempre que
se consideren utilizables e representativos no ámbito que se analiza.

 Etapa 60: planificación estratéxica (formulación estratéxica).
A planificación estratéxica debe recoller, en todo caso:
-

A orientación estratéxica, inclusive a política de calidade.
Os eixes e as metas estratéxicas.
A descrición das liñas de acción (accións, prazos, responsables, obxectivos operativos...).
Especificamente, os obxectivos de calidade e as liñas de acción relacionadas con estes.
As directrices para implantar e controlar a estratexia.

Tanto a política como os obxectivos de calidade forman parte da documentación do sistema de garantía de
calidade dos centros e titulacións / sistema de xestión de calidade no ámbito de xestión.
Ambos os dous deben ser públicos, de forma que se debe promover, en liña co establecido no Manual de
calidade, unha ampla difusión e explicación destes entre todos os grupos de interese.
 Etapa 61: concreción da misión e da visión (e valores, se procede).
A misión debe expresar o que nos identifica ou diferenza como organización e focalizar a actividade
presente cara ao futuro de forma motivadora.
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A formulación da visión debe considerar a imaxe que o centro / ámbito de xestión quere transmitir, os
resultados que quere alcanzar. A visión axudaranos a dirixir os intereses individuais cara aos obxectivos
institucionais ou da organización
Poderase optar por concretar unha misión e visión propias a partir da misión e visión da Universidade de
Vigo recollidas no Plan estratéxico ou por tomar estas últimas directamente como o referente para o centro.
 Etapas 62 e 63: definición da política e obxectivos de calidade.
A definición dos eixes estratéxicos permite establecer bloques de obxectivos xerais a alcanzar a medio e
longo prazo. Trátase de rutas concretas que centralizan os obxectivos da organización.
Os obxectivos de calidade deben estar aliñados e ser coherentes coa política de calidade.
Deben ser ambiciosos (motivadores) pero realistas, é dicir, acadables de acordo cos recursos da
organización, dos tempos, orzamentos, carga de traballo e estrutura…
Os obxectivos de calidade deben reunir os seguintes requisitos:
- Definirse de forma clara e precisa, de forma que se poida saber con precisión que é o que se busca
acadar.
- Ser cualitativos ou cuantitativos, pero deben ser sempre medibles, de forma que se poida coñecer o seu
grao real de consecución (iso supón que cando definimos un obxectivo de calidade debemos incluír o
indicador que empregaremos para medilo).
- Estar coordinados cos plans de mellora do centro ou do ámbito.
- Involucrar os distintos grupos de interese.
- Desenvolverse a través de plans concretos de actuación (é dicir, deben ir asociados ás accións que
levaremos a cabo para acadalos - que, quen, cando e como - ).
Débese, ademais, definir un conxunto de indicadores cuantificables que permitan analizar o grao de
cumprimento destes obxectivos.
A estratexia debe ser implantada de acordo coas liñas de acción que se determinen en coherencia lóxica coa
política, as metas estratéxicas e os obxectivos que se establezan.
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IV.5. Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA)
UVigo (centros e
titulacións, servizos,
áreas..., órganos
institucionais)

Plan Estratéxico da
Universidade de Vigo

Axencias de Calidade
Administración
Organismos e
institucións

P

Grupos de Interese

Requisitos, necesidades e expectativas

Obxectivos institucionais
Obxectivos de centros e
titulacións
Retroalimentación
Axencias de Calidade
Administración
Organismos e
institucións

Estudantes, PAS, PDI,
Egresadas/os,
Empregadoras/es,
Sociedade

Recursos
Páxinas web (UVigo,
centros e titulacións)

A

Desenvolvemento
insititucional

Sistema de Información
á Dirección (SID)
Medición, análise e mellora

Esixencias legais
‐ Resultados de avaliación (centros, titulacións, servizos...)

Dispoñibilidade dos
documentos (avaluación,
acreditación,
certificación,...)
Estudantes, PAS, PDI,
egresadas/os,
empregadoras/es,
sociedade

‐ Participación dos grupos de interese (propostas,
suxestións,...)
‐ Utilización e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas..
‐ Novas expectativas, esixencias e/ou necesidades detectadas
‐ Indicadores de calidade (datos e resultados de centrros e
titualcións...)
‐ Documentos do SGIC

D

Obxectivos da formación

Xestión estratéxica

Participación na mellora
continua

Análise estratéxico (interno,
externo)

Obxectivos en relación
coa sociedade (sociais,
económicos,
medioambientais...)

Formulación estratéxica (misión,
visión, politica e obxectivos de
calidade)

C

Estratexia
implantada

Desenvolvemento dos
centros e titulacións
(relacións internas e
externas)
Organización aliñada coa
súa contorna e coa súa
misión e visión
Información pública e
rendemento de contas
Cumprimento dos
requisitos legais
Optimización de recursos
e eficiencia
socioeconómica

Satisfacción

Participación na
implantación e xestión do
SGIC

Grupos de Interese

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

Información (resultados e
actividades) útil para o
desenvolvemento da
estratexia
Resultados académicos
(mellora das tituacións)

P

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.

D

Desenvolver (facer): implantar os procesos.

C

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.

A

Actuar (aprender): tomar accións para mellorar continuamente o desempeño dos procesos.
(UNE-EN ISO 9001)
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V ANEXOS
(Non existen)

Rexistros
Identificación do rexistro
Código

Denominación

R01 - DE01
P1

Plan estratéxico do
centro
/
Plan operativo de
xestión

Soporte
orixinal

Electrónico

Dispoñible
na aplicación
SGIC-STO?

Responsable de
custodia
(órgano /
posto)

Duración

Clasificación
(*)

Si

Decanato ou
dirección
/
Xerencia

3 anos

-

(*) Cúbrase só no 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).
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Proceso
Dirección estratéxica.

Histórico de evolucións
ÍNDICE

DATA

REDACCIÓN

00

15/05/2008

Área de Calidade

01-03

2008-2011

Comisións de garantía de
calidade dos centros

04

03/11/2014

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

MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS
Creación do procedemento PC-12 (documentación marco) « Análise
e medición dos resultados académicos » do SGIC dos centros.
Intervalo de modificacións realizadas polos centros, no ámbito dos
seus SGIC, baseadas fundamentalmente nas recomendacións
establecidas nos informes de avaliación dos sistemas de calidade
remitidos desde a ACSUG.
Evolución completa do procedemento: nova codificación, trama de
redacción e estrutura; novos contidos en relación co seguimento e
medición dos procesos e da estratexia.
Integra actividades relacionadas co seguimento e medición dos
resultados dos procesos e programas do sistema de xestión de
calidade no ámbito de xestión.
Modificación do título e do código: pasa de PC-12 a DE-02 P1
«Seguimento e medición».
Consideración dos informes finais da auditoría de certificación da
implantación do sistema de garantía de calidade da convocatoria
2013/2014 no relativo á definición e seguimento dos obxectivos de
calidade dos centros.
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I OBXECTO
Definir a metodoloxía para recoller, analizar e utilizar a información relativa á
o
o
o

implantación da estratexia, aos
obxectivos de calidade e aos
procesos e programas de calidade,

de xeito que permita realizar o seu seguimento e medición para coñecer as súas prestacións, realizar a súa análise e, se
procede, definir as accións de mellora necesarias para conseguir os obxectivos fixados.

II ALCANCE
O alcance deste procedemento esténdese a
•
•

os centros e titulacións, no cadro do seu sistema de garantía interna de calidade, e a
o ámbito de xestión, no cadro do seu sistema de xestión da calidade

da Universidade de Vigo.

Nota : no ámbito de xestión, a estratexia desenvólvese especificamente a través dun plan operativo, que desenvolve o
Plan estratéxico da Universidade de Vigo neste ámbito.

III REFERENCIAS
III.1. Normas
Lexislación
- Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades.
- 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.
- Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da comunidade
autónoma de Galicia.
- Orde, do 20 de marzo de 2012, pola que se desenvolve o Decreto 222/2011, do 2 de decembro.
- Estatutos da Universidade de Vigo.
- Resolución reitoral da Universidade de Vigo, do 21 de maio de 2014, pola que se modifica a Resolución do 7 de maio de
2014, de delegación de competencias.

Normas e estándares de calidade
- ENQA: Criterios e directrices para a garantía de calidade no Espazo Europeo de Educación Superior.

1.1 Política e procedementos para a garantía de calidade
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- ACSUG, ANECA e AQU: Programa FIDES-AUDIT. Documento 02: Directrices, definición e documentación dos Sistemas
de garantía interna da calidade da formación universitaria.

Directriz 1. Política e obxectivos de calidade.
- ACSUG: Programa do 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.
- Norma UNE- EN ISO 9004: Xestión para o éxito sostido dunha organización. Enfoque de xestión de calidade.
- Norma UNE 66175: Sistemas de xestión da calidade. Guía para a implantación de sistemas de indicadores.

Outros documentos de referencia
- Plan estratéxico da Universidade de Vigo.
- Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo.
- Plan de financiamento do sistema universitario de Galicia 2011-2015.
- Plan de calidade docente da Universidade de Vigo.
- Deseño dun sistema de indicadores de resultados e calidade para o sistema universitario español – Guía metodolóxica 2011
(CRUE)
- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.

III.2. Definicións
- Estratexia

: plan estruturado para acadar os obxectivos.
(UNE-EN ISO 9000).

- Comisións de titulación

: comisións con responsabilidade no desenvolvemento da titulación (comisións académicas da
titulación, de docencia, de coordinación de títulos impartidos en varios centros…).
(Directrices xerais para o seguimento de títulos oficiais de grao e mestrado da Universidade de
Vigo).

- Cadro de mando (integral) : ferramenta de xestión que facilita a toma de decisións, e que recolle un conxunto coherente de
indicadores que lles proporcionan á alta dirección e ás funcións responsables unha visión
comprensible da organización ou da súa área de responsabilidade.
A información achegada polo cadro de mando permite enfocar e aliñar os equipos directivos, as
unidades (...), os recursos e os procesos coas estratexias da organización
(Norma UNE 66175)
- Indicador

: datos ou conxunto de datos que axudan a medir obxectivamente a evolución dun proceso ou dunha
actividade.
(Norma UNE 66175)

- Metas

: resultados desexados ou previstos que deben alcanzar os indicadores.
Nota: son un valor obxectivo e programado temporalmente que, na implantación da estratexia,
mediante a súa comparación co seu resultado real, nos indican o grao de cumprimento dos obxectivos
operativos e estratéxicos.
(Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo)

- Obxectivos

: algo ambicionado ou pretendido.
(Norma UNE 66175)

- Obxectivos de calidade

: algo ambicionado ou pretendido, relacionado coa calidade.
Nota: os obxectivos da calidade xeralmente baséanse na política de calidade da organización (Norma
UNE-EN ISO 9000).
Nota: nesta liña, tamén se pode falar de obxectivos do proceso como algo ambicionado ou
pretendido, relacionado cos resultados do proceso.
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- Obxectivos estratéxicos

: finalidades que teñen que conseguirse para poder acadar a visión de futuro da organización. Son
declaracións amplas, pouco específicas e sen data.
(Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo)

- Obxectivos operativos

: os orientados a conseguir cada un dos obxectivos estratéxicos. Son un desenvolvemento dos
obxectivos estratéxicos, na busca dunha maior operatividade da estratexia que se formula.
Nota: as características desta operatividade que os obxectivos operativos deben cumprir son
específicos, medibles, factibles, realistas e delimitados no tempo.
(Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo)

III.3. Abreviaturas e siglas
- ACSUG: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
- ANECA

: Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación

- AQU

: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

- CGIC

: Comisión de Garantía Interna de Calidade

- CMI

: cadro de mando integral

- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Rede Europea para a Garantía da Calidade na
Educación Superior)
- PAS

: persoal de administración e servizos

- PDI

: persoal docente e investigador

- POG

: Plan operativo de xestión

- SGIC

: sistema de garantía interna de calidade

- SID

: sistema de información á dirección

- SIIU

: sistema integrado de información universitaria

- UEP

: Unidade de Estudos e Programas

IV DESENVOLVEMENTO
IV.1. Finalidade do proceso
Poñer a disposición ferramentas de seguimento e medición que permitan
Garantir a calidade dos resultados de medida (precisión, fiabilidade, respecto dos prazos).
Estruturar as reunións de seguimento dos resultados.
Ter a información dispoñible para a definición e a posta en marcha das accións de mellora ou accións para
tratar as derivas no caso de desviación dos obxectivos.
De tal xeito, poderase coñecer
se a estratexia se está implantando como foi planificada e
se os resultados obtidos e os obxectivos de calidade son os esperados.
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IV.2. Responsable do proceso



Xerencia (ámbito de xestión)
Decanato ou dirección (ámbito docente)

IV.3. Indicadores
Os indicadores asociados a este proceso están identificados e definidos no anexo a este procedemento.

Área de Apoio á
Docencia e Calidade
Unidade de Estudos e
Programas

PROCEDEMENTO Seguimento

e medición

DE-02 P1
Páxina 7 de 9

Índice 04

IV.4. Diagrama de fluxo

A) DEFINICIÓN DOS INDICADORES
Entrada

Vicerreitoría con
competencias en
calidade

Equipo directivo ou
Comisión de
decanal (1) /
Calidade (1) / Comité
Xerencia (2)
de Calidade (2)

Comisións de
titulación (1) /
Responsables das
unidades (2)

UEP

Saída

Como

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de xestión

Plan Estratéxico da
Universidade de
Vigo
Estr atexia de
cent ros e ti tulacións
(procedemento
DE‐01 P1)

Determinación do sistema de indicadores institucional para:

10 Este sistema común de
indicadores é aplicable a
todos os centros (no ámbito
docente).

- o seguimento e control da estratexia (cando exista)
- o seguimento e revisión dos obxectivos de calidade
- a xestión dos procesos e programas de calidade

Este funcionamento é
aplicable a outros plans ou
programas institucionais.

10

Sistema (panel) de
indicadores comúns

Política e obxectiv os
de calidade

As características que se
deben considerar para unha
correcta definición do sistema
de indicadores indícanse nos
Comentarios.

20
Validación de cada indicador
mediante a ficha do
indicador

Lexisl ación
(RD 861/2010 modif.
RD 1393/2007…)

Esixencias e/ou
normativas da
Universidade de
Vigo
(Contratos
progr ama…)

Indicadores para o
seguimento e control
da estratexia
(cando proceda)

70

O panel de indicadores
establécese utilizando o
anexo 3 «Panel de
indicadores» (común para
todos os centros e titulacións
no ámbito docente), ou
documento equivalente (no
ámbito de xestión).

Si

30 Baseándose nas
necesidades específicas
(obxectivos de calidade…),
os centros e as titulacións / o
ámbito de xestión poderán
definir indicadores
específicos adicionais.
Os responsables dos
procesos poden propor
tamén estes indicadores.

40
Necesidades e/ou
outras esixenci as
específicas aos
cent ros e ás
titulaciones

Memorias de
verificación das
titulacións

Non

O contido e o modo de
xestión da ficha, así como as
actividades de validación
indícanse nos Comentarios.
A Área de Calidade da
soporte, se é necesario, a
esta validación, baseándose
nos criterios técnicos.

30
Necesidade de indicadores específicos?

Progr amas de
cal idade (avaliación,
seguimento…)
internos e externos
ao centro e/ou á
Universidade de
Vigo

20 A validación formalízase
mediante a definición de cada
indicador na súa « Ficha de
indicador » (anexo 1).
Deste xeito determínanse
todos os aspectos ligados á
súa xestión.

Proposta de indicadores específicos

50
Elaboración da « Petición de
indicador »
(formulario – anexo 2)
Sistema (panel) de
indicadores específicos

R1 DE-02 P1
Panel de indicadores

60
Difusión:
Información aos grupos de interese implicados

70

40 A proposta destes
indicadores realizarase
baseándose nos criterios de
racionalización e coherencia
coos indicadores comúns.
Os posibles indicadores
específicos inclúense no
anexo 3 « Panel de
indicadores ».
60 A difusión pode ser
interna e/ou externa e
realizarse a través da web
(centro e/ou as súas
titulacións, servizos…),
cartelaría, órganos de
representación…, en función
do grao de publicidade do
indicador descrito nos
Comentarios.
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B) SEGUIMENTO DOS RESULTADOS
Entrada

Responsables de
captación dos datos

Equipo directivo ou
decanal (1) /
Xerencia (2)

Comisión de
Calidade (1) /
Comité de
Calidade (2)

Comisións de
titulación (1) /
Responsables das
unidades (2)

UEP

Saída

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de xestión

20

70 As persoas responsables
da captación dos datos están
definidas, para cada
indicador, na súa ficha.

70
60

Como

Obtención
(posta a disposición) dos
datos e cálculo, se
procede, dos resultados

Result ados do
funcionami ento
‐ dos procesos e
programas de
cal idade
‐ das tit ul aciones

80 A validación realízase
polo menos de forma anual.
Utilízanse criterios de
coherencia dos resultados
(realización de
comprobacións e/ou
contrastes dos datos…).

80
Validación dos resultados

Esixencias de
seguimento internas
e ext ernas
(SIIU, titulacións…)

Ata o momento da súa
validación, os resultados
poden estar accesibles (nas
distintas aplicacións) para os
efectos exclusivos de
consulta e análisis previa.

90
Difusión dos resultados
- ás persoas responsables
afectadas (internas)
e/ou
- aos organismos externos á
Universidade de Vigo

Esixencias de
difusi ón e
presentación dos
resul tados
(información
pública…)

100
Difusión complementaria nos centros e nas titulacións, servizos…

90-100 Persoas destinatarias
e modos de difusión segundo
o definido en 50.

Resultados dos
indicadores dispoñibles

110 Véxanse os detalles nos
Comentarios.

110
Organización e realización de reunións para a análise dos resultados e o seguimento
dos plans de accións

150
130 O análise das causas e
a toma de accións de mellora
realízase de acordo coas
persoas responsables
implicadas (ex.: responsables
dos procesos).
Estas acciones formalízanse
en:
1- os informes anuais do
centro (consultar o
procedemento DE-03 P1
Revisión do sistema pola
Dirección), cando se trate de
accións ligadas á mellora do
centro e á consecución da
política e dos obxectivos de
calidad.

120
Resultados positivos e/ou en tendencia
positiva?

Non
Si
130
Análise de causas e toma de accións de mellora

140
Difusión dos plans das accións
Posible definición de accións de mellora adicionais
(e do seguimento dos plans anteriores, se ha lugar)

Plans de accións de
mellora

Información sobre
plans de accións de
mellora
(e sobre o seguimento
dos plans anteriores)

150

2- os informes de seguimento
(consultar procedemento DO0102 P1 Seguimento e
mellora das titulacións),
cando se trate de accións
ligadas á mellora das
titulacións.
3- no CMI ou nun documento
equivalente (informes de
execución…), para as
accións vencelladas á
estratexia.

140 Difusión dos plans de
accións formalizados ás
persoas responsables
afectadas e, en xeral,
comunicación aos grupos de
interese.
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C) MELLORA
Entrada

Equipo directivo ou
decanal (1) /
Xerencia (2)

Comisión de
Calidade (1) /
Comité de Calidade
(2)

Comisións de
titulación (1) /
Responsables das
unidades (2)

Responsables das
accións

Saída

Implantación da
estratexia
(política,
obxect ivos,…)

140

150
Realización das accións
(segundo os prazos, recursos e responsables previstos)
Mejora do
funcionamento
- dos procesos
- das titulaciones

160
Comunicación dos resultados

Grupos de interese
informados

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de xestión

150 O seguimento da
realización das accións de
mellora t omadas e da súa
eficacia realízase, polo
menos
- no momento da realización
dos autoinformes anuais de
seguimento das titulacións,
- na revisión anual do sistema
do centro pola dirección,
- trimestralment e, en relación
coa estratexia.
Se se considera eficaz,
poden def inirse persoas
responsables específ icas
para o seguimento das
accións.

160 De xeito complementario
á información pública
relacionada coas accións
postas en marcha (e ao seu
seguimento), pode ser
axeitada a comunicación dos
resultados obtidos. Ex.:
reunións das unidades,
informes e/ou memorias...

110

Benchmarking
interno e/ou
externo

Como

160
Análise comparativa

170
Definición de accións complementarias para a mellora dos resultados

Plans de accións de
mellora
complement arios

170 e 180 A análise
comparativa permite definir
accións complementarias de
mellora, que poden ter a súa
orixe:
- nas accións de coordinación
(internas ou externas ao
centro)
- nas boas prácticas (nos
centros, nas titulacións, nas
unidades…)
- na transferencia dos
resultados
- nos grupos de traballo ou
colaborativos no centro ou
intercent ros
…
Est as accións def ínense e
formalízanse de igual modo
que en 130.
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 Etapa 10: determinación do sistema de indicadores institucional.
Os indicadores teñen por obxecto proporcionar información sobre os parámetros ligados ás actividades ou aos
procesos implantados.
As características que definen os indicadores dun sistema de xestión son as seguintes:
Características dos indicadores
(Norma UNE 66175)
a)

Simbolizan unha actividade importante ou crítica.

b) Teñen unha relación o máis directa posible sobre o concepto valorado co obxecto de ser fieis
e representativos do criterio que se vai medir.
c)

Os seus resultados son cuantificables ou, en todo caso, medibles, e os seus valores
exprésanse normalmente a través dun dato numérico ou dun valor de clasificación.

d) O beneficio que se obtén do seu uso supera o investimento de capturar e tratar os datos
necesarios para o seu desenvolvemento.
e)

Son comparables no tempo e, por tanto, poden representar a evolución do concepto
valorado. De feito, a súa utilidade pódese valorar pola súa capacidade para marcar
tendencias.

f)

Ser fiables, é dicir, proporciónanlles confianza ás persoas usuarias sobre a validez das
sucesivas medidas.

g) Ser fáciles de establecer, manter e utilizar.
h) Ser compatibles cos outros indicadores do sistema implantados e, polo tanto, permitir a
comparación e a análise.

 Etapa 20: validación de cada indicador mediante a ficha de indicador do proceso.
As actividades de validación que realiza a UEP ante a petición dun novo indicador son:
o
o
o
o
o

Análise da petición, e definición de criterios e glosario de termos afectados, así como das relacións con outros
indicadores.
Estudo da viabilidade, en función dos recursos necesarios para a súa obtención.
Estudo da fonte de información máis viable e coherente.
Validación dos datos obtidos, garantindo a súa calidade (a información é correcta e non existen discrepancias).
Definición dos mecanismos de publicación ou remisión, en función dos criterios de transparencia, accesibilidade
e utilidade.

A «Ficha do indicador» é o documento onde se formaliza e especifica toda a información relativa á xestión do
indicador.
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Contén, polo menos, a seguinte información:
o

Denominación do indicador: definición do concepto que se vai valorar (descrición, interpretación).

o

Código do indicador
A codificación é significativa do proceso de referencia, e contén ademais un número secuencial, seguindo a
estrutura seguinte:
Código do indicador
Indicador – núm. secuencial
Proceso
I –XX
YY
Nota: a codificación dos procesos está definida no Manual de calidade.
Exemplo:
I03-DO: indicador (I) núm. 03 asociado ao proceso DO (Docencia).
O anexo 3 «Panel de indicadores» inclúe codificacións equivalentes utilizadas para o indicador, segundo os casos,
para outros programas ou por outros organismos ou institucións (ACSUG, CRUE…).
Exemplo:
I03-DO (taxa de ...) = ISUG 04 [contratos programa] = CRUE 08

o

Forma de cálculo: especificación da fórmula de cálculo (para evitar interpretacións erradas) incluíndo posibles
aspectos particulares que se van considerar, así como o método ou fonte de información empregado para obter
os datos e a súa frecuencia.

o

Forma de representación: para seguir a súa evolución e eventual consecución do obxectivo (para os efectos
comparativos e de reactividade)
Utilización de gráficos, táboas, símbolos…

o

Definición das responsabilidades para a:
 recollida dos datos: responsable de captación dos datos,
 comunicación dos resultados aos responsables e persoas autorizadas ou involucradas,
 análise e a explotación dos resultados (cadro de mando ou documento equivalente).

o

Dispoñibilidade e accesibilidade da información:
 Data e modo de dispoñibilidade dos resultados.
 Tipo de publicidade: grao de accesibilidade (publicidade) aos resultados, que inclúe a confidencialidade
da información (se ha lugar), segundo a táboa seguinte:
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Dispoñibilidade e accesibilidade da información
Grao 1:
Os resultados están dispoñibles e accesibles, polo menos, nunha páxina web institucional
(universidade, centro, unidade…), de forma totalmente pública.
Grao 2:
Os resultados están dispoñibles nunha zona restrinxida (páxina web da Secretaría virtual da
universidade…), con acceso limitado para toda a comunidade universitaria.
Grao 3:
Os resultados están dispoñibles nunha zona restrinxida (páxina web institucional, na Secretaría
virtual da universidade…), con acceso limitado para colectivos específicos.
o

Definición do limiar e dos obxectivos:
 Mínimo e/ou máximo que hai que respectar sen modificar o proceso.
 Valor que se desexa acadar.
 Consecución sucesiva de valores no tempo (metas).

Toda cuestión específica ou particular, aclaración, observación… que afecte a definición do indicador debe incluírse
na ficha (por exemplo, plans ou programas nos que se emprega, referentes de cálculo…).
Ademais, a relevancia do indicador indícase mediante o nivel do indicador, segundo a táboa que se xunta:
Nivel do indicador
Nivel 1:
Indicador común para todos os centros (ou unidades) con impacto directo, polo menos:
 Nos mecanismos de financiamento da Universidade.
 Na medición xeral do nivel de calidade da Universidade (inclúense os indicadores
esixidos pola lexislación).
 Na satisfacción dos grupos de interese.

Nivel 2:
Indicador común para todos os centros (ou unidades) con impacto indirecto nos aspectos
mencionados anteriormente.
Nivel 3:

Indicador específico do centro, establecido en función da súa situación particular.
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A ficha de indicador xestiónase mediante a versión e a data de posta ao día.

 Etapa 50: elaboración da «Petición de indicador» (formulario - anexo 2)
Quen realiza a petición do indicador debe
- Solicitar os datos con antelación suficiente.
- Definir dun xeito claro os datos solicitados e os fins para os que se necesitan.

 Etapa 110: organización de reunións para a análise dos resultados e o seguimento dos plans de mellora.
A táboa seguinte indica as condicións mínimas para realizar o seguimento dos resultados:
Participantes

Nivel

Periodicidade
(*)

(mínimos)

Instrumentos de control

Ámbito de xestión

 Procesos de calidade

Xerencia,
responsables dos procesos,
xefaturas de servizo e
administradores/as (cando proceda)

Anual
(polo menos no
marco da revisión
do sistema pola
dirección)

CMI
(resultados dos indicadores
dispoñibles)
Resultados de seguimento
anteriores
CMI

 Implantación da
estratexia

Xerencia, vicexerencias,
xefaturas de servizo e
administradores/as

Trimestral

Informe anual executivo do
Plan operativo
(na 1ª reunión de cada ano)

Ámbito docente (centros e titulacións)

 Implantación da
estratexia (cando
proceda)

Equipo directivo ou decanal
Coordinador/a de calidade

Anual
(polo menos no
marco da revisión
do sistema pola
dirección)

 Política e obxectivos de
calidade
 Resultados dos procesos
de calidade (SGIC do
centro)

Equipo directivo ou decanal
Responsables dos procesos
Coordinador/a de calidade

Anual
(polo menos no
marco da revisión
do sistema pola
dirección)

Panel de indicadores
(resultados dos indicadores
dispoñibles)
Resultados do seguimento
das accións anteriores
Panel de indicadores
(resultados dos indicadores
dispoñibles)
Resultados do seguimento
das accións anteriores
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 Resultados dos
indicadores das
titulacións (seguimento,
acreditación...)

Comisións de titulación

Anual
(no marco da
elaboración do
autoinforme de
seguimento das
titulacións)

Panel de indicadores
(resultados dos indicadores
dispoñibles)
Resultados do seguimento
das accións anteriores

As persoas responsables da xestión dos indicadores (Xerencia, equipos directivos ou decanais, responsables de
procesos, comisións de titulación…) poden organizar reunións complementarias para coñecer, analizar ou tomar
accións respecto dos resultados que se producen no transcurso do curso académico ou do ano natural (por exemplo:
trimestralmente, semestralmente...) en función das súas necesidades e das características de cada indicador.
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IV.5. Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA)

Plan Estratéxico da
Universidade de Vigo
Plan Operativo de Xestión

Grupos de Interese

Obxectivos dos centros e
das titulacións
Retroalimentación
Axencias de Calidade
Administración
Organismos e
institucións

P

Axencias de Calidade
Administración
Organismos e
institucións

Estratexia de centros e
titulacións

Estudantes, PAS, PDI,
egresadas/os,
empregadoras/es,
sociedade

Recursos
Páxinas web (UVigo,
centros, titulacións,
servizos)

A

Sistema de Información
á Dirección (SID)

Medición, análise e mellora
‐ Resultados de avaliación (centros, titulacións, servizos...)

Esixencias legais

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

Dispoñibilidade dos
documentos (avaliación,
acreditación,
certificación...)

‐ Novas expectativas, esixencias e/ou necesidades detectadas

Resultados adaptados ás
necesidades e ás
esixencias

‐ Indicadores de calidade (datos e resultados de centrros e
titualcións...)

Estratexia implantada

‐ Utilización e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas..

‐ Documentos do SGIC

Estudantes, PAS, PDI,
egresadas/os,
empregadoras/es,
sociedade
Obxectivos da
formación
Información pública e
rendemento de contas
Obxectivos en relación
coa sociedade (sociais,
económicos,
medioambientais...)

Desenvolvemento
institucional
Desenvolvemento dos
centros e titulacións
(relacións internas e
externas)

C

D
Seguimiento e control dos
resultados
Captación de datos fiables,
análise, toma de decisións e
definición e aplicación de
accións de mellora

Estratexia
implantada
Consecución dos
obxectivos

Información pública e
rendemento de contas
Optimización de
recursos e eficiencia
socioeconómica

Satisfacción

Requisitos, necesidades e expectativas

Implantación da
estratexia
Resultados en termos
académicos e de
eficiencia dos recurso

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

Grupos de Interese

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

Información (resultados
e actividades) útil para o
desenvolvemento da
estratexia
Resultados académicos
(mellora das
tituacións...)

P

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.

D

Desenvolver (facer): implantar os procesos.

C

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.

A

Actuar (aprender): tomar accións para mellorar continuamente o desempeño dos procesos.
(UNE-EN ISO 9001)
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V ANEXOS
Anexo 1 : Ficha de indicador.
Anexo 2 : Petición de indicador.
Anexo 3 : Panel de indicadores.

Rexistros
Identificación do rexistro
Código

R1-DE02 P1

Denominación

Panel de indicadores

Soporte
orixinal

Electrónico

Dispoñible na
aplicación
SGIC-STO?

Si

Responsable de
custodia
(órgano / posto)
Decanato ou
dirección
(ámbito docente)
Xerencia
(ámbito de
xestión)

Duración

Clasificación
(*)

3 anos
3 anos

(*) Cúbrase só no 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).

Área de Apoio á
Docencia e Calidade
Unidade de Estudos e
Programas

Facultade / Escola…

Ficha de indicador
Indicador
(código e denominación)
Nivel

Códigos equivalentes

Fórmula de cálculo
Especificacións de cálculo
Descrición
Periodicidade (ou
frecuencia) de cálculo
Método ou fonte da
información

Forma de representación
(numérica e gráfica)
Responsabilidades
Información
(captación dos datos)

Comunicación dos resultados

Data e modo de
dispoñibilidade dos
resultados

Análise e explotación dos
resultados

Nivel de
publicidade

Limiares e obxectivos (se
ha lugar)
Observacións

Versión

DE-02 P1 anexo 1 do 03/11/2014: Ficha de indicador

Data

Área de Apoio á
Docencia e Calidade
Unidade de Estudos e
Programas

Facultade / Escola…

Petición de indicador

Identificación da persoa / entidade solicitante
DNI
Nome
Cargo
Contacto (e-mail, teléfono)
Entidade
Información solicitada
Descrición
Nivel de desagregación (sexo, campus,
categoría persoal…)
Período de referencia (curso
académico, ano natural…)
Finalidade da petición
Observacións
Data

DE-02 P1 anexo 2 do 03/11/2014: Petición de indicador

Área de Apoio á
Docencia e Calidade
Unidade de Estudos e
Programas

Facultad/Escuela…….

PANEL DE INDICADORES
Indicadores comúns

Indicadores

Impacto ou relación con outros programas

Proceso(s) ou subproceso(s)

Denominación

Código
(e equivalencias)

I01-MC
(ISUG 17)

Nivel

Descrición
(Modo de cálculo)

Frecuencia de
cálculo

Contratos
Programa

1

Rexistra a porcentaxe de servizos ou centros de xestión da Universidade de Vigo que teñen unha
certificación de implantación de sistemas de calidade da xestión.
(Plan de financiamento do SUG)

Ano natural



Docentia
e outros
Seguimento
Acreditación
programas de
das titulacións das titulacións
avaliación
docente

PROCESOS ESTRATÉXICOS
DE
Dirección Estratéxica

Certificación da implantación de
sistemas de calidade na xestión

MC
Xestión da calidade e mellora continua

Grao de satisfacción dos grupos de

Estudantado



Ano académico





Ano académico
(en períodos de 2
anos)





Ano académico









Ano académico





Ano académico









Ano académico





Ano académico





Mide o grao de satisfacción dos principais grupos de interese implicados no proceso de ensinoaprendizaxe respecto ao desenvolvemento das titulacións.

interese

DO-03
Información pública e rendición de contas



I02-MC

1

Profesorado

I03-MC

1

Persoas tituladas

I04-MC

1

I01-AC
(CRUE 04, CRUE
05)

2

Ocupación da titulación

I02-AC
(III.PRE 8)

2

Preferencia da titulación

I03-AC
(III.PRE 9)

2

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 estudantado
- o profesorado
- as persoas tituladas.
(Universidade de Vigo)

PROCESOS CLAVE
Nota media de acceso do estudantado
ás titulacións

Nota media de acceso do estudantado que solicitan o acceso (en primeira preferencia) a unha
titulación T.
(CRUE)

Ano académico



Rexistra a matrícula de novo ingreso por preinscrición respecto da oferta de prazas.

AC
Xestión académica

Modo de cálculo: % de estudantes de novo ingreso por preinscrición matriculados nun grao E en
relación co número de prazas ofertadas no grao E.
Rexistra a preinscrición en 1ª opción respecto da oferta de prazas.

DO-0202
Promoción das titulacións

Modo de cálculo: % de estudantes preinscritos como 1ª opción nun grao E en relación co número de
prazas ofertadas no grao E.

Rexistra a matrícula de novo ingreso en 1ª opción de preinscrición respecto da matrícula de novo
ingreso.
I03-AC
(III.PRE 10)

1

en cada curso académico

I04-AC

2

Seguimento das titulacións

I01-DO

2

Acreditación das titulacións

I02-DO

1

I03-DO
(VAD I1C)

1

Adecuación da titulación

Evolución do estudantado matriculado

Modo de cálculo: % de estudantes que se matriculan por primeira vez nun grao E na súa primeira
opción de preinscrición sobre o nº total de estudantes que se matricula por primeira vez no grao E.
(Plan de financiamento do SUG)

Rexistra a evolución do número de estudantes matriculados en cada curso académico ao longo dos
últimos anos académicos nunha titulación T.

Ano académico



Mide os resultados do proceso de seguimiento e mellora das titulacións oficiais.

DO-01
Xestión dos programas formativos
MC
Xestión da calidade e mellora continua
DO-02
Planificación y desarrollo de la enseñanza
DO-03
Información pública y rendición de cuentas

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.

Mide os resultados do programa de acreditación das titulacións oficiais.

Participación do alumnado nas
enquisas de avaliación do profesorado

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



Ano académico

Rexistra a participación do estudantado na enquisas de avaliación docente (EAD)
Modo de cálculo: Para un curso académico X, criterio da participación do estudantado nas EAD.
(Universidade de Vigo - Programa VAD Centros)

Ano académico





Mide o grao de satisfacción do estudantado coa actividade docente do profesorado.
Grao de satisfacción do estudantado

I04-DO
coa actividade docente do profesorado (antes: Indicador 76)

DO-0201
Planificación e desenvolvemento da
ensinanza

2

Grao de satisfacción coa planificación

Mide o grao de satisfacción dos principais grupos de interese implicados no proceso de ensinoaprendizaxe respecto da planificación e desenvolvemento do ensino.

e desenvolvemento do ensino

Estudantado

I05-DO
(antes: Indicador 74)

1

Profesorado

I06-DO
(antes: Indicador 78)

1

I07-DO

1

1

1

Persoas tituladas

Modo de cálculo: resultado da valoración agregada, para unha titulación T e un centro C, dos items da
enquisa de avaliación docente (EAD).
(Universidade de Vigo)

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 titulaciones oficiais para
- o estudantado
- o profesorado
- as persoas tituladas.
(Universidade de Vigo)





Ano académico
(en períodos de 2
anos)





Ano académico





Ano académico





Ano académico









Ano académico

Ano académico

Mide o grao de satisfacción do estudantado respecto das prácticas académicas externas.

D
o
c
D e
O n
c
i
a

DO-0204
Xestión das prácticas académicas
externas

Grao de satisfacción coas prácticas
académicas externas

I08-DO

DO-0205
Xestión da mobilidade

Alumnado de intercambio

I09-DO
(ISUG 12, CRUE 06)

Modo de cálculo: resultado da valoración agregada, para unha titulación T e un centro C, dos items da
enquisa de prácticas académicas externas curriculares e extracurriculares.
(Universidade de Vigo)
Nº de estudantes de intercambio (tanto entrantes como saíntes) que participan en programas de
intercambio internacional con universidades estranxeiras entre o nº total de estudantes matriculados.
(Plan de financiamento do SUG)

DE-02 P1 Anexo 3_031114 Panel de Indicadores_ga.xls

Ano académico





Facultad/Escuela…….

PANEL DE INDICADORES
Indicadores comúns

Indicadores

Impacto ou relación con outros programas

Proceso(s) ou subproceso(s)

Denominación

Código
(e equivalencias)

Duración media dos estudos

I10-DO
(II.RTO.12)

Contratos
Programa

Docentia
e outros
Seguimento
Acreditación
programas de
das titulacións das titulacións
avaliación
docente

Nivel

Descrición
(Modo de cálculo)

Frecuencia de
cálculo

2

Mide o número medio de anos que tarda o estudantado dunha titulación T en graduarse.

Ano académico





Modo de cálculo: para un curso académico X, relación porcentual entre o número de créditos ordinarios Ano académico
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)





Ano académico





Ano académico









Achega información anual sobre a proporción de créditos ordinarios superados polos estudantes con
respecto aos créditos ordinarios matriculados.
Taxa de rendemento

I11-DO
(II.RTO.3)

2

Achega información anual sobre a proporción de estudantes que abandonan un título T con respecto
ás/aos estudantes inicialmente matriculados.
Taxa de abandono
(primeiro ano)

I12-DO
(II.RTO.6)

1

Modo de cálculo: relación porcentual entre os estudantes dunha cohorte de entrada C matriculados non
título T na Universidade U nun curso académico X, que non se matricularon non devandito título T nos
cursos X+1 e X+2, e o número total de estudantes da cohorte de entrada C que accederon ao
mencionado título T o curso académico X.
(CURSA)

Achega información anual sobre a diferenza entre o nº de créditos efectivamente matriculados polos
graduados con respecto aos créditos en que se debían matricular.
Taxa de eficiencia

I13-DO
(II.RTO.13)

1

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

Achega información anual sobre a proporción de estudantes que consegue finalizar unha titulación no
tempo previsto máis 1 ano con respecto ás/aos estudantes matriculados inicialmente.
Taxa de graduación

I14-DO
(II.RTO.10)

1

Taxa de éxito

I15-DO
(II.RTO.4)

2

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)

Ano académico





Tempo medio para encontrar emprego

I16-DO
(ISUG 02)

1

Tempo medio que tarda o estudantado graduado dunha titulación T en atopar un emprego relacionado
coa súa formación
(Plan de financiamento do SUG)

Ano académico





% de PAS en programas de formación

I01-PE
(ISUG 16)

1

I02-PE
(ISUG 03, IV.PDI.2)

1

I03-PE
(ISUG 08, IV.PDI.9)

1

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

Ano académico



PROCESOS SOPORTE

PE
Xestión do persoal

Rexistra a porcentaxe de PAS que participou nos programas de formación.
(Plan de financiamento do SUG)
Ano natural







Ano académico







Ano académico



Modo de cálculo: % de PAS do centro que participaron nalgún programa de formación durante o ano N.
(Universidade de Vigo)

Representa a porcentaxe de PDI doutor.
Cualificación do PDI

Resultados de investigación de
carácter académico

Modo de cálculo: Rexistra a porcentaxe de PDI con grao de doutor no ano (N-1) sobre o total do cadro
de persoal do PDI no ano (N-1)
(Plan de financiamento do SUG)

Relación entre o número de sexenios obtidos polo corpo docente universitario doutor con "i" sexenios
potenciais e o seu número de sexenios potenciais (sendo i=1, 2, 3,…)

IA
Xestión da infraestrutura e ambiente de traballo

Indicador imposto polo RD 861/2010 que modifica o RD 1393/2007, de ordenación das ensinanzas universitarias oficiais.

ISUG: Indicador de financiamento do Sistema Universitario Galego
SIIU: Sistema Integrado de Información Universitaria

Indicador de nivel 1: Indicador común para todos os centros con impacto directo en, polo menos:
Os mecanismos de financiamento da Universidade
A medición xeral do nivel de calidade da Universidade (inclusive os indicadores esixidos pola lexislación)
A satisfacción dos grupos de interese.
A estratexia da Universidade.
Indicador de nivel 2: Indicador común para todos os centros con impacto indirecto nos aspectos mencionados

DE-02 P1 Anexo 3_031114 Panel de Indicadores_ga.xls

CRUE: Conferencia de Reitores das Universidades Españolas



Facultade/Escola…….

PANEL DE INDICADORES
Indicadores específicos do centro
Impacto o relación con otros
programas

Indicadores
Proceso(s) ou subproceso(s)
Denominación

Código
(e equivalencias)

Nivel

Descrición
(Modo de cálculo)

PROCESOS ESTRATÉXICOS
3

PROCESOS CLAVE

PROCESOS SOPORTE

Indicador de nivel 3: Indicador específico do centro, establecido en función da súa situación particular.

DE-02 P1 Anexo 3_031114 Panel de Indicadores_ga.xls

Docentia
e outros
Frecuencia de Seguimento
Acreditación
programas de
cálculo
das titulacións das titulacións
avaliación
docente

MANUAL DE PROCEDEMENTOS DE CALIDADE

PROCEDEMENTO

Revisión do sistema pola dirección
CÓDIGO DE-03 P1

ÍNDICE 04

REDACCIÓN

VALIDACIÓN

APROBACIÓN

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Comisión de Garantía de
Calidade

Xunta de centro

Data e sinatura

Data e sinatura

Data e sinatura

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Unidade de Estudos
e Programas

Edificio CACTI
Campus Universitario
36310 Vigo
España

Tel. 986 813 897
Fax 986 813 818
calidade.uvigo.es

Tel. 986 818 689
Edificio CACTI
Campus Universitario Fax 986 812 060
36310 Vigo
España
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Proceso
Dirección estratéxica.

Histórico de evolucións
ÍNDICE

DATA

REDACCIÓN

00

15/05/2008

Área de Calidade

00

17/06/2010

Unidade de Estudos e
Programas

01-03

2008-2011

Comisións de garantía
de calidade dos centros

03/11/2014

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

04

MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS
Creación do procedemento PM-01 (documentación marco) «
Medición, análise e mellora » do SGIC dos centros.
Creación do procedemento MC10-PR01 « Revisión pola
dirección » do sistema de calidade do ámbito de xestión.
Intervalo de modificacións realizadas polos centros, no ámbito
dos
seus
SGIC,
baseadas
fundamentalmente
nas
recomendacións establecidas nos informes de avaliación dos
sistemas de calidade remitidos desde a ACSUG.
Evolución completa do procedemento: nova codificación,
trama de redacción e estrutura; novos contidos.
Integra e substitúe o procedemento:
 MC10-PR01 « Revisión pola dirección» do sistema de
calidade no ámbito de xestión.
Modificación do título e do código: pasa de PM-01 a DE-03 P1
«Revisión do sistema pola dirección».
Consideración dos informes finais da auditoría de certificación
da implantación do sistema de garantía de calidade da
convocatoria 2013/2014 no relativo á definición e ao
seguimento dos obxectivos de calidade dos centros.

Índice

I OBXECTO .................................................................................................................................................. 3
II ALCANCE .................................................................................................................................................. 3
III REFERENCIAS ........................................................................................................................................ 3
IV DESENVOLVEMENTO .......................................................................................................................... 5
V ANEXOS .................................................................................................................................................. 11
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I OBXECTO
Establecer a sistemática que se debe seguir para realizar a revisión pola dirección do
 sistema de garantía interna de calidade dos centros e das titulacións, e do
 sistema de xestión da calidade no ámbito de xestión
de forma que, no marco da súa mellora continua, se garanta a súa conveniencia, adecuación e eficacia.
Este proceso permite, ademais, a análise, a revisión e, se procede, a posta ao día da política e dos obxectivos de
calidade.

II ALCANCE
Este procedemento aplícase ás revisións do sistema pola dirección que debe realizar
• a dirección / decanato de cada centro, no marco do seu sistema de garantía interna de calidade, e
• a Xerencia, no marco do sistema de calidade no ámbito de xestión
da Universidade de Vigo.

III REFERENCIAS
III.1. Normas
Lexislación
- Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de
universidades.
- 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.
- Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da
comunidade autónoma de Galicia.
- Estatutos da Universidade de Vigo.
- Resolución reitoral da Universidade de Vigo, do 21 de maio de 2014, pola que se modifica a Resolución, do 7 de
maio de 2014, de delegación de competencias.

Normas e estándares de calidade
- ENQA: Criterios e directrices para a garantía de calidade no Espazo Europeo de Educación Superior.

1.1 Política e procedementos para a garantía de calidade

1.2 Aprobación, control e revisión periódica dos programa e títulos
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- ACSUG, ANECA e AQU: Programa FIDES-AUDIT. Documento 02: Directrices, definición e documentación dos
sistemas de garantía interna da calidade da formación universitaria.

Directriz 1. Política e obxectivos de calidade.

Directriz 9. Resultados para a mellora dos 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.
- Norma UNE- EN ISO 9004: Xestión para o éxito sostido dunha organización. Enfoque de xestión de calidade.
- Norma UNE 66175: Sistemas de xestión da calidade. Guía para a implantación de sistemas de indicadores.

Outros documentos de referencia
- Plan estratéxico da Universidade de Vigo.
- Plan operativo de Xestión da Universidade de Vigo.
- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.

III.2. Definicións
- Alta dirección

: persoa ou grupos de persoas que dirixen e controlan ao máis alto nivel dunha organización.
(UNE-EN ISO 9000).

- Eficacia

: grao en que se realizan as actividades programadas e se alcanzan os resultados planificados.
(UNE-EN ISO 9000).

- Estratexia

: plan estruturado para acadar os obxectivos.
(Norma UNE-EN ISO 9004)

- Comisións de titulación

: comisións con responsabilidade no desenvolvemento da titulación (comisións académicas
da titulación, de docencia, de coordinación de títulos impartidos en varios centros…).
(Directrices xerais para o seguimento de títulos oficiais de grao e mestrado da Universidade de Vigo).

- Indicador

: datos ou conxunto de datos que axudan a medir obxectivamente a evolución dun proceso
ou dunha actividade.
(Norma UNE 66175)

- Metas

: resultados desexados ou previstos que deben alcanzar os indicadores.
Nota: son un valor obxectivo e programado temporalmente que, na implantación da
estratexia, mediante a súa comparación co seu resultado real, nos indica o grao de
cumprimento dos obxectivos operativos e estratéxicos.
(Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo)

- Revisión

: acción emprendida para asegurar a conveniencia, adecuación e eficacia do tema obxecto de
revisión, para alcanzar uns obxectivos establecidos.
(Norma UNE-EN ISO 9000)

III.3. Abreviaturas e siglas
- ACSUG : Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
- ANECA : Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación
- AQU

: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

- CGIC

: Comisión de Garantía Interna de Calidade

- DAFO : Debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades
- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Rede Europea para a Garantía da Calidade
na Educación Superior)
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- PAS

: persoal de administración e servizos

- PDI

: persoal docente e investigador

- POG

: Plan operativo de xestión

- RD

: Real decreto

- RR

: Resolución reitoral

- SGIC

: sistema de garantía interna de calidade

- SID

: sistema de información á dirección

- SIIU

: sistema integrado de información universitaria

- UEP

: Unidade de Estudos e Programas

IV DESENVOLVEMENTO
IV.1. Finalidade do proceso
Asegurar a mellora continua e verificar a adecuación e a eficacia do
•
sistema de garantía interna de calidade dos centros e titulacións, e do
•
sistema de xestión da calidade no ámbito de xestión.

IV.2. Responsable do proceso



Xerencia (ámbito de xestión)
Decanato ou dirección (ámbito docente)

IV.3. Indicadores
Os indicadores asociados a este proceso están identificados e definidos no procedemento DE-02 P1
«Seguimento e medición».
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IV.4. Diagrama de fluxo
A) ORGANIZACIÓN DA REVISIÓN
Entrada

Dirección ou
decanato (1) /
Xerencia (2)

Coordinador/a de
calidade (1) /
Responsable de
calidad (2)

Comisión de
Participantes
Calidade (1) /
(grupos de interese Xunta de Centro
Comité de Calidade do centro / ámbito de
(1)
(2)
xestión)

Saída

Como

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de xestión

Estratexia de
cent ros e ti tulacións
(procedemento
DE‐01 P1)

Seguiment o e
medición
(procedemento
DE‐02 P1)

10

10 A revisión pola dirección
é unha reunión que se realiza
polo menos unha vez ao ano.
No ámbito de xestión
realízase no primeiro
trimestre do ano natural.

Organización da reunión para a revisión pola dirección

20

Programa de revisión
pola dirección
(orde do día)

Difusión do programa de
revisión
(orde do día)

A organización da reunión
inclúe as actividades previas
necesarias para levar a cabo
a revisión (calendario e
programa da revisión -orde
do día-, medios, lugar,
recopilación da
información…).
Esta organización realízase
en coordinación coa comisión
de calidade do centro.

Seguiment o e
mellora das
titulacións
(procedemento
DE‐0102 P1)

30
Información de
entrada

Poden programarse revisións
adicionais no caso de
cambios importantes
(aspectos organizativos,
melloras no funcionamiento
dol sistema …).

Revisión da totalidade dos
elementos de análise
(información de entrada)

20 O programa da revisión
inclúe todos os aspectos
organizativos:
- día e hora,
- lugar,
- duración,
- temas que se van tratar,
- elementos de análise,
- participantes (véxanse os
Comentarios)
- ...

40
Documentación dos
result ados da revisión e toma
de decisións

50
Elaboración do informe de
revisión

30 A reunión organízase
como unha revisión de
análise y decisión sobre os
elementos de entrada, que se
realiza de forma sintét ica.
A información de entrada
específicase nos
Comentarios.

Non

40 A documentación tratada
especÍficase nos
Comentarios.

60

50 O anexo 1 é unha guía
para redactar o informe da
revisión.

Si

Validación?

Este inf orme inclúe o plan de
mellora do cent ro. Os
contenidos deste plan
detállanse nos Comentarios.

Non

70

60 No ámbito de xestión, o
informe é aprobado pola
Xerencia.

Aprobación?

Sí
80
Distribución do inf orme da
revisión

R1 – DE03 P1
Informe (ou acta) da
revisión pola dirección
(e plan de mellora)

80 O informe (act a)
distribúese a todas as
persoas participantes e a
outras persoas ou unidades
implicadas polas decisións
tomadas.
Tene carácter público.

80
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B) DESENVOLVEMENTO DAS ACCIÓNS
Entrada

Responsables das accións

Coordinador/a de calidade (1) /
Responsable de calidad (2)

Dirección ou decanato (1) /
Xerencia (2)

Saída

Como

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de xestión

90 As accións acordadas na
reunión son despregadas polas
persoas responsables acordadas
seguendo os prazos establecidos.

90
80

Desenvolvemento e
implantación do plan de
mellora acordado

É posible que, en función do
ámbito ou das accións, sexa
necesario elaborar informes de
seguimento destas para
remitírllelos ás persoas
responsables de seguimiento.
Estes informes xuntaríanse ao
informe (ou acta) da revisión.

95
Acordáronse cambios nos
documentos do sistema ?

Si

97
Xestión documental
(XD-01 P1)

Aplicación do procedemento de
Xestión documental
(XD-01 P1)

Non

Sistema de garantía /
xestión de calidade
adaptado e actualizado

100
Seguimento e avaliación das
accións emprendidas

100 O seguimento das
accións pode realizarse
segundo a frecuencia que se
estime oportuna. En todo
caso, realizarase polo menos
na seguinte revisión pola
dirección.

Planes de mellora
implantados
Mellora continua dos
procesos de calidade
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Comentarios:
 Etapa 20: difusión do programa de revisión.
Participantes na reunión:
Ámbito da revisión pola dirección
Participantes

Centro
(e a súas titulacións)

Decanato ou dirección



Ámbito de xestión



Xerencia
Resto de membros do equipo
directivo/decanal




Vicexerencias
Coordinador/a de calidade




Responsable de calidade
Membros da
Comisión de Calidade
Membros do
Comité Técnico de Calidade



Administrador/a





Técnico/a superior de calidade
Outras persoas representantes
(do centro e das súas titulacións…)
Representantes das unidades
(servizos, vicerreitorías…)

 Participación obrigatoria
 Persoas convidadas (participación







segundo



as

necesidades,

a

decisión

da

dirección/decanato ou da Xerencia, en función do ámbito)

 Etapa 30: revisión da totalidade dos elementos de análise.
Información (datos / documentos) de entrada:


Cambios organizativos que poden afectar o funcionamento en materia de calidade
o No centro / ámbito de xestión (órganos de goberno, comisións, unidades…)
o Na súa oferta formativa (titulacións) ou de servizos
o Outros aspectos de interese



Estado da documentación de calidade
o Manual de calidade e procedementos: cambios desde a última revisión
o Rexistros de calidade: situación xeral



Seguimento da(s) revisión(s) anterior(es)
o Estado das accións do plan de mellora do centro/ámbito
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Política e obxectivos de calidade
o Recordatorio da política e dos obxectivos de calidade en vigor
o Resultados do seguimento dos obxectivos de calidade
o Resultados dos plans de mellora en relación coa posta en práctica da política e coa
consecución dos obxectivos de calidade



Indicadores de resultados dos procesos e dos programas de calidade
o Resultados do desempeño e, cando corresponda, resultados da conformidade do produto
ou servizo.
o Resultados de aprendizaxe (académicos…)
o Resultados de satisfacción dos grupos de interese (enquisas…)
o Resultados de empregabilidade e inserción laboral



Resultados de avaliacións e auditorías internas e externas (de certificación, seguimento,
acreditación…), e seguimento dos seus plans de mellora.



Retroalimentación dos grupos de interese
o Queixas, suxestións e parabéns
o Outra información relevante en relación coa opinión dos grupos de interese (informes,
noticias, comunicacións…)



Estado das accións correctivas e preventivas, cando corresponda.



Seguimento e control da estratexia (cando exista).

En todo caso, a revisión debe incluír a avaliación das oportunidades de mellora e a necesidade de efectuar
cambios no sistema de garantía / xestión de calidade.
 Etapa 40: documentación dos resultados da revisión e toma de decisións.
Os resultados da revisión e as decisións tomadas respecto dos temas anteriores documéntanse no informe da
revisión, conforme se especifica na etapa 50.
 Etapa 50: elaboración do informe da revisión.
No informe (ou acta) rexístranse todos os aspectos relevantes que foron tratados, así como as decisións e as
accións acordadas, polo menos, en relación coa(s):
 Actualización da política e dos obxectivos de calidade
(inclusive posibles novas accións para a súa consecución)
 Necesidade de modificar (actualizar…) a documentación de calidade,
 Mellora e eficacia do sistema de garantía / xestión de calidade e dos procesos,
 Mellora dos produtos (cando corresponda) e dos servizos, en relación cos requisitos dos grupos de
interese,
 Identificación das dificultades relevantes na xestión de calidade,
 Necesidades de recursos,
así como outras que se consideren necesarias.
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O plan de mellora debe reflectir as accións de mellora acordadas na reunión (responsabilidades, recursos,
calendario de implantación...) e a metodoloxía, responsabilidades e calendario asociados ao seu seguimento.
Sempre que non exista un documento específico, este plan integra tamén as accións de mellora para
despregar e acadar a política e os obxectivos de calidade.

IV.5. Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA)

Plan Operativo de Xestión

Grupos de Interese

P

Participación na
implantación e na xestión
da calidade

Recursos

Obxectivos dos centros e
das titulacións

Páxinas web (UVigo,
centros e titulacións)

Axencias de Calidade
Administración
Organismos e
institucións

Axencias de Calidade
Administración
Organismos e
institucións
Estudantes, PAS, PDI,
egresadas/os,
empregadoras/es,
sociedade

A

Sistema de Información
á Dirección (SID)
Medición, análise e mellora
‐ Resultados de avaliación (centros, titulacións, servizos...)
‐ Participación dos grupos de interese (propostas,
suxestións,...)

Esixencias legais
Dispoñibilidade dos
documentos (avaliación,
acreditación,
certificación...)
Estudantes, PAS, PDI,
egresadas/os,
empregadoras/es,
sociedade

Estratexia de centros e
titulacións

‐ Utilización e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas..
‐ Novas expectativas, esixencias e/ou necesidades detectadas
‐ Indicadores de calidade (datos e resultados de centrros e
titualcións...)
‐ Documentos do SGIC

D

C

Revisión pola dirección
Recollida de datos para a
análise pola dirección

Estratexia
implantada

Información pública e
rendemento de contas

Resultados de centros e
titulacións / ámbito de xestión

Obxectivos en relación
coa sociedade (sociais,
económicos,
medioambientais...)

Funcionamento do sistema de
garantía / xestión de calidade

Sistema
adaptado e
actualizado

Obxectivos da formación

Desenvolvemento dos
centros e titulacións
Resultados adaptados ás
necesidades e ás
esixencias

Satisfacción

Requisitos, necesidades e expectativas

Implantación da
estratexia

Retroalimentación

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

Plan Estratéxico da
Universidade de Vigo

Estratexia implantada
Información pública e
rendemento de contas
Optimización de recursos
e eficiencia
socioeconómica
Información (resultados e
actividades) útil para o
desenvolvemento da
estratexia

Grupos de Interese

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

Resultados académicos
(mellora das tituacións...)
Sistema de calidade
eficaz e actualizado

P

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.

D

Desenvolver (facer): implantar os procesos.

C

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.

A

Actuar (aprender): tomar accións para mellorar continuamente o desempeño dos procesos.
(UNE-EN ISO 9001)
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V ANEXOS
Anexo 1

: Informe de revisión do sistema pola dirección (informe de resultados anuais do centro).

Rexistros
Identificación do rexistro
Código

Denominación

R1 DE-03 P1

Informe (acta) de
revisión do sistema pola
dirección
(Informe de resultados
anuais do centro)

Soporte
orixinal

Electrónico

Dispoñible
na aplicación
SGIC-STO?

Si

Responsable de
custodia
(órgano /
posto)
Decanato ou
dirección
(ámbito
docente)
Xerencia
(ámbito de
xestión)

Duración

Clasificación
(*)

6 anos
-

3 anos

(*) Cúbrase só no 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).
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Informe de revisión do sistema pola dirección
‐
Informe de resultados anual do centro
(protocolo para o elaborar)

Data da reunión: dd/mm/aaaa
Data de aprobación na xunta de Centro
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I. ASPECTOS INTRODUTORIOS
I.2. Presentación/Obxecto da reunión
I.3. Informe inicial
 Descrición de cambios organizativos que poden afectar o funcionamento do
centro/titulacións/servizos no que atinxe á calidade
…
 Descrición de cambios na oferta formativa/ou de servizos
…
 Descrición de modificacións ou cambios na documentación do sistema de
calidade
…
 Descrición da análise e conclusións sobe a adecuación e eficacia do Plan
estratéxico (en caso aplicable)
 Descrición doutros aspectos de interese.
…
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II. DATOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS
II.1 Resultados acadados
Os datos que se presentan a seguir recollen os resultados do centro e de todas as súas
titulacións oficiais de grao e de mestrado adscritas.
Poden empregarse táboas adicionais se se considera necesario.
En cada unha das táboas (panel SGC, panel seguimento), habería que separar os
indicadores específicos do ámbito centro (certificación, % PAS en formación...) dos do
ámbito titulación.

II.1.1 Rexistro de resultados do panel de Indicadores do SGIC:
Centro
Panel de indicadores do SGIC
I01‐MC

I05‐MC
I01‐DO
I02‐DO

Existe Meta de calidade
asociada
(obxectivo de calidade)?

Certificación da
implantación dos
sistemas de calidade
Grao satisfacción PAS
Seguimento das
titulación
Acreditación das
titulacións

Titulación

I06‐MC
I01‐AC
I01(2)‐AC
I02‐AC

Resultado Curso X‐
1

Resultado Curso X

Resultado Curso X‐
1

Si:
Si:
Si:
Si:

Grao/Mestrado en....

Panel de indicadores do SGIC

I02‐MC
I03‐MC
I04‐MC

Resultado Curso X

Grao satisfacción estudantado
Grao satisfacción profesorado
Grao satisfacción persoas
tituladas
Grao satisfacción empregadores
Nota media de acceso
Nota mínima de acceso
Ocupación

Existe Meta de
calidade asociada
(obxectivo de
calidade)?

Si:
Si:
Si:
Si:

Si:
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I03‐AC
I03(2)‐AC
I04‐AC

I03‐DO

I04‐DO

I05‐DO

I06‐DO

I07‐DO

I08‐DO
I09‐DO

I09(2)‐DO
I010‐DO
I011‐DO
I012‐DO
I013‐DO
I014‐DO
I015‐DO
I016‐DO
I017‐PE
I017(2)‐PE
I02‐PE
I03‐PE
I03(2)‐PE

Preferencia
Adecuación
Matrícula de novo ingreso por
preinscripción (Evolución do
estudantado matriculado en
cada curso a académico)
Participación do profesorado
nas enquisas de avaliación do
profesorado
Grao de satisfacción do
estudantado coa actividade
docente do profesorado
Grao de satisfacción do
estudantado coa planificación e
desenvolvemento do ensino
Grao de satisfacción do
profesorado coa planificación e
desenvolvemento do ensino
Grao de satisfacción das persoas
tituladas coa planificación e
desenvolvemento do ensino
Grao de satisfacc
Estudantes que participan en
programas de mobilidade
internacionais
Estudantes estranxeiros
Duración media dos estudos
Taxa de rendemento
Taxa de abandono
Taxa de eficiencia
Taxa de graduación
Taxa de éxito
Tempo medio para atopar
emprego
Porcentaxe de PAS en formación
Profesorado en programas de
formación
Cualificación do PDI
Resultados de investigación de
carácter académico ( Sexenios
Profesorado por categoría

Facultade /Escola …

Si:
Si:

Si:
Si:
Si:
Si:
Si:

Catedrático
Titular
Contratado
Doutos
Axudante Doutor
Asociado
...
...
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II.1.2 Rexistro de resultados dos indicadores específicos do seguimento:
Resultado/s Curso X

Indicadores de Seguimento
E3‐I2

Perfil de ingreso do alumnado‐
Alumnado por titulación de
procedenecia

Resultado Curso X‐1

Bacheralato
FP
Mairoes 25 Anos
...

I8

I9

I10

I11

I14
I15

Resultados de avaliación
docente
% de profesorado do título
avaliado polo programa
DOCENTIA
(quinquenal)
Nº e % de profesorado que
participa en programas de
mobilidade
Distribución do alumnado por
centro de prácticas

Resultados de inserción laboral
Media de alumnos por grupo de
docencia

Participación
Resultado

Nº
%
Nome da
empresa Entidade

Tamaño grupos A
Tamaño grupos B
Tamaño grupos C
..
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Análise dos resultados
Estes resultados deben valorarse para cada titulación, de ser o caso, indicando aqueles
os que se asocian con importantes logros ou melloras e os que pola contra denotan
debilidades ou aspectos mellorables.
Os indicadores asociados aos bloques que se presentan a continuación, son de especial
importancia e debe valorarse a súa adecuación e suficiencia en relación co definido na
memoria de titulación:





Resultados académicos
Recursos humanos
Recursos materiais
Inserción laboral
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II.1.3 Resultados das enquisas de satisfacción das titulacións oficiais
Nesta epígrafe os centros poden recoller os resultados xerais de participación e
satisfacción relativos as enquisas de estudantado, persoas tituladas, empregadores,
profesorado e PAS (lémbrase que estas dúas últimas teñen unha periodicidade bienal)
dispoñibles na páxina web da Área de Calidade.
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

Centro
Resultados de Participación

Satisfación xeral
curso X

Ítems/ epígrafes
mellor valorados

ítems epígrafes
peor valorador

PAS

Titulación

Grao/ mestrado...
Resultados de Participación

Satisfación xeral
curso X

Ítems/ epígrafes
mellor valorados

ítems epígrafes
peor valorador

Alumnado

Profesorado

Persoas
tituladas

Empregadores
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Análise dos resultados
Estes resultados deben valorarse para cada titulación, de ser o caso, indicando aqueles
os que se asocian con importantes logros ou melloras e os que pola contra denotan
debilidades ou aspectos mellorables.

II.1.4 Indicadores por materia
Titulación:

Grao/ mestrado...

Panel de indicadores por
materia

Materia

IM01
IM02
IM03

Resultado Curso X

Resultado
Curso X‐1

Taxa de éxito
Taxa de avaliación
Taxa de rendemento

Referencias aos informes de cualificación por materia
Deberán recollerse os datos mais salientables da titulación correspondente

Análise dos resultados
Realizaranse unha valoración dos resultados, indicando aqueles que se asocian con
importantes logros ou avances e indicando aqueles outros que pola contra denotan
debilidades. E Importante analizar neste punto os resultados asociados ao TFG/TFM
II.1.5. Outros indicadores propios do centro/ título (validados pola UEP)
Neste epígrafe os centros que teñan solicitado, consonte o procedemento de medición,
análise e mellora, indicadores propios que completan o panel de indicadores
institucionais, poden recoller os resultados obtidos e unha breve análise deles.

Panel de indicadores adicionais

Resultado Curso X

Resultado
Curso X‐1

IA01
IA02
IA03
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Análise dos resultados
Realizaranse unha valoración dos resultados, indicando aqueles que se asocian con
importantes logros ou avances e indicando aqueles outros que pola contra denotan
debilidades.
II.1.6. Datos relativos a QSP recibidas
Sinalar (si procede) á
titulación) á que
corresponden

Queixas
Relativas á:

Docencia

Relativas á:

Infraestruturas

Relativas á:

Servizos

Relativas á:

....

Suxestións

Resultado Curso X
Resultado Curso X‐1

Resultado Curso X

Resultado Curso X‐1

Docencia

Relativas á
Relativas á

Infraestruturas

Relativas á

Servizos

Relativas á

...

Parabéns

Resultado Curso X

Relativas á

Docencia

Relativas á

Infraestruturas

Relativas á

Servizos

Relativas á

...

Resultado Curso X‐1

Análise dos resultados
Realizaranse unha valoración dos resultados, indicando aqueles que se asocian con
importantes logros ou avances e indicando aqueles outros que pola contra denotan
debilidades.
Tendo en conta os resultados de satisfacción e as QSP recibidas é importante analizar a
eficacia e suficiencia dos recursos materiais
.
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II.1.7. Estado de situación dos rexistros de calidade do sistema

Procedemento
Planificación e
desenvolvemento
estratéxico
Seguimento e
medición
Revisión do
sistema pola
dirección
Deseño,
autorización y
verificación das
titulacións
oficiais*

Código

Plan estratéxico do centro
R1‐DE02P1

Informe de revisión do sistema pola
dirección

R1‐D00101P1

Acta da Comisión de Calidade sobre
a modificación dunha titulación

R2‐D00101P1

Acta da Comisión de Calidade sobre
a acreditación dunha titulación

R2‐DO0102P2

Informes anuais de seguimento
Informes finais de avaliación das
titulacións (ACSUG)
Informes de revisión interna (U.Vigo
)

Suspensión e
extinción dunha
titulación*

R1‐DO0103P1

Planificación e
desenvolvemento
da ensinanza
Promoción das
titulacións

R1‐DO0201P1

Orientación ao
estudantado

R1‐DO0203P1

Plan de acción titorial

R1‐DO0203P1

Informe final de avaliación do PAT

Xestión da
mobilidade
Información
pública e
rendemento de
conta
Xestións das
queixas,
suxestións e
parabéns

R2‐DO0103P1

R2‐DO0201P1
R1‐DO0202P1

R1‐ DO0204 P1

R1‐DO0205 P1
R1‐DO0205 P1

x

Panel de indicadores

R1 ‐DE03P1

R3‐DO0102P3

Xestión das
prácticas
académicas
externas

Estado Situación

R1‐DE01P1

R1‐DO0102P1
Seguimento e
mellora das
titulacións

Rexistro/Evidencia

Resolución de extinción dun título
Orde de suspensión e revogación
dunha titulación publicada no DOG
Informe de Coordinación
Procedemento para o control e
seguimento da docencia (ACTA)
Plan de promoción do centro.

Criterios de asignación das prácticas
curriculares
Listaxe de estudantado propio
seleccionado
Listaxe de estudantado de
mobilidade alleo

R1‐ DO0301P1
Plan operativo de xestión pública
R1‐MC02
R2‐MC02
R3‐MC02

Comunicación da QSP
Informe e proposta de resposta
validados
Informe QSP Periódico

Área de Calidade

DE-03 P1 anexo 1 do 10/11//2016: Informe de revisión pola dirección

Satisfacción das
usuarias e
usuarios

R1‐MC05

Proposta de PAESU

R2‐MC05

PAESU
Ficha técnica de deseño da
actividade de avaliación

R3‐MC05
R4‐MC05

Informe de resultados de avaliación

R5‐MC05

Informe de seguimento do PAESU
Identificación de necesidades do
PAS do centro
Identificación de necesidades do
PAS do centro
Resultados de avaliación docente
anuais
Informe para responsables
académicos
Listaxe de accións formativas
derivadas de necesidades
detectadas
Ficha de programa/ actividade de
formación
Criterios de selección de recursos
materiais e provedores
Ficha de solicitude do recurso
material
Plan de actuación dos servizos
permanentes do centro
Informe de resultados dos servizos
contratados

R1‐PE01
Xestión do PAS

R2‐PE01
R1‐PE02
R2‐PE02

Xestión do PDI
R2‐PE02
R4‐PE02
Xestión de
recursos
materiais*

IT01‐PA07
IT02‐PA07
IT01‐PA08

Xestión de
servizos*

Facultade /Escola …

IT012PA08

Desenvolvida completamente e rexistrada na aplicación
Realizada parcialmente (non dispoñible para todas as
titulacións do centro, non rexistrada...)
Non comezada para ningunha titulación
Non procede

II.1.8. Outros datos (que queira resaltar o centro)

Os centros poden engadir, neste informe outros resultados relevantes para o centro,
mais aló dos relacionados estritamente co panel de indicadores.
Poden incluírse referencia ou recortes relevantes en prensa sobre o centro, as titulacións,
o profesorado do centro, outros logros acadados ou cuestións de especial interese.
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III. ESTADO DE SITUACIÓN DAS MELLORA PROPOSTAS NO(S) INFORME(S)
ANTERIOR(ES)

Accións de mellora *

Titulación A
Estado
situación

Titulación B

Titulación C

Titulación D

Titulación F

Estado
situación

Estado
situación

Estado
situación

Estado
situación

x

Desenvolvida completamente
Realizada parcialmente
Non comezada
Non procede
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IV. LISTAXE DE (NOVAS) ACCIÓNS DE MELLORA PROPOSTAS
As accións de mellora que se recollen deben ser coherentes cos resultados acadados e a
análise realizada nos epígrafes anteriores .

Accións de mellora*
Titulación A

Titulación B

Titulación C

Titulación D

Titulación F

*Tódalas accións de mellora incorporaraste no sistema unificado e centralizado para a
xestión de accións de mellora
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V. CONCLUSIÓNS E ACORDOS
I.1.Listaxe de asistentes á reunión de aprobación do informe final:
Nome Apelidos‐cargo
Nome Apelidos‐cargo
Nome Apelidos‐cargo
Nome Apelidos‐cargo
Nome Apelidos‐cargo
Nome Apelidos‐cargo
Nome Apelidos‐cargo
Nome Apelidos‐cargo
Nome Apelidos‐cargo
Nome Apelidos‐cargo

Tras analizar toda a información previa relacionada co funcionamento do sistema de
garantía / xestión de calidade e importante concluir que:
Conclusións relevantes

1.
2.
3.
4.

Así mesmo acórdase:
Acordos

1.
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2.
3.
4.
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VI. ANEXOS



Anexo 1: …
Anexo …: …
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MANUAL DE PROCEDEMENTOS DE CALIDADE

PROCEDEMENTO

Xestión das queixas, suxestións e
parabéns
CÓDIGO MC-02 P1

ÍNDICE 04

REDACCIÓN

VALIDACIÓN

APROBACIÓN

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Comisión de Garantía de
Calidade

Xunta de centro

Data e sinatura

Data e sinatura

Data e sinatura

Área de Apoio á
Docencia e Calidade
Unidade de Estudos
e Programas

Edificio CACTI
Campus Universitario
36310 Vigo
España

Tel. 986 813 897
Fax 986 813 818
calidade.uvigo.es

Edificio CACTI
Campus Universitario Tel. 986 818 689
Fax 986 812 060
36310 Vigo
España
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Proceso
Xestión da calidade e mellora continua.

Histórico de evolucións
ÍNDICE

DATA

REDACCIÓN

00

15/05/2008

Área de Calidade

00

01/02/2010

Unidade de Estudos e
Programas

01-03

2008-2011

Comisións de garantía
de calidade dos centros

03/11/2014

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

04

MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS
Creación do procedemento (documentación marco) PA-04 «
Xestión e revisión de incidencias, reclamacións e suxestións »
do SGIC dos centros.
Creación do procedemento MC05-PR01 « Xestión de queixas,
suxestións e parabéns » do sistema de calidade do ámbito de
xestión.
Intervalo de modificacións realizadas polos centros, no ámbito
dos
seus
SGIC,
baseadas
fundamentalmente
nas
recomendacións establecidas nos informes de avaliación dos
sistemas de calidade remitidos desde a ACSUG.
Evolución completa do procedemento: nova codificación,
trama de redacción e estrutura; novos contidos en relación ás
queixas, suxestións e parabéns.
Integra e substitúe o procedemento

MC05-PR01 « Xestión de queixas, suxestións e parabéns »
do sistema de calidade no ámbito de xestión.
Modificación do título e código: pasa de PA04 a MC-02 P1 «
Xestión de queixas, suxestións e parabéns ».

Índice

I OBXECTO .................................................................................................................................................. 3
II ALCANCE .................................................................................................................................................. 3
III REFERENCIAS ........................................................................................................................................ 3
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I OBXECTO
Definir a metodoloxía que permite realizar, dun modo estruturado, a xestión (presentación, recollida,
rexistro, transmisión ás persoas implicadas, análises, resposta e resolución) das queixas, suxestións e parabéns
dos usuarias/as ou grupos de interese da Universidade de Vigo, así como o seu seguimento e revisión
periódicos.

II ALCANCE
Este procedemento aplícase a todas as queixas, suxestións e parabéns no ámbito do
• sistema de garantía interna de calidade dos centros e titulacións, e do
• sistema de xestión da calidade no ámbito de xestión
da Universidade de Vigo.
Quedan excluídas deste procedemento as reclamacións respecto das cualificacións das probas de avaliación,
que son xestionadas a través do procedemento establecido no Regulamento de estudantes.
Nota 1: este sistema é independente das actuacións do Tribunal de Garantías.
Nota 2: recursos administrativos
O sistema establecido neste procedemento é independente do sistema de recursos administrativos previsto na Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións e do procedemento administrativo común. As
queixas presentadas non terán carácter de recurso administrativo nin interromperán os prazos establecidos na normativa
vixente. A presentación de queixas non suporá, en ningún caso, a renuncia ao exercicio doutros dereitos e accións que
poida exercer calquera persoa interesada.

III REFERENCIAS
III.1. Normas
Lexislación
- Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de
universidades.
- 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.
- Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD).
- Lei 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica.
- Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
- RD 1671/2009, do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso
electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
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- RD 951/2005, do 29 de xullo, polo que establece o marco xeral para a mellora da calidade na Administración Xenal
do Estado.
- Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración Pública Galega.
- Estatutos da Universidade de Vigo.
- Resolución reitoral da Universidade de Vigo, do 21 de maio de 2014, pola que se modifica a Resolución do 7 de
maio de 2014, de delegación de competencias.

Normas e estándares de calidade
- ENQA: Criterios e directrices para a garantía de calidade no Espazo Europeo de Educación Superior.

1.1 Política e procedementos para a garantía de calidade

1.2 Aprobación, control e revisión periódica dos programas e títulos

1.6 Sistemas de información.
- ACSUG, ANECA e AQU: Programa FIDES-AUDIT. Documento 02: Directrices, definición e documentación dos
Sistemas de garantía interna da calidade da formación universitaria.

Directriz 6. Desenvolvemento dos programas formativos e outras actuacións orientadas á aprendizaxe
do estudantado.

Directriz 9. Resultados para a mellora dos programas formativos.
- ACSUG: Programa do 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.
- Norma UNE- ISO 10002: Xestión da calidade. Satisfacción do cliente. Directrices para o tratamento das queixas nas
organizacións.

Outros documentos de referencia
- Plan Avante da Universidade de Vigo.
- Guía para a xestión das queixas e suxestións (Axencia Estatal de Avaliación das Políticas Públicas e a Calidade dos
Servizos, AEVAL)
- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.

III.2. Definicións
- Queixa

: expresión de insatisfacción feita a unha organización con respecto aos seus produtos ou
servizos, ao propio proceso de tratamento das queixas, onde se espera unha resposta ou
resolución explícita ou implícita.
(UNE- ISO 10002).

- Queixa non clasificable

: comunicación dun usuario/a ou grupo de interese cuxa manifestación de satisfacción,
insatisfacción ou recomendación non fai referencia a unidades ou procesos no ámbito deste
procedemento e que, normalmente, se traslada a outro órgano ou unidade competente.
Xa que logo, non se considera, para os efectos deste procedemento, como unha QSP.
Tamén se clasifican deste xeito as comunicacións das cales non se poida deducir ningún tipo
de clasificación sobre o seu contido.

- Suxestión

: expresión onde se recomendan melloras nos produtos ou servizos prestados dunha
organización que non necesariamente provoca insatisfacción ou descontento.

- Parabén

: expresión positiva e/ou de agradecemento respecto dos produtos e servizos prestados
dunha organización.

- Usuario/a

: organización ou persoa que recibe un produto ou un servizo (sinónimo de cliente/a).
(UNE-EN ISO 9000)
O uso do termo é tradicional nas administracións públicas.
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- Grupo de interese

: persoa ou grupo que ten un interese no desempeño ou no éxito dunha organización.
(UNE-EN ISO 9000)

- Reclamación

: queixa debida ao incumprimento dos requisitos do sistema de garantía / xestión de
calidade ou dos compromisos establecidos nas cartas de servizos. Pode requirir medidas de
emenda ou de compensación.

- Reclamante

: persoa, organización ou o seu representante, que expresa unha queixa ou reclamación.
(UNE- ISO 10002)

- Retroalimentación

: opinións, comentarios e mostras de interese acerca dos produtos ou o proceso de
tratamento das queixas.
(UNE- ISO 10002)

- Satisfacción do cliente (usuario ou grupo de interese) : percepción do cliente (usuario ou grupo de interese) sobre o
grao en que se cumpriron os seus requisitos.
(UNE-EN ISO 9000)
- Demanda

: expresión en ton de esixencia de novos servizos ou ampliación dos existentes non recollidos
no sistema de garantía / xestión de calidade (non se pode dicir que estamos ante unha
queixa ou reclamación, pois non se relacionan cunha percepción de prestación incorrecta
dun servizo nin representan ningún incumprimento de requisitos, pero aínda así poden
proporcionar información valiosa sobre as expectativas dos usuarios/as ou grupos de
interese)
Nota 3: as queixas dos grupos de interese son un indicador habitual dunha baixa satisfacción,
pero a ausencia destas non implica unha elevada satisfacción dos grupos de interese.
Nota 4: mesmo cando se acordaron con eles os requisitos dos grupos de interese e estes se
cumpriron, isto non asegura unha elevada satisfacción dos grupos de interese.
(Norma UNE-EN ISO 9000)

- Comisións de titulación: comisións con responsabilidade no desenvolvemento da titulación (comisións académicas da
titulación, de docencia, de coordinación de títulos impartidos en varios centros…).
(Directrices xerais para o seguimento de títulos oficiais de grao e mestrado da Universidade de Vigo).

III.3. Abreviaturas e siglas
- ACSUG : Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
- ANECA : Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación
- AQU

: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

- CGIC

: Comisión de Garantía Interna de Calidade

- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Rede Europea para a Garantía da Calidade
na Educación Superior)
- PAS

: persoal de administración e servizos

- PDI

: persoal docente e investigador

- RD

: Real decreto

- RR

: Resolución reitoral

- SGIC

: sistema de garantía interna de calidade

- UEP

: Unidade de Estudos e Programas
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IV.1. Finalidade do proceso
Contribuír ao incremento da satisfacción dos/as usuarios/as ou grupos de interese a través dun tratamento
eficaz das queixas, suxestións e parabéns, impulsando así a estratexia de mellora continua e a participación
destes nas actividades da xestión de calidade.

IV.2. Responsable do proceso



Coordinador/a da Unidade de Estudos e Programas (ámbito de xestión)
Vicedecanato ou subdirección con competencias en calidade (ámbito docente)

IV.3. Indicadores
Os indicadores asociados a este proceso están identificados e definidos no procedemento DE-02 P1
«Seguimento e medición».

IV.4. Diagrama de fluxo
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A) COMUNICACIÓN E CLASIFICACIÓN DA QSP
Entrada

Usuario/a

Necesidade de
expresión de
satisf acción,
insatisfacción e/ou
recomendación dos
usuarios/as
(grupos de interese)

UEP

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Saída

R1 MC-02 P1
Comunicación da QSF
(QSF formalizada)

10
Comunicación da Q SF
(redacción e envío)

20
Recepción da QSF,
rexistro automát ico
e codificación
(aplicación informática)

LOPD

Como

10 A comunicación realízase
a través dun formulario
electrónico
(anexo 1 - Formulario de
QSP) nunha caixa única de
QSP accesible desde todas
as páxinas web da
Universidade de Vigo
(http://www.uvigo.es,
centros e titulacións,
servizos…).
Trátase dun modo de
present ación das QSP
centralizado, que facilita o
seu trat amento.
A tipificación dos usuarios/as
está definida nos
Comentarios.
Os datos mínimos necesarios
para tramitar a QSP son:
- tipo de usuario/a,
- tipo (Q, S ou P), descrición
e unidade destinataria da
QSP,
- modo de contacto (e-mail…)
e idioma preferido para a
resposta e
-datos de contact o, no caso
de solicitar unha resposta.

30
Solicitude de
resposta?

Si

Confirmación de
rexistro da QSP
(xustificante de
recepción)

35

Non

Xeración da
confirmación de
rexistro
(apl icación informática)

20 Ao entrar na aplicación, a
comunicación xera unha
referencia co formato SQFXX/YYYY:
XX: 2 últimos díxitos do ano
YYYY: nº secuencial

40

35 A conf irmación do rexistro
inclúe ademais a referencia
da QSP.

Análise e clasificación previos
da Q SP

40 e 50 A partir dos datos
dispoñibles da QSP,
determinase:
- se entra no ámbito de
actuación dest e
procedemento (é clasificable
como QSP)
-se se confirma ou, no seu
caso, se modifica a
clasificación previa do
usuario/a (Q,S ou P)
- o ámbito afectado (servizos,
áreas, centros ou
titulacións…).

50
Clasificable?

Non

51

A Área de Calidade pode
colaborar nesta análise.

Envío a outra
unidade?

51 A remisión consúltase e/
ou acórdase de xeito previo
coa unidade ou órgano
destinatario.

Si
Si

53
Non Remisión á unidade ou
órgano competente ou
peche do tratamento

55
Peche da comunicación
co usuario/a

60
Distribución da Q SP ao
ámbito afectado

QSP enviada á
unidade ou órgano
competente

QSP
pechada

70

53 Envíase por correo
electrónico.

55 O peche do tratamento
(para os ef ectos deste
procedimento) supón:
- a comunicación do peche
do trat amento ao usuario/a
(se especificou o seu
contacto), e
- a actualización e grabación
na aplicación informática.

60 Distribución (asignación) a
través da aplicación mediante
un aviso por correo
electrónico.
Realízase seguindo os
criterios establecidos nos
Comentarios.
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B) REVISIÓN DA ASIGNACIÓN E TRATAMENTO DA RESPOSTA DA QSP
Entrada

Responsable da
unidade receptora

Responsable de
información

Responsable de
resposta

Responsable de
validación

Saída

Como

70 A persoa receptora da
distribución revisa si esta
asignación é correct a.
De non consideralo así,
procede á súa devolución (á
UEP), nun prazo máximo de
2 días hábiles.

70
Asignación correcta da
QSP?

60

Non

60

Si

80-90 Esta responsabilidade
determínase seguindo os
criterios establecidos nos
Comentarios.
A comunicación realízase por
correo electrónico.

80
Det erminación da
responsabil idade da
resposta

100 A análise realízase
conxuntamente co persoal da
súa unidade e/ou cas
persoas responsables
dout ras unidades afectadas,
de ser o caso.

85

Non

É necesario informar
(pedir informes)?

Posibles criterios para
considerar para a análise
son:
- gravidade (nas súas
consecuencias ou efect os…),
- implicacións de seguridade
e/ou medio ambient e,
- complexidade,
- impact o económico, na
docencia, na xestión…,
- necesidade e/ou
posibilidade de accións
inmediatas.

Si
90
Det erminación da
responsabil idade da
información

95
Elaboración do infor me
(e rexistro na aplicación)

100

A análise grávase na
aplicación.

Análise da QSP e do
informe, de ser o caso

102 Est a solicitude realízase
a través da aplicación.
Véxanse Comentarios para o
seu trat amiento.

101
Trátase dunha
reclamación?

Si
30
Procedemento de
non conformidades
MC03‐PR1

102
Solicitude de apertura da
non conformidade

120 O informe e a(s)
propost a(s) son validadas
segundo as
responsabilidades descritas
nos Comentarios.
A validación grávase na
aplicación.

110
Propost a de resolución e
de resposta ao usuario/a,
de ser o caso

120
Non

Validación do
informe e da(s)
propost a(s)?

R2 MC-02 P1
Informe e propost a de
resolución e resposta
validados (QSP trat ada)

125
Emisión da respost a ao
usuario/a

130

125 Envío por correo
electrónico con xust ificante
de recepción a través da
aplicación.
So se enviará a resposta por
correo postal cando o
usuario/a o indique
expresamente.

Si
Respuesta ao usuario/a

Peche da comunicación
da Q SP

110 A resposta realízase so
cando o usuario/a o solicitou
previament e (en 30).
Véxanse Comentarios
adicionais respecto da
resposta.
A proposta grávase na
aplicación.

Comunicación da QSP
pechada

A resposta realízase
empregando o anexo 2, nun
prazo máximo de 15 dí as
hábiles (que se contan desde
a data da comunicación da
QSP).

140
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C) SEGUIMENTO E MELLORA
Entrada

Responsable de
información

Responsable de
validación

UEP

Comisión de Calidade

Saída

Como

140
130

Realización das accións
previstas
(nos pr azos establ ecidos)

150

Tratamento da
QSP pechado

Peche do tratament o da
QS P

150 A QSP considérase
pechada para os efectos do
seu tratamento cando:
- realizáronse de xeito eficaz
as accións previstas e
- a QSP foi resolta.

160 Informe con
periodicidade mínima anual
sobre as QSP recibidas e
tratadas, que incluirá:
- unha análise segundo os
criterios de clasificación e
asignación establecidos nos
Comentarios ou outros que
se consideren de interese, e
- o seguimento dos
indicadores deste proceso e
das accións correctivas e
preventivas, de ser o caso.

160
Realización dun i nfor me de
QS P

R3 MC-02 P1
Informe de Q SP
periódico

170
Difusión do informe de Q SP

Procedimiento
Revisión do sistema
pola Dirección
(DE-03 P1)

180
Seguiment o e análise dos
resul tados do tratamento
das QS P

Procedemento
Seguimento e
mellora das
titulacións
(DO-0102 P1)

Mellora da xestión
das QSP

O informe recollerá as
achegas das distintas
persoas responsables de
vicexerencias, servizos,
centros...en relación ao
tratamiento das QSP.

170 A difusión realízase,
polo menos, aos
responsables dos procesos
da gestión das QSP e a
outras unidades implicadas.

180 A análise do informe
serve de entrada para os
procesos:
- revisión pola Dirección
- seguimento e mellora das
titulacións.
- xestión das QSP (como
fonte de mellora).
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Comentarios:
 Etapa 10: comunicación da QSP.
O usuario/a pode ser individual ou colectivo, segundo a tipificación definida deseguido:
Usuarias/os
Internas/os

Estudante de grao ou de 1º e 2º ciclo
Estudante de mestrado ou de doutoramento
Estudante doutros estudos propios da Universidade de Vigo
PDI
PAS
Outros internos (especifíquese)

Externas/os

Empresa
Outros externos (especifíquese)

As QSP colectivas deberán ser rexistradas por unha persoa representante identificada, que debe xuntar na
aplicación a listaxe de todas as persoas implicadas.
A tipificación é única para cada comunicación.
As linguas que se empregan neste sistema son o galego, o castelán e o inglés.
A QSP pode incluír os documentos adxuntos que o usuario/a considere oportunos.

 Etapa 20: recepción da QSP, rexistro automático e codificación (aplicación informática).
Protección de datos de carácter persoal:
Os datos de carácter persoal non se lles esixen aos usuarios/as do sistema de QSP, agás que estes
desexen que se lles comunique unha resposta.
Nos formatos de calquera tipo onde se realice unha comunicación cos usuarios/as deste sistema
incluirase a seguinte indicación:
Os seus datos incorporaranse a unha aplicación informática da Universidade de Vigo. En cumprimento
da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD), só se
utilizarán para responder as queixas, suxestións e parabéns da Universidade de Vigo e, en ningún caso,
se cederán a terceiros. Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, oposición e cancelación
mediante un escrito dirixido á Xerencia da Universidade de Vigo.
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Os criterios para determinar as responsabilidades nas etapas seguintes están descritos na táboa deseguido:
 Etapa 60: distribución da QSP ao ámbito afectado.
 Etapa 80: determinación da responsabilidade da resposta.
 Etapa 120: validación do informe y da(s) proposta(s).

Responsabilidades
Responsable da unidade
receptora
(distribución)
Ámbito de xestión:
Xefa/e de servizo,
Dirección,
Responsable, Administración,
Ámbito docente:
Decanato ou dirección do
centro

Responsable de
información e resposta
Ámbito de xestión:
Responsable da unidade
receptora
Ámbito docente:
Membro do equipo directivo /
decanal (en función das súas
competencias), coordinador/a
da titulación, dirección do
departamento…

Responsable de
validación

Ámbito de xestión:
 Centros: administración
 Servizos centrais: Xerencia
Ámbito docente:
Decanato ou dirección do
centro

 Etapa 102: solicitude de apertura dunha non conformidade.
Unha reclamación é un tipo de non conformidade. En consecuencia, analízanse as súas causas e as posibles
accións para implantar. Estas poden ser simples correccións ou accións tomadas para evitar as causas reais e
ata potenciais da reclamación, que poderían dar lugar a accións correctivas ou preventivas. A aplicación
permite manter a trazabilidade entre as QSP e as eventuais non conformidades e accións correctivas e
preventivas.
As non conformidades xestiónanse de acordo co procedemento MC03-PR01, «Non conformidades reais e
potenciais» (exclusivo do ámbito de xestión).

 Etapa 110: proposta de resolución e de resposta ao usuario/a
A resposta ao usuario/a comezará sempre cun agradecemento por contactar e por participar na mellora da
Universidade de Vigo.
A lingua empregada será a elixida polo usuario/a para a resposta (galego, castelán ou inglés).
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Seguimento e control do proceso
A UEP realiza un seguimento da tramitación das QSP que inclúe como mínimo:
- Asegurar a recepción da comunicación do usuario/a pola persoa responsable da unidade receptora no
ámbito correspondente (segundo a táboa anterior).
- Lembrar o obxectivo de prazo para responderlle ao usuario/a (sen prexuízo de posibles obxectivos máis
ambiciosos no ámbito correspondente), se fose o caso.
- Asegurar que, en todo caso, se lle responde ao usuario/a, mesmo logo dos prazos establecidos.
Prazos de resposta
Os prazos de resposta establecidos no parágrafo IV.4 Diagrama de fluxo, son os máximos admitidos, agás no
ámbito de docencia (segundo especifica a táboa deseguido), no que interrompen no mes de agosto.
Porén, estes prazos poderían reducirse a medida que a eficacia do sistema de QSP mellore.

 Etapa 140: realización dun informe de QSP.
Co fin de analizar as QSP, establécense diversos criterios de clasificación.
As QSP, atendendo ao motivo que leva o usuario/a a realizala, poden afectar a:
Motivos das QSP
Procesos
Cando afecta a trámites, tarefas, prazos, documentación…, requiridos durante o
proceso de atención.
Persoas
Cando está provocada pola cualificación ou profesionalidade do persoal que o atende
(ou co que está relacionado unha actividade) ou polo trato persoal recibido.
Instalacións
Cando se refiren a orde, limpeza, sinalización, facilidade de acceso ou localización das
instalacións ou medios virtuais (inclúense os recursos de apoio á docencia).
Prestacións
Cando afecta o resultado obtido e de non existir coincidencia entre o produto ou
servizo prestado e as necesidades e expectativas do usuario/a.
Docencia
Cando afecta a:
-- Actividade docente e desenvolvemento do ensino,
- Guías docentes,
- Calendario académico,
- Sistemas de avaliación,
- Xestión das prácticas,
- Xestión da mobilidade,
- Recoñecemento e transferencia de créditos e
- Premios extraordinarios.
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Esta clasificación pode dar lugar a que unha comunicación poida ser asignada a varios ítems. Tamén pode
ser desenvolvida para analizar con maior detalle e dar lugar a outro tipo de clasificación en función das
necesidades.

IV.5. Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA)

Plan Estratéxico da
Universidade de Vigo

P

Páxinas web (UVigo,
centros e titulacións)

Participación na calidade

Aplicación de QSP

Requisitos, necesidades e expectativas

Necesidades e/ou
expectativas de
expresión de satisfacción,
insatisfacción e/ou
recomendación (QSP).

‐ Resultados de avaliación (centros, titulacións, servizos...)
‐ Participación dos grupos de interese (propostas,
suxestións,...)
‐ Utilización e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas..

Grupos de Interese

Dispoñibilidade dos
documentos (avaluación,
acreditación,
certificación,...)

rendemento de contas

(Contribución ao)
Incremento da
satisfacción

A
Medición, análise e mellora

Esixencias legais

Información pública e

Desenvolvemento dos
centros e titulacións

Recursos

Axencias de Calidade
Administración
Organismos e
institucións

Obxectivos da formación

Estudantes, PAS, PDI,
Egresadas/os,
Empregadoras/es,
Sociedade

Estratexia de centros e
titulacións

‐ Novas expectativas, esixencias e/ou necesidades detectadas
‐ Indicadores de calidade (datos e resultados de centrros e
titualcións...)

D

‐ Documentos do SGIC

C

Tratamento das QSP
Modos de presentación,
recollida, rexistro, transmisión
ás persoas implicadas, análise,
resposta, resolución e
seguimento

Modos de tratamento
das QSP eficaces
Mellora do
funcionamento dos
procesos

Satisfacción

Grupos de interese ou
usarios/as externos
(egresados/as,
empresas,
empregadores...)

Estudantes, PAS, PDI,
Egresadas/os,
Empregadoras/es,
Sociedade

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

Comunicación e
participación
Incremento da confianza
na organización

Grupos de Interese

Grupos de interese ou
usarios/as internos
(estudiantes, PAS, PDI...)

Axencias de Calidade
Administración
Organismos e
institucións
Modos de
funcionamiento definidos

QSP tratadas

Rexistros dispoñibles
Sociedade (en xeral,
todos os grupos de
interese)
Información pública e
rendemento de contas

P

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.

D

Desenvolver (facer): implantar os procesos.

C

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.

A

Actuar (aprender): tomar accións para mellorar continuamente o desempeño dos procesos.
(UNE-EN ISO 9001)
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V ANEXOS
Anexo 1
Anexo 2

: Formulario electrónico de QSP.
: Formato electrónico de resposta ás QSP.

Rexistros
Identificación do rexistro
Soporte
orixinal

Dispoñible na
aplicación
SGIC-STO?

Código

Denominación

R01 - MC02
P1

Comunicación da QSP
(QSP formalizada)

Electrónico

Non

R02 - MC02
P1

Informe e proposta de
resposta validados
(QSP tratada)

Electrónico

Non

R03 - MC02
P1

Informe de QSP
periódico

Electrónico

Non

Responsable de
custodia
(órgano /
posto)
UEP
(aplicación
informática)
UEP
(aplicación
informática)
UEP
(aplicación
informática)

Duración

Clasificación
(*)

3 anos

-

3 anos

-

3 anos

-

(*) Cúbrase só no 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).
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Pantalla 1
Antes de acceder ao formulario electrónico lea esta información:

Tramitación
As queixas, suxestións e parabéns poden enviarse de forma anónima. Se o usuario ou usuaria desexa unha
resposta deberá facilitar un correo electrónico ou os datos necesarios para unha resposta por correo postal.
Deberán expresarse de xeito claro.

Alcance
As queixas, suxestións e parabéns deberán facer referencia ao funcionamento e á calidade dos servizos
prestados polos centros, servizos, oficinas e unidades da Universidade de Vigo.
Quedan excluídas deste procedemento as reclamacións respecto das cualificacións das probas de avaliación,
que son xestionadas a través do procedemento establecido no Regulamento de estudantes.
Este sistema é independente das actuacións do Tribunal de Garantías.
As queixas presentadas non terán carácter de recurso administrativo nin a súa presentación interromperá os
prazos establecidos na normativa vixente. A presentación de queixas non suporá, en ningún caso, a renuncia
ao exercicio doutros dereitos e accións que poida exercer calquera persoa interesada.

Protección de datos de carácter persoal
Os seus datos incorporaranse a unha aplicación informática da Universidade de Vigo. En cumprimento da
lexislación vixente, só se utilizarán para responder as queixas, suxestións e parabéns da Universidade de Vigo
e, en ningún caso se cederán a terceiros. Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, oposición e
cancelación mediante un escrito dirixido á Xerencia da Universidade de Vigo.

Unha vez lida, prema aquí para acceder ao formulario
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Pantalla 2
FORMULARIO DE QUEIXAS, SUXESTIÓNS E PARABÉNS DA UNIVERSIDADE DE VIGO
Tipo de incidencia que desexa formular*:

Queixa

Suxestión

Parabén

Indíquenos a relación que mantén coa universidade (tipo de usuaria/o)*:
Despregable

Outros (débese especificar)

Indique a categoría da unidade sobre a que quere facernos a comunicación:
Despregable
Indique o servizo, unidade, oficina, centro, edificio …, onde foi atendido ou sobre o que quere facernos a comunicación*:
Despregable
Explique a súa queixa, petición, suxestión ou os motivos para o seu parabén:

Se desexa unha resposta ou realiza unha petición, indíquenos como prefire que contactemos con vostede*:
Correo electrónico

Correo postal

Enderezo electrónico
Datos completos (necesarios se realiza algunha petición):
Nome e apelidos
Enderezo postal (lugar,
rúa, núm.)
Código postal e poboación

Teléfono de
contacto

Idioma preferido para recibir a resposta*:
A comunicación collerá a data e a hora do seu envío
Os campos marcados con * son obrigatorios

ENVIAR

IMPRIMIR

Área de Apoio á
Docencia e Calidade
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Programas

MC-02 P1 anexo 2 do 03/11/2014: Formato electrónico de resposta ás queixas, suxestións e parabéns (QSP)

Código da
comunicación:

SQFXX/YYYY

Data da
comunicación:

Data de
resposta:

Resposta:

Unidade responsable da
resposta:

Agradecemos a súa colaboración na mellora do servizo prestado pola Universidade de Vigo.
Os seus datos incorporaranse a unha aplicación informática da Universidade de Vigo. En cumprimento da
lexislación vixente, só se utilizarán para responder as queixas, suxestións e parabéns da Universidade de Vigo
e, en ningún caso se cederán a terceiros. Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, oposición e
cancelación mediante un escrito dirixido á Xerencia da Universidade de Vigo.

O sistema establecido neste procedemento é independente do sistema de recursos administrativos previsto
na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións e do procedemento
administrativo común. As queixas presentadas non terán carácter de recurso administrativo nin
interromperán os prazos establecidos na normativa vixente. A presentación de queixas non suporá, en
ningún caso, a renuncia ao exercicio doutros dereitos e accións que poida exercer calquera persoa
interesada.
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REDACCIÓN

VALIDACIÓN

APROBACIÓN

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Comisión de Garantía de
Calidade

Xunta de centro
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Data e sinatura
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Proceso
Xestión da calidade e mellora continua.

Histórico de evolucións
ÍNDICE

DATA

REDACCIÓN

00

15/05/2008

Área de Calidade

00

01/02/2010

Unidade de Estudos e
Programas

01-03

2008-2011

Comisións de garantía
de calidade dos centros

03/11/2014

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

04

MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS
Creación do procedemento (documentación marco) PA-03
«Satisfacción dos grupos de interese » do SGIC dos centros.
Creación do procedemento MC08-PR01 « Avaliación da
satisfacción dos usuarios ou usuarias dos servizos de xestión »
do sistema de calidade do ámbito de xestión.
Intervalo de modificacións realizadas polos centros, no ámbito
dos
seus
SGIC,
baseadas
fundamentalmente
nas
recomendacións establecidas nos informes de avaliación dos
sistemas de calidade remitidos desde a ACSUG.
Evolución completa do procedemento: nova codificación,
trama de redacción e estrutura; novos contidos en relación coa
avaliación da satisfacción dos grupos de interese.
Integra e substitúe os procedementos:
 MC08-PR01 « Avaliación da satisfacción dos usuarios e
usuarias dos servizos de xestión » do sistema de calidade
no ámbito de xestión, e
 PC-11 « Inserción laboral ».
Modificación do título e do código: pasa de PA03 a MC-05 P1 «
Satisfacción das usuarias e usuarios ».
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I OBXECTO
Definir a metodoloxía que permita



comprender as necesidades e as expectativas (actuais e futuras) das usuarias e usuarios (en xeral, dos
grupos de interese), e
realizar o seguimento da información relativa á súa percepción con respecto ao cumprimento dos
seus requisitos

de forma que sexa posible medir a súa satisfacción.

II ALCANCE
Este procedemento aplicaráselles ás usuarias e usuarios nos ámbitos do
• sistema de garantía interna de calidade dos centros e titulacións, e do
• sistema de xestión da calidade no ámbito de xestión
da Universidade de Vigo.

Nota: o procedemento é obrigatorio para todos os servizos, oficinas, administracións e unidades que teñan
responsabilidades nos procesos clave incluídos no sistema de calidade no ámbito de xestión da Universidade de Vigo.
Para o resto de unidades organizativas poderá ser unha guía de actuación no suposto de ter que realizar actividades de
avaliación da satisfacción das usuarias e usuarios cos servizos que prestan.

III REFERENCIAS
III.1. Normas
Lexislación
- Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de
universidades.
- 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.
- Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD).
- RD 951/2005, de 29 de xullo, polo que establece o marco xeral para a mellora da calidade na Administración Xeral
do Estado.
- Estatutos da Universidade de Vigo.
- Resolución reitoral da Universidade de Vigo, do 21 de maio de 2014, pola que se modifica a Resolución do 7 de
maio de 2014, de delegación de competencias.
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Normas e estándares de calidade
- ENQA: Criterios e directrices para a garantía de calidade no Espazo Europeo de Educación Superior.

1.2 Aprobación, control e revisión periódica dos programas e títulos

1.6 Sistemas de información.
- ACSUG, ANECA e AQU: Programa FIDES-AUDIT. Documento 02: Directrices, definición e documentación dos
sistemas de garantía interna da calidade da formación universitaria.

Directriz 6. Desenvolvemento dos programas formativos e outras actuacións orientadas á aprendizaxe
do estudantado.

Directriz 9. Resultados para a mellora dos 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.
- Norma UNE 66176: Sistemas de xestión da calidade. Guía para a medición, seguimento e análise da satisfacción
do(a) cliente.

Outros documentos de referencia
- Plan Avante da Universidade de Vigo.
- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.

III.2. Definicións
- Comisións de titulación: comisións con responsabilidade no desenvolvemento da titulación (comisións académicas da
titulación, de docencia, de coordinación de títulos impartidos en varios centros…).
(Directrices xerais para o seguimento de títulos oficiais de grao e mestrado da Universidade de Vigo).
- Grupo de interese

: persoa ou grupo que ten un interese no desempeño ou no éxito dunha organización.
(UNE-EN ISO 9000)

- Queixa

: expresión de insatisfacción feita a unha organización con respecto aos seus produtos ou
servizos, ao propio proceso de tratamento das queixas, onde se espera unha resposta ou
resolución explícita ou implícita.
(UNE- ISO 10002).

- Medición directa

: proceso de obtención da opinión do grupo de interese sobre a súa percepción con respecto
ao cumprimento dos requisitos por parte da organización.
(UNE 66176).
Exemplos de medicións directas son os cuestionarios, enquisas, grupos de discusión,
comunicación directa cos grupos de interese...

- Medición indirecta

: proceso de obtención de información relacionada co cumprimento dos requisitos dos
grupos de interese por parte da organización.
(UNE 66176).
Exemplos de medicións indirectas son os informes de organizacións de usuarios, estudos de
sector, industria ou mercado, informes do persoal en relación co usuario, avaliacións dos
grupos de interese ou de terceiras partes, indicadores de medición dos servizos...

- Responsable de actividade: órgano ou cargo responsable da realización da actividade de avaliación.
- Satisfacción do cliente (usuario ou grupo de interese) : percepción do cliente (usuario ou grupo de interese)sobre o
grado en que se cumpriron os seus requisitos.
(UNE-EN ISO 9000)
Nota 1: as queixas dos grupos de interese son un indicador habitual dunha baixa satisfacción,
pero a ausencia destas non implica unha elevada satisfacción dos grupos de interese.
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Nota 2: mesmo cando os requisitos dos grupos de interese se acordaron con eles e estes se
cumpriron, isto non asegura unha elevada satisfacción dos grupos de interese.
(Norma UNE-EN ISO 9000)
- Usuario/a

: organización ou persoa que recibe un produto ou un servizo (sinónimo de cliente).
(Norma UNE-EN ISO 9000)
O uso do termo é tradicional nas administracións públicas.

III.3. Abreviaturas e siglas
- ACSUG : Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
- ANECA : Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación
- AQU

: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

- CGIC

: Comisión de Garantía Interna de Calidade

- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Rede Europea para a Garantía da Calidade
na Educación Superior)
- PAESU : Plan anual de avaliación da satisfacción dos usuarios/as
- PAS

: persoal de administración e servizos

- PDI

: persoal docente e investigador

- POX

: Plan operativo de xestión

- RD

: Real decreto

- RR

: Resolución reitoral

- SGIC

: sistema de garantía interna de calidade

- UEP

: Unidade de Estudos e Programas

IV DESENVOLVEMENTO
IV.1. Finalidade do proceso
Obter, de forma eficaz e eficiente, a información suficiente, precisa e fiable para levar a cabo a mellora dos
procesos e servizos que contribúen a manter o máximo grao de satisfacción dos grupos de interese.

IV.2. Responsable do proceso



Coordinador/a da Unidade de Estudos e Programas (ámbito de xestión)
Vicedecanato ou subdirección con competencias en calidade (ámbito docente)

IV.3. Indicadores
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Os indicadores asociados a este proceso están identificados e definidos no procedemento DE-02 P1
«Seguimento e medición».

IV.4. Diagrama de fluxo
Xeneralidades:
En xeral, o seguimento da satisfacción dos grupos de interese inclúe:
- o proceso de xestión das QSP, recollido no procedemento MC-02 P1 «Xestión de queixas,
suxestións e parabéns», e
- o proceso de avaliación da satisfacción dos grupos de interese, que utiliza técnicas de análises e
recollida de información adecuadas ao perfil dos grupos de interese e aos recursos dispoñibles,
como se describe neste procedemento.
Ademais, existen outros mecanismos de participación cos que contan os diferentes grupos de interese
(segundo se describe máis abaixo no diagrama de fluxo) que permiten potenciar, favorecer e contribuír a
incrementar a percepción con respecto ao seu nivel de satisfacción.
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Análise das expectativas
Un requisito previo para tratar por primeira vez un proceso de medición da satisfacción é efectuar unha
análise da demanda (análise das expectativas), de forma que se identifiquen cales son os aspectos esenciais
dos servizos, as expectativas das usuarias e usuarios en relación con cada un deles e a súa importancia
relativa.
Esta análise pode repetirse:
 Periodicamente, se así se determina (por exemplo, nas cartas de servizo), e en función das
características do servizo.
 Cando se produzan cambios relevantes nas necesidades e expectativas das usuarias e usuarios.

A) ANÁLISE DAS EXPECTATIVAS
Entrada

Grupos de interese
(usuarios/as)

Equipo directivo ou
decanal (1) /
Xerencia (2)

Comisión de
Calidade (1) /
Comité Técnico de
Calidade (2)

Comisións de
titulación (1) /
Responsables das
unidades (2)

Saída

Como

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de xestión

Estatutos (en xeral,
normativa) da
Universidade de
Vigo

10

Contribución ao
mantemento e/ou
mellora da
sati sfacció n

Utili zación do s distin tos
mecanismos de
participación

A identificación dos grupos
de interese está determinada
pola estratexia da
Universidade de Vigo e dos
seus centros e titulacións.

Sistema de QSP
(procedimiento
MC‐02 P1)

Participación nos
órganos de
representaci ón
(órganos de
goberno,
comisións…)

20
Aná lise da s expecta tivas (actu ais e futu ras) dos grupo s de interese

Identificación de
necesidad es e
expecta tivas

Est a análise pode levarse a
cabo nos diferentes niveis de
responsabilidade.
Ademais, pode contar coa
participación do personal das
unidades e/ou o soporte
técnico (Área de Apoio á
Docencia e Calidade,
UEP…).

Par ticipación en
reunións de
distintos órganos e/
ou unidades para
tratar temas de
interese

Mecanismos de
recollida de opinión
(enquisas, gr upos de
discusión…)

20 A análise da información
obtida por diferentes medios
e canles permite identificar
(e/ou confirmar) cales son as
necesidades e expectativas
dos grupos de interese tanto
do ámbito de xestión como
do de centros e titulacións.

30
Identificación dos atr ibutos (elemen tos ou car acterísticas) esenciais para
a sa tisfacción do s grupo s de interese

Identificación dos
atributos clave

30 Esta identif icación
permite coñecer que atributos
contribúen a aumentar a
satisfacción dos grupos de
interese e cal é a súa
importancia relativa
(influencia na mellora da
satisfacción).
Do mesmo xeito, pódense
identificar aqueles con nulo
ou escaso impacto na
satisfacción.

Mediciones
indirectas

40
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B) PLANIFICACIÓN DA MEDICIÓN DA SATISFACCIÓN
Entrada

Equipo directivo ou
decanal (1) /
Xerencia (2)

Coordinador/a da
UEP

Equipo de goberno

Comisión de
Calidade (1) /
Comité Técnico
de Calidade (2)

Responsable da
actividade

Saída

Como

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de xestión

30

40

40 A elaboración do
anteproyecto non é
obrigatoria no ámbit o de
centros e titulacións.

Elab oración do antepro xecto d o P AESU
(Plan An ual de Avaliación da Satisfacción dos
Usu arios/as)

No ámbito de xestión,
realí zase coa part icipación da
vicexerencia competente.

Necesidades de
medición da
satisfacción

R1 – MC05 P1
Pro posta do PAE SU
(inclúe a acta da
reun ión)

50
Elab oración da
prop osta do PAE SU
Obxectivos
(cal idade…)

40-50 O f ormato que se
emprega para concretar a
planificación das actividades
é o anexo 1 – Plan anual de
avaliación da sat isf acción dos
usuarios e usuarias.
Os aspectos e contidos
mínimos que se teñen en
conta detállanse nos
Comentarios.

50 A proposta e o
anteproxecto, de exist iren,
xúntase á act a da reunión.

Av aliación
institucional no eido
docente

60
Revisió n d a p roposta de PA ESU
60 A Xerencia recolle as
suxestións e observacións do
Equipo de Goberno.
Est a actividad é exclusiva do
ámbito de xestión.
70 Todas as suxestións e
observacións f eitas aos
distintos document os e
variacións recóllense nun
informe (memoria).
Est a revisión realí zase, noá
mbito de xestión, coa
colaboración da vicexerencia
competente e da UEP.

70
Revisió n d a p roposta do
PAE SU

Non

Os aspectos e contidos
mínimos a ter en conta
detállanse nos Comentarios.

80
Apr obación?
R2 – MC05 P1
PAE SU
(Plan Anual de
Avaliación da
Satisfacción das
Usuarias/os)

Si

É difundido a todos as
persoas responsables da
act ividade e ás unidades
af ectadas.

90
Deseño da actividad e
de medición da
sati sfacció n e da
documentación
asociada
(cuestio nario e outros
posible s documentos
necesarios)

Non

80 A aprobación formalízase
coa sinatura no documento.
Est e plan pode ser anual ou
ter carácter permanente (at a
que se produzan cambios e/
ou aparezan novos
requisitos, necesidades…).

90 O deseño definitivo da
act ividade, en coherencia co
PAESU, recóllese no anexo 2
– Ficha técnica do deseño da
act ividade de avaliación.

100
Vali dación?

Si

R3 – MC05 P1
Fich a técnica do
deseño da activid ade
de avaliación

100 A validación formalízase
coa sinatura sobre a ficha.

110
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C) DESENVOLVEMENTO DA MEDICIÓN, ANÁLISE E MELLORA
Entrada

Comisión de
Calidade (1)

Responsable de actividade

Coordinador/a de
calidade (1) /
Coordinador/a da
UEP (2)

Saída

Como

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de xestión

110
100

Realización da
avaliación (medición)

110 A realización inclúe
act ividades ligadas á:
- preparación,
- difusión e promoción,
- execución,
- recollida de datos e
- información.

117
115
Rexistros d e d ato s
nas aplicacións
informática s

Todo isto lévase a cabo
segundo a forma e os
recursos est ablecidos na
ficha técnica da actividade.

Rexistros d e
datos n as actas,
entrevistas,
informes,
resúmene s...

120 O t ratamento e análise
dos datos faise na forma
previst a na f icha t écnica.
Este tratamento pode incluír
act ividades de depuración,
codificación, validación… así
como unha análise
est adística preliminar.

120

130 O informe de resultados
da actividade pode incluír
conclusións obtidas a partir
da análise dos datos.

Tratamento e aná lise do s datos

Medicións externas
(inserción laboral…)

R4 – MC05 P1
Info rme de
resultados de
avaliación

130
Elab oración do informe de
resultados de ava liación

O cont ido mínimo
recomendado do inf orme está
descrit o nos Comentarios, así
como as cuest ións
particulares para as
medicións externas.
Estes informes poden
complement arse con
informes de carácter
institucional.

140 Recoméndase a difusión,
polo menos, ás/aos usuarias/
usuarios avaliadas/os ou que
avaliaron e ás persoas
responsables das unidades
afectadas.

Medicións indirectas

140
Difu sió n d os resultados

No ámbito de xestión,
difúndese ademais á UEP e,
no ámbito de centros e
titulacións, ao coordinador/a
de calidade, para realizar o
seguimento do proceso.

Esixencias de
información pública
Procedement o
Seguimento e
mellora das
titulacións
(DO-0102 P1)

150
Aná lise do s resultados e
determina ción da s acció ns de mellora

R5 – MC05 P1
Info rme de
seguimento do
PAE SU

160
Seg uimento d o P AESU

Procedimient o
Revisión do sistema
pola Dirección
(DE-03 P1)

Mellora da xestión
das actividades de
medición da
sat isf acción

150 Esta análise e toma de
decisións debe complet arse
no cadro das comisións
académicas correspondentes
(no ámbit o docente) e coas
persoas responsables e
persoal das unidades
afectadas (no ámbito de
xest ión).
160 O seguimiento pode
realizarse no cadro da
comisión ou comité de
calidade, con fin de
determinar:
- o grao de execución do
PAESU,
-a eficacia das actividades de
avaliación e
- as posibles suxestións de
mellora do proceso.
Para elaborar o Informe de
seguimento pode empregarse
o anexo 1.
O resultado deste
seguimento serve de entrada
para o proceso de revisión
pola Dirección e como f ont e
de mellora para a medición
da satisfacción.
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Comentarios:
 Etapa 50 (40): elaboración da proposta (anteproxecto) do PAESU
Na elaboración deste plan deberán considerarse:
- As necesidades de medición e os obxectivos do POX e dos centros e titulacións.
- As actividades institucionais ou centralizadas de medición da satisfacción (comúns a todos os centros e
titulacións), que han de recollerse obrigatoriamente.
- As áreas de proceso que se incorporarán ao sistema de xestión de calidade no exercicio.
- A coherencia e a optimización das distintas actividades de medición (por exemplo, o feito de evitar
que dúas actividades dirixidas ao mesmo grupo de interese que midan os mesmos aspectos).
- Os custos, beneficios e eficacia das distintas metodoloxías, en función do grupo de interese e da
actividade que se vai avaliar.
Ademais, deberanse ter en conta as propostas e as suxestións das persoas responsables da actividade que,
potencialmente, interesa avaliar (coordinacións das titulacións, responsables das unidades, comisións
académicas...).
Baseándose niso, o PAESU ten que incluír, polo menos:
- A referencia ou código da actividade (ex.: 2014PAESU/01...).
- As usuarias/os (poboación...) que se vai avaliar.
- O aspecto que se vai avaliar (a prestación dun servizo, a satisfacción...).
- A metodoloxía utilizada para a avaliación (enquisas, entrevistas, grupos de discusión...).
- Os recursos necesarios (aplicacións informáticas, ferramentas...).
- A persoa responsable da actividade de avaliación.
- O período de recollida dos datos.
- O prazo de presentación dos resultados (dispoñibilidade do informe ou informes).

 Etapa 70: revisión da proposta do PAESU
O informe (memoria) resultante desta revisión non se axusta a ningún formato específico, mais, no ámbito
de xestión, debe ter os contidos mínimos seguintes:
- Información sobre a elaboración: documentación e criterios cos que se elaborou o proxecto (de
PAESU).
- Medios de recollida da información: indicación dos medios cos que se elaborou o proxecto.
- Suxestións, recomendacións e observacións realizadas ao proxecto.
- Cambios introducidos: especifícanse os cambios introducidos na proposta unha vez avaliadas as
suxestións, recomendacións e observacións feitas a este.
- A data e a sinatura do informe, en relación coas persoas responsables da elaboración, revisión e
aprobación.
No ámbito docente de centros e titulacións, estes contidos poden ser tomados como recomendacións.

 Etapa 90-100: deseño da actividade de medición da satisfacción e da documentación asociada (cuestionario e
outros posibles documentos necesarios)
O deseño das actividades institucionais centralizadas é realizado pola persoa responsable de actividade, coa
colaboración, se é necesario, da Área de Apoio á Docencia e Calidade e/ou da UEP (ámbito de xestión).
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 Etapa 130: elaboración do informe de resultados de avaliación
Os informes de resultados non se axustan necesariamente a un formato específico, pero recoméndanse os
contidos mínimos seguintes:
- Introdución: incluirá a denominación ou descrición da avaliación, a súa referencia ou código
(segundo o PAESU ou a ficha técnica), así como a poboación avaliada e os obxectivos da avaliación.
- Material e método: incluiranse os aspectos metodolóxicos relevantes e a forma de administración do
guión ou cuestionario (a información que se incluirá dependerá da metodoloxía de avaliación
utilizada -véxase o anexo 2-).
- Participación: incluirase o período efectivo de recollida dos datos e os resultados de participación.
- Resultados: reflectiranse cunha orde lóxica, estruturados por dimensións, ítems, características,
indicadores...,avaliados polas/os usuarias/os. A descrición dos resultados será apoiada mediante
táboas e gráficos.
- Conclusións: cando cumpra, realizarase un resumo dos principais resultados obtidos, que podería
incluír recomendacións.
- Datos descritivos do informe:
o Data de elaboración.
o Responsables de elaboración e de aprobación, se procede.
- Anexos: incluirá a ficha técnica da actividade e o guión ou cuestionario(s) utilizados. Tamén se
incluirán todas as táboas de datos non contidos no apartado de resultados, a modo de información
complementaria.
Recoméndase un índice de contidos, táboas e gráficos.
No caso das medicións ou estudos realizadas por entidades externas (ACSUG...), como as relativas á
inserción laboral, os resultados recibidos poden considerarse como o informe de resultados de avaliación,
agás que se considere oportuno elaborar un informe complementario interno (que se xuntaría ao anterior).
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IV.5. Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA)

Plan Estratéxico da
Universidade de Vigo

Requisitos, necesidades e expectativas

Seguimentos da
perceptacion dos grupos
de interese

P

Páxinas web (UVigo,
centros e titulacións)
SID

Grupos de Interese

Información pública e

Medición, análise e mellora
‐ Resultados de avaliación (centros, titulacións, servizos...)
‐ Participación dos grupos de interese (propostas,
suxestións,...)
‐ Utilización e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas..
‐ Novas expectativas, esixencias e/ou necesidades detectadas
‐ Indicadores de calidade (datos e resultados de centrros e
titualcións...)

Esixencias legais

Obxectivos da formación

(Contribución ao)
Incremento da
satisfacción

A

Aplicacións de enquisas

Participación na calidade

Estudantes, PAS, PDI,
Egresadas/os,
Empregadoras/es,
Sociedade

Desenvolvemento dos
centros e titulacións

Recursos

Axencias de Calidade
Administración
Organismos e
institucións
Dispoñibilidade dos
documentos (avaluación,
acreditación,
certificación,...)

Estudantes, PAS, PDI,
Egresadas/os,
Empregadoras/es,
Sociedade

Estratexia de centros e
titulacións

D

‐ Documentos do SGIC

C

Medición da satisfacción dos
grupos de interese
Análise das expectativas
Planificación e realización da
medición (poboación, métodos,
ferramentas, calendaario,
análise...)

Resultados de
satisfacción

rendemento de contas

Identifiación de novas
necesidades e
expectativas
Mellora do
funcionamento dos
procesos
Comunicación e
participación

Satisfacción

Grupos de interese ou
usarios/as externos
(egresadas/os,
empresas,
empregadores/as...)
Necesidades e/ou
expectativas de
expresión de satisfacción,
insatisfacción e/ou
recomendación

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

Grupos de Interese

Grupos de interese ou
usarios/as internos
(estudiantes, PAS, PDI...)

Incremento da confianza
na organización

Axencias de Calidade
Administración
Organismos e
institucións
Modos de
funcionamiento definidos
Rexistros dispoñibles
Sociedade (en xeral,
todos os grupos de
interese)
Información pública e
rendemento de contas

P

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.

D

Desenvolver (facer): implantar os procesos.

C

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.

A

Actuar (aprender): tomar accións para mellorar continuamente o desempeño dos procesos.
(UNE-EN ISO 9001)
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V ANEXOS
Anexo 1
Anexo 2

: Plan anual de avaliación de satisfacción dos usuarios e usuarias (PAESU) / Informe de
seguimento.
: Ficha técnica do deseño da actividade de avaliación.

Rexistros
Identificación do rexistro

Soporte
orixinal

¿Dispoñible
na aplicación
SGIC-STO?

Si

Código

Denominación

R1 - MC05
P1

Proposta do PAESU
(inclúe o anteproxecto
e a acta de reunión do
comité / comisión de
calidade)

Electrónico

R2 - MC05
P1

PAESU
Plan anual de avaliación
da satisfacción das
usuarias e usuarios
(inclúe a memoria de
recollida de suxestións
e observacións)

Electrónico

R3 - MC05
P1

Ficha técnica do deseño
da actividade de
avaliación

Electrónico

R4 - MC05
P1

Informe de resultados
de avaliación
(pode incluír os
rexistros de datos)

Electrónico

R5 - MC05
P1

Informe de seguimento
del PAESU

Electrónico

Responsable de
custodia
(órgano / posto)
UEP
(ámbito de
xestión) /

Duración

Clasificación
(*)

6 anos

-

6 anos

-

6 anos

-

6 anos

-

6 anos

-

Secretaría do
centro
(ámbito docente)
UEP
(ámbito de
xestión)
Si
Secretaría do
centro
(ámbito docente
UEP
(ámbito de
xestión)
Si
Secretaría do
centro
(ámbito docente
UEP
(ámbito de
xestión)
Si
Secretaría do
centro
(ámbito docente
UEP
(ámbito de
xestión)
Si
Secretaría do
centro
(ámbito docente

(*) Cúbrase só no 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).
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Docencia e Calidade
Unidade de Estudos e
Programas

Facultade / Escola…

PLAN ANUAL DE AVALIACIÓN DA SATISFACCIÓN DAS USUARIAS E USUARIOS /
INFORME DE SEGUIMENTO
Referencia da
actividade

Usuarios/as para avaliar

Aspecto para avaliar

Metodoloxía
empregada

Recursos
necesarios

Responsable da
actividade

Ano (se procede):
Prazo de
Período de
presentación
recollida de datos
de resultados
(S)
(S)

Observacións
(S)

Ex.:
2014PAESU/01

(S) Estas celas deben cubrirse para realizar o seguimento da actividade de avaliación, mediante os datos reais que reflictan a súa realización.
Elaboración

Aprobación

(S)

Data e sinatura

Data e sinatura

MC-05 P1 anexo 1 do 03/11/2014: Plan anual de avaliación da satisfacción das usuarias e usuarios
(PAESU) / Informe de seguimento
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FICHA TÉCNICA DO DESEÑO DA ACTIVIDADE DE AVALIACIÓN
Referencia

Grupo de interese para avaliar
(usuarias/os)

Aspecto para avaliar

Responsable da actividade

Previsións temporais
Período(s) de recollida de
datos

Metodoloxía de medición
Prazo de presentación
dos resultados

Técnica de recollida
de datos

Método de medición

Obxectivos da avaliación

Recursos necesarios que se empregan

Datos técnicos
 Poboación

 Criterios de selección (da mostra, das persoas entrevistadas ou das persoas participantes)
 Tamaño da mostra (no seu caso, númro de persoas entrevistadas ou número de participantes e reunións)
 Técnica de grupo
 Modelo de medición
 Metodoloxía para a recollida de datos
 Guión ou cuestionario
 Referencias comparativas
 Modo de presentación dos resultados
 Outros
Elaboración (responsable da actividade de avaliación)

Validación

Data e sinatura

Data e sinatura

MC-05 P1 anexo 2 do 03/11/2014: Ficha técnica do deseño da actividade de avaliación
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Programas
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INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR A FICHA TÉCNICA DA ACTIVIDADE DE AVALIACIÓN
Ademais dos datos que xa están recollidos no PAESU (anexo 1), deberán especificarse os DATOS
TÉCNICOS mínimos en función da metodoloxía de avaliación utilizada:
a) Entrevista estruturada











Poboación.- Descrición da poboación usuaria da avaliación (servizos prestados, satisfacción…)
tanto desde o punto de vista cualitativo como cuantitativo, que potencialmente se pode entrevistar.
Criterios de selección das persoas entrevistadas.- Se as entrevistas non se fan sobre toda a
poboación, indíquense os criterios de selección das persoas entrevistadas: usuarias/os claves,
representantes de organizacións de usuarios/as, segmentacións, etc, diferenciando, sempre que
sexa posible, por sexos.
Número de persoas entrevistadas.Modelo de medición.- Dimensións e ítems que se pretenden seguir, podendo empregarse modelos
estendidos como SERVQUAL ou SERVPREF.
Guión para a entrevista.- Xuntarase o guión das preguntas ou o cuestionario cos ítems sobre os que
se recollerá a información e a escala de valoración da insatisfacción-satisfacción, de ser o caso.
Referencias comparativas.- Se se pretende facer unha análise comparativa temporal ou con outros
ámbitos, indíquense as avaliacións anteriores realizadas ou obxecto de comparación.
Modo de presentación dos resultados.- Indicar o tipo de informe de avaliación que se pretende
realizar, os modos de difusión do informe previstos, as persoas destinatarias e, se procede, a forma
de acceder aos datos.
Outros.- Incluír calquera outro aspecto relevante para definir a avaliación non incluído nos puntos
anteriores.

b) Grupos de discusión










Poboación.- Descrición da poboación usuaria da avaliación (servizos prestados, satisfacción…)
tanto desde o punto de vista cualitativo como cuantitativo, que potencialmente pode participar nos
grupos.
Criterios de selección das persoas participantes.- Se as persoas participantes non son toda a
poboación, débense indicar os criterios de selección de participantes: usuarias/os claves,
representantes de organizacións de usuarios/as, segmentacións, etc., diferenciando, sempre que
sexa posible, por sexos.
Número de persoas participantes e número de reunións.Técnica de grupo.- Forma de desenvolvemento do debate ou entrevista: sen presenza física
(Delphi), grupo focalizado, grupo nominal etc.
Modelo de medición.- Dimensións e ítems que se pretenden seguir, podendo empregarse modelos
estendidos como SERVQUAL o SERVPREF.
Guión ou cuestionario.- Xuntarase o guión de preguntas ou o cuestionario cos ítems sobre os que
se recollerá a información e a escala de valoración da insatisfacción-satisfacción, de ser o caso.
Referencias comparativas.- Se se pretende facer unha análise comparativa temporal ou con outros
ámbitos, indíquense as avaliacións anteriores realizadas ou obxecto de comparación.
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Modo de presentación dos resultados.- Indicar o tipo de informe de avaliación que se pretende
realizar, os modos de difusión do informe previstos, as persoas destinatarias e, se procede, a forma
de acceder aos datos.
Outros.- Incluír calquera outro aspecto relevante para definir a avaliación non incluído nos puntos
anteriores.

c) Enquisa con mostraxe















Poboación.- Descrición da poboación usuaria da avaliación (servizos prestados, satisfacción…)
tanto desde o punto de vista cualitativo como cuantitativo, que potencialmente pode ser
seleccionada para a enquisa.
Criterios de selección da mostra.- Se a recollida dos datos non se realiza sobre toda a poboación e
se se vai realizar unha mostraxe, indique os criterios de selección: aleatorio simple, aleatorio
estratificado, cotas, conveniencia etc., diferenciando, sempre que sexa posible, por sexos.
Tamaño da mostra.- Número de persoas usuarias sobre los que se pretende realizar a recollida dos
datos, tendo en conta a poboación e o grao de precisión que se teña por obxectivo.
Modelo de medición.- Dimensións e ítems que se pretenden seguir, podendo empregarse modelos
estendidos como SERVQUAL ou SERVPREF.
Metodoloxía para a recollida dos datos.- Indicar a forma de administración do cuestionario: web,
entrevista persoal, telefónica, cuestionario postal, correo electrónico etc.
Cuestionario.- Xuntarase o cuestionario cos ítems sobre os que recollerá información e a escala de
valoración da insatisfacción-satisfacción, como por exemplo: Likert, diferencial semántico,
SIMALTO, etc. Poden empregarse varios.
Referencias comparativas.- Se se pretende facer unha análise comparativo temporal ou con outras
unidades ou organizacións, cómpre indicar a fonte dos datos: enquisas anteriores realizadas, datos
para un benchmarking, etc.
Modo de presentación dos resultados.- Indicar o tipo de informe de avaliación que se pretende
realizar, os modos de difusión do informe previstos, as persoas destinatarias e, se procede, a forma
de acceder aos datos.
Outros.- Incluír calquera outro aspecto relevante para definir a avaliación non incluído nos puntos
anteriores.

d) Enquisa permanente sen mostraxe






Poboación.- Descrición da poboación usuaria da avaliación (servizos prestados, satisfacción…)
tanto desde o punto de vista cualitativo como cuantitativo, a quen vai dirixida a enquisa,
diferenciando, sempre que sexa posible, por sexos.
Modelo de medición.- Dimensións e ítems que se pretenden seguir, podendo empregarse modelos
estendidos como SERVQUAL ou SERVPREF.
Metodoloxía para a recollida dos datos.- Indicar a forma de administración do cuestionario: web,
entrevista persoal, telefónica, cuestionario postal, correo electrónico etc.
Cuestionario.- Xuntarase o cuestionario cos ítems sobre os que se recollerá a información e a escala
de valoración da insatisfacción-satisfacción, como por exemplo: Likert, diferencial semántico,
SIMALTO etc. Poden empregarse varios.
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Referencias comparativas.- Se se pretende facer unha análise comparativa temporal ou con outras
unidades ou organizacións, cómpre indicar a fonte dos datos: enquisas anteriores realizadas, datos
para un benchmarking, etc.
Modo de presentación dos resultados.- Indicar o tipo de informe de avaliación que se pretende
realizar, os modos de difusión do informe previstos, as persoas destinatarias e, se procede, a forma
de acceder aos datos.
Outros.- Incluír calquera outro aspecto relevante para definir a avaliación non recollido nos puntos
anteriores.
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