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I OBXECTO 

Definir a metodoloxía para analizar, establecer, despregar e avaliar a estratexia de calidade da escola 

cara definir a súa política e obxectivos de calidade. 

 

II ALCANCE 

O alcance deste procedemento esténdese á Eido da Universidade de Vigo, incluídos todos os seus 

programas de doutoramento adscritos.  

 

 

III REFERENCIAS 

III.1. Normas  

A lexislación, normativa e estándares de calidade de referencia que afecta a este proceso poden 

atoparse na ficha do proceso. 

A lexislación e normativa xeral que afecta ao SGC da Eido está descrita no Manual de Calidade. 

 

III.2. Definicións 

- Estratexia  : plan para acadar un obxectivo a longo prazo ou global. 
  (Norma UNE- ISO 9000:2015) 
 
- Indicador  : datos ou conxunto de datos que axudan a medir obxectivamente a evolución 

dun proceso ou dunha actividade. 
  (Norma UNE 66175:2003) 
 
- Metas  : resultados desexados ou previstos programados temporalmente que indican, 

mediante a súa comparación co seu resultado real, o grao de cumprimento dos 
obxectivos (estratéxicos) de calidade. 
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  (Plan Operativo de Xestión da Universidade de Vigo) 
 
- Política de calidade : intencións e dirección dunha organización relativas á calidade tal como as 

expresa formalmente a súa alta dirección. 
  (Norma UNE- ISO 9000:2015) 
 
- Obxectivos de calidade: resultados para lograr relativos á calidade. 
  (Norma UNE- ISO 9000:2015) 
  Teñen o significado de obxectivos estratéxicos ou xerais, é dicir, finalidades 

que teñen que conseguirse para acadar a visión de futuro 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 

- CAPD : Comisión Académica do Programa de Doutoramento 

- SGC : sistema de garantía de calidade 

- UAP : Unidade de Análises e Programas 
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IV DESENVOLVEMENTO 

IV.1. Finalidade do proceso 

Desenvolver a estratexia de calidade da Eido e acadar os obxectivos previstos para satisfacer as 

necesidades e expectativas dos seus grupos de interese, internos e externos. 

 

IV.2. Responsable do proceso 

Vicerreitoría de Planificación e Sostibilidade. 

 

IV.3. Indicadores 

Este proceso non ten indicadores asociados. 

 

IV.4. Diagrama de fluxo 
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A) DEFINICIÓN DA ESTRATEXIA DE CALIDADE

Entrada Comisión de 
Calidade da Eido Dirección da Eido Comité de Dirección 

da Eido Saída ComoUAP

10
Análise e discusión 

sobre a estratexia de 
calidade 

(política e obxectivos 
de calidade) da Eido

20  A política e os 
obxectivos propostos 
deben estar aliñados e 
garanti r unha coherencia 
cos institucionais.

A proposta para os 
obxectivos de ca lidade 
debe basearse na 
política de calidade e 
incluír as metas e as 
liñas de acción (coas 
actividades, 
responsables, recursos 
asignados e prazos de 
execución) asociadas a 
cada un deles.

Véxanse os Comentarios 
sobre a elaboración da 
proposta.

70

Política e 
obxectivos de 

calidade da Eido 
coas metas e liñas 

de acción
(todos os grupos 
de interese da 

Eido)

10  Esta análise pode 
levala a cabo un grupo 
de traballo  nomeado pola 
Comisión de Calidade.

Debe ter en conta as 
necesidades e 
expectativas dos grupos 
de interese.

Pode empregarse 
información e 
documentación 
desenvolvidas no 
diagnóstico da estra texia 
institucional.

Estratexia da 
Universidade de 

Vigo
(Consello de 

Goberno)

Estratexia da 
Eido, se existe 

diferenciada da da 
Universidade
(Dirección da 

Eido)

Estratexias de 
Ciencia, 

Tecnoloxía e 
Innovación 

(estatal, 
autonómica…) 20

Elaboración e 
presentación da 

proposta da política e 
dos obxectivos de 
calidade da Eido

Acordos da 
Comisión de 

Calidade

40
Aprobación?Non

Si

30
Presentación da 

proposta da política e 
dos obxectivos de 

calidade da Eido ao 
Comité de Dirección

40  A aprobación terá en 
conta as eventuais 
achegas e comentar ios 
dos membros do Comité 
de Dirección.

A política e os obxectivos 
de calidade incorpóranse 
no Manual de Calidade 
da Eido.

Acordos do 
Comité de 
Dirección

50
Divulgación da política 

e dos obxectivos de 
calidade

50 A política e os 
obxectivos de ca lidade 
teñen que divulgarse:
- en interno, para 
promover a súa 
comprensión, adhesión e 
despregamento,e
- cara o exterior, en 
función da conveniencia.

Necesidades e 
expectativas dos 

grupos de 
interese da Eido

60
Establecemento e di fusión  do 

catá logo de indicadores do SGC
(Por tal de transparencia)

60 O catálogo serve para 
controlar os procesos do 
SGC e os resultados dos 
obxectivos de ca lidade.
A súa e laboración e 
posta a disposición 
real izáas a UAP.

Véxanse os Comentarios 
sobre a definición de 
cada indicador.

Catálogo de 
indicadores do 
SGC da Eido

(responsables dos 
procesos, 

dirección da Eido, 
CAPD, Servizo de 

XE Posgrao, 
responsables das 
liñas de acción)

Listaxe de 
indicadores para o 

seguimento e a 
renovación da 

acreditación dos 
PD 

(ACSUG)

100

110
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 B) IMPLANTACIÓN, SUPERVISIÓN E REVISIÓN DA ESTRATEXIA DE CALIDADE

Entrada Responsables das 
liñas de acción Dirección da Eido Comisión de 

Calidade da Eido Saída ComoUAP

70
Desenvolvemento e 

implantación das liñas 
de acción

70  As l iñas de acción 
desenvólvense tomando 
como referencia os 
prazos acordados.

80
Seguimento e control 
das liñas de acción

90
Análise da 

implantación e dos 
resultados das liñas de 

acción

90  Esta análise 
real ízase unha vez ao 
ano.

Serve de base para 
revisar a política e os 
obxectivos de ca lidade.

50

110
Revisión da política e 

dos obxectivos de 
calidade

100  Este cálculo 
real ízase en colaboración 
cos servizos, unidades 
ou órganos que sexan a 
fonte dos datos.

Acordos da 
Comisión de 

Calidade sobre 
a actualización 

da política e 
dos obxectivos 

de calidade

10

Acordos da 
Comisión de 

Calidade sobre os 
resultados das 
liñas de acción

Resultados das 
liñas de acción
(dirección da 

Eido)

100
Cálculo e posta a 
disposición dos 
resultados do 
catá logo de 
indicadores
(Por tal de 

transparencia)

110  A revisión ten por 
obxecto comprobar a  
vixencia e os resultados 
da política e dos 
obxectivos de ca lidade 
(incluídas as súas metas) 
e, de ser o caso, 
actualizalas.

Esta revisión rea lízase 
no marco da revisión do 
sistema de SGC pola 
dirección.

Resultados do 
catálogo de 

indicadores do SGC
(responsables dos 

procesos, dirección da 
Eido, CAPD, Servizo 

de XE Posgrao, 
responsables das 
liñas de acción, 

ACSUG)

Política e obxectivos 
de calidade da Eido 

coas metas e liñas de 
acción revisadas e 

actualizadas, se 
procede

(todos os grupos de 
interese da Eido)

60
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Comentarios  

• Etapa 20: elaboración e presentación da proposta da política e dos obxectivos de calidade da Eido  

 

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 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 da Eido. 

- Involucrar os distintos grupos de interese. 

- Desenvolverse a través de liñas de acción. 

 

En liñas xerais, han de ser ambiciosos (motivadores) pero realistas, é dicir, alcanzables de acordo cos 

recursos dispoñibles, dos tempos, dos orzamentos, da carga de traballo e da estrutura organizativa. 

 

• Etapa 60: establecemento e difusión do panel de indicadores do SGC  

 

A ficha do indicador formaliza e especifica toda a información relativa á xestión do indicador, isto é, 

a súa denominación, o código(s), a definición, a fonte de datos, a poboación de referencia, a 

formulación ou modo de cálculo e o nivel de desagregación. 

O Catálogo de indicadores de doutoramento  dispoñible no Portal de transparencia da Universidade 

de Vigo compila todas estas fichas, estruturadas por temáticas (ex.. acceso, matrícula, graduación, 

profesorado...). 

 

 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/22/76
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V ANEXOS 

Anexo 1: Catálogo de indicadores do SGC da Eido. 

 

 

Rexistros 

Este procedemento non ten rexistros asociados. 

Nota: A política e os obxectivos de calidade son documentos que forman parte do Manual de Calidade. 

 


