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Área de Calidade 

Política e obxectivos de calidade 

POLÍTICA DE CALIDADE 

A política e os obxectivos de calidade da Eido derivan da importancia que ten 

consolidar unha cultura de calidade no ámbito universitario, da súa consideración 

como un factor determinante para conseguir a satisfacción das expectativas 

formativas das súas egresadas e egresados e o do seu recoñecemento nos ámbitos 

académicos, profesionais e sociais nos que se integran. Así, establécense as seguintes 

liñas xerais que constitúen a política de calidade do centro: 

 Manter unha oferta formativa axustada ás demandas, ás necesidades e ás 

expectativas da sociedade, para consolidar altos niveis de calidade nos seus 

programas, sen renunciar aos fundamentos académicos da Universidade 

baseados no desenvolvemento do coñecemento, no espírito crítico e na  

capacidade de análise e de reflexión.  

 Alcanzar o recoñecemento no ámbito nacional e internacional da calidade 

docente a través da consecución das metas asociadas aos indicadores 

académicos, con especial relevancia nos que se relacionan coa satisfacción 

dos grupos de interese. 

 Facilitar a extensión da cultura da calidade e a formación continua sobre 

calidade do persoal docente e investigador, do persoal de administración e 

servizos e do alumnado, fomentando a eficacia e a continuidade dos sistemas 

e dos procesos a ela vinculados. 

 Asegurar a implantación, o desenvolvemento e o seguimento tanto do 

sistema de garantía interna de calidade como de todos os programas 

vinculados coa calidade que afectan a Eido e os programas de 

doutoramento.  

 Acadar un compromiso permanente de mellora continua como norma de 

conduta, e propoñer realizar as accións necesarias para o mantemento e a 

mellora da calidade. 
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Área de Calidade 

OBXECTIVOS DE CALIDADE 

 

1 Renovar a acreditacións dos programas de doutoramento responsabilidade da 

Universidade de Vigo. 

 Indicador: nº PD que renovan a súa acreditación 

 Metas  

2019 2020 2021 

4 PD 5 PD  12 PD  
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Área de Calidade 

2 Mellorar a satisfacción do alumnado implicado na formación doutoral a través 

dunha atención directa e individual, que facilite o seu progreso, que evite o 

abandono, que mellore os seus resultados académicos e que o sitúe nunha posición 

de vantaxe competitiva ante a súa inserción no ámbito laboral ou de investigación. 

Indicador: Resultados das enquisas de satisfacción (escala de 1 a 5)                      

–IPD19 ACSUG- 

 

 

 Metas  

2019 2020 2021 

3,5 3,6 3,7 
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Área de Calidade 

3 Mellorar a satisfacción dos restantes axentes implicados nos programas de 

doutoramento, xerando un marco de confianza e de seguridade. 

Indicador: Resultados das enquisas de satisfacción (escala de 1 a 5)                      

–IPD19 ACSUG- 

 
 Metas  

2019 2020 2021 

3,65 3,7 3,75 
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Área de Calidade 

4 Afianzar e ampliar a rede de colaboración internacional, con especial atención 

no marco da  eurorrexión transfronteiriza, Hispanoamérica e a comunidade 

lusófona, mediante a colaboración con universidades e con outras institucións de 

educación superior. 

Indicador: Porcentaxe de teses con mención internacional–IPD18 ACSUG- 

ou cotutela 

 
 Metas  

2019 2020 2021 

45% 47,5% 50% 
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Área de Calidade 

5 Promover a captación de estudantes internacionais. 

 Indicador: Porcentaxe de estudantes estranxeiros sobre o total de 

matriculados–IPD6 ACSUG- 

 

 

 Metas  

2019 2020 2021 

25% 26% 27% 
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Área de Calidade 

6 Mellorar a formación do persoal na calidade en doutoramento. 

 Indicadores: actividades formativas sobre calidade en doutoramento 

PAS: Porcentaxe de persoas que realiza actividades formativas 

(valores acumulados) 

PDI: Porcentaxe de programas de doutoramento con PDI que 

realiza actividades formativas (valores acumulados) 

Estudantes: nº de actividades formativas realizadas 

 

 Metas  

2019 2020 2021 

PAS: 85% PAS: 90% PAS: 100% 

PDI: 80% PDI: 85% PDI: 90% 

Estudantes: 

1 actividade 

Estudantes: 

1 actividade / 

campus 

Estudantes: 

1 actividade / 

ámbito 

 

7 Obter a certificación do deseño do sistema de garantía de calidade da Eido. 

 Metas  

2019 2020 2021 

Certificación 

do deseño 

Implantación 

e mellora 

Certificación 

da 

implantación 

 

 


