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Área de Calidade 

I OBXECTO 

Establecer os mecanismos que permitan garantir a dispoñibilidade da publicación periódica, 

actualizada e accesible da información relevante relacionada cos programas de doutoramento, así 

como o seu rendemento de contas aos distintos grupos de interese. 

 

II ALCANCE 

O alcance do presente procedemento esténdese á información sobre todos os programas de 

doutoramento adscritos á Escola Internacional de Doutoramento (Eido) da Universidade de Vigo. 

 

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 

- Grupo de interese ou parte interesada : persoa ou organización que pode afectar, verse 
afectada ou percibirse como afectada por unha decisión ou actividade.
 (Norma UNE- ISO 9000:2015) 
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III.3. Abreviaturas e siglas 

- ACSUG :  Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 

- ANECA : Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación 

- CAPD : comisión académica do programa de doutoramento 

- PD : 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 

Garantir que a información relevante dos programas de doutoramento está dispoñible de forma 

pública, é de doado acceso e está completa e actualizada para os seus grupos de interese, e cumpre 

cos requisitos establecidos. 

IV.2. Responsable do proceso 

Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais 

IV.3. Indicadores 

Este proceso non ten indicadores asociados. 

IV.4. Diagrama de fluxo 
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 A) INFORMACIÓN PÚBLICA

Entrada

Vicerreitoría de 
Comunicación e 

Relacións 
Institucionais

Dirección da EIDO CAPD Saída Como

10
Establecemento e 

comunicación das liñas 
xerais de comunicación e 

información da 
universidade

(páxina web, redes 
sociais...)

Información pública 
clara, precisa, 
actualizada e 
doadamente 

accesible sobre as 
actividades e 
programas de 
doutoramento

(doutorandos/as, 
CAPD, Servizo de 

XE Posgrao, 
comunidade 
universitaria, 

ACSUG) 

Memorias de 
verificación dos 

PD
(Servizo de XE 

Posgrao)

50

Información 
mínima 

relevante para 
publicar sobre 

os PD (ACSUG)

20
Análise e definición da 

información que se 
publica de xeito 

centralizado (Eido) sobre 
os PD e comunicación 

ás CAPD

30
Publicación da 

información sobre os PD 
centralizada

35
Publicación da 

información específica 
de cada PD

Documentos e 
rexistros dos 

procesos 
(CAPD, Servizo 
de XE Posgrao)   

Resultados dos 
indicadores de 
doutoramento e 

outra 
información 
institucional 

(UAP)

Oferta 
académica -

catálogo de PD-
(Consello de 

Goberno)

Estratexia da 
Universidade de 
Vigo (Consello 
de Goberno) e 

da Eido, de 
existir (dirección 

da Eido)

10  As l iñas xerais de 
comunicación inclúen os 
elementos de imaxe 
corporativa, definidos no 
Manual de imaxe da 
universidade.

30 e 35 É necesario 
garanti r un acceso doado 
a esta información e 
velar por que sexa 
obxectiva, completa e 
actualizada, co fin de non 
proporcionar información 
obsoleta e/ou errónea.

Estas actividades 
real ízanse de forma 
continuada, en función 
do tipo de información 
que hai que publicar.

O soporte de publicación 
deben ser  principal e  
maioritariamente as 
páxinas web e as redes 
sociais, aínda que non 
debe descartarse o 
emprego doutros que 
garantan en maior 
medida a difusión de 
determinado tipo de 
información.

40
Revisión e actualización, de ser o caso, 
da información pública (centralizada e 

específica)
40 Aínda que a 
actualización da 
información é continua, 
recoméndase revisar os 
contidos no ú ltimo 
trimestre do curso, antes 
do periodo de matrícula.
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 B) ANÁLISE E MELLORA

Entrada Dirección EIDO Comisión de 
Calidade da Eido Saída Como

60
Análise previa  dos 

resultados da información 
pública e comunicación 

en doutoramento e 
presentación na 

Comisión de Calidade da 
Eido

80  Estas accións poden 
orientarse a mellorar  as 
actividades de 
información pública e 
comunicación, a súa 
programación, a súa 
revisión...

40

Informes e/ou 
resultados de 

avaliación externa 
-seguimento e 

acreditación dos 
programas, 

certificación…- 
(ACSUG, 
ANECA) 

Resultados de 
QSP sobre 
información 

pública e 
comunicación en 

doutoramento
(UAP)

Resultados de 
medición da 

satisfacción sobre 
información 

pública e 
comunicación en 

doutoramento
(dirección da 

Eido) 

70
Análise e avaliación dos 

resultados da información 
pública e comunicación

80
Toma de accións de 

mellora sobre a 
información pública e a 

comunicación
Acordos da Comisión 
de Calidade da Eido 
sobre a mellora da 

información pública e 
da comunicación

(CAPD, Vicerreitoría 
de Comunicación e 

Relacións 
Institucionais, Servizo 

de XE Posgrao)

60 Esta análise recolle os 
datos do curso 
académico rematado.

Resultados da 
analítica web 

sobre 
doutoramento

(Vicerreitoría de 
Comunicación e 

Relacións 
Institucionais) 
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Comentarios 

Rendemento de contas 

O rendemento de contas dos programas de doutoramento susténtase: 

En termos institucionais: 

o Nos Estatutos da Universidade de Vigo, que definen a universidade como unha organización

pública ao servizo da sociedade; compromiso que se desenvolve a través de:

-Os seus fins prioritarios e 

-O fomento da realización de actividades e de iniciativas que contribúan ao impulso da cultura 

da paz, a igualdade, o desenvolvemento sostible e o respecto ao medio. 

o No funcionamento do Consello Social, órgano de participación da sociedade na Universidade de

Vigo.

o Na participación do persoal e doutros grupos de interese que está garantida pola súa participación

nos distintos órganos de goberno, en condicións de igualdade, solidariedade, democracia e

liberdade, segundo establecen os Estatutos.

o Na estrutura de goberno e de xestión da universidade, que responde aos principios de eficiencia,

de eficacia e de transparencia, segundo establecen os Estatutos.

o No establecemento de diversas canles de comunicación, algunhas das cales serven de soporte á

información pública, tales como:

Na web corporativa da Universidade de Vigo (http://www.uvigo.gal) onde se atopa información de 

diversa índole para os distintos grupos de interese, incluída información institucional tal como 

-Misión, visión e valores 

-Plans e políticas institucionais 

http://www.uvigo.gal/
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Transparencia 

En termos da Eido e dos seus programas de doutoramento adscritos: 

Na páxina web da Eido e nas páxinas dos programas de doutoramento, que complementan a 

información relevante, tanto académica como doutra índole para o estudantado e para outros grupos 

de interese. 

Por último, na publicación e/ou na difusión de resultados, informes e memorias, conforme a 

lexislación vixente, tanto no ámbito institucional como no dos programas de doutoramento, de 

carácter : 

- Académico 

- De xestión 

- Económico 

- Responsabilidade social 

- Relacionado coas actividades de extensión universitaria 

- Relacionado coas actividades de consecución da igualdade de xénero. 
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V ANEXOS 

Este procedemento non ten anexos. 

Rexistros 

Este procedemento non ten rexistros asociados. 

Nota : 

As páxinas web da Universidade de Vigo (https://www.uvigo.gal/), da Escola Internacional de 

Doutoramento -Eido- e as específicas dos programas de doutoramento conteñen a información 

pública dos PD (evidencia EPD11 ACSUG) de xeito harmonizado e coordinado. Ademais, inclúen 

información sobre as actividades de rendemento de contas de carácter institucional, da Eido e dos 

seus PD (evidencia EPD12 ACSUG). 

En complemento disto, as memorias de actividade institucionais están dispoñibles na páxina 

https://www.uvigo.gal/universidade/informacion-institucional/plans-politicas/memorias-actividade 

As memorias e informes da Eido e dos seus PD son rexistros de calidade asociados a diferentes 

procesos do SGC. 

https://www.uvigo.gal/
https://www.uvigo.gal/universidade/informacion-institucional/plans-politicas/memorias-actividade
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