
 

 

  

 

 
Anexo 4 do 03/11/2014: Política e Obxectivos de Calidade do Centro 
 
 

Área de Apoio á 
Docencia e Calidade 

 

 
 
 
 
 
 
 

Obxectivos de Calidade do Centro 
 

Procesos/ Procedementos Obxectivos 2016-17 Indicadores (incluidos no panel de indicadores 

do  SGIC) 

Meta 

AC- Xestión académica 
PC04 Selección-admisión e matriculación de 

estudantes 
DO- Docencia 

DO-202 Promoción das titulacións 

Adaptar a oferta formativa á demanda sen renunciar aos 
fundamentos académicos da Universidade. 
 
Adaptar o perfil de ingreso do alumnado ao perfil requirido. 
 
Captar un volume de estudantado axustado á oferta de prazas. 

Difundir a oferta formativa. 

Evolución do estudantado  matriculado en cada curso académico Inf 50 Prim 
72 

Ocupación da titulación Inf 70% 
Prim95% 

Preferencia Inf 62% 
Prim72% 

Adecuación Inf 80% Pri 
60% 
 

Nota media de acceso do estudantado ás titulacións  Inf 5,03 Pri  

5,09 

DO-Docencia 

DO-0201 Planificación e desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar a planificación e desenvolvemento da titulación Grao de satisfacción das persoas tituladas  coa planificación e 
desenvolvemento da ensinanza   
Grao de satisfacción do profesorado coa planificación e 
desenvolvemento da ensinanza >4 

Grao de satisfacción do alumnado coa planificación e desenvolvemento 
da ensinanza 
 

 Aumentar 

10% cada 
item 

Mellorar os resultados académicos das titulacións Duración media dos estudios 
 4 años 

Tasa de rendemento 
I y P>90% 

Tasa de abandono 
<12% 

Tasa de eficiencia 
>97% 

Tasa de graduación Aumentar dos 
décimas 

Tasa de éxito 
>95% 

Tempo medio para atopar emprego 
   

http://www.escuelamagisterioceuvigo.es/escuela-magisterio-vigo-ceu.php
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DO-Docencia 
D01- Xestión dos programas formativos 

Xestionar de forma efectiva os programas formativos Seguimento das titulacións 
  

Acreditación das titulacións 

 Renovación 

 

PE-Xestión de persoal 

Mellorar a cualificación do PDI  e do PAS 
 

Cualificación do PDI  Aumentar 
1 el número 
de doctores 

Resultados de investigación de carácter académico 
  

% de PAS en programas de formación 

 

MC- Xestión da Calidade e Mellora 
Continua 

 
MC05 Satisfacción das usuarias e usuarios 

 Mellorar a satisfacción dos grupos de interese Grao de satisfacción das persoas tituladas  Inf >3,3 

Prim>3,05 

Grao de satisfacción das entidades empregadoras  

Grao de satisfacción do profesorado >3,9 

Grao de satisfacción do estudiantado  Inf>3.18 
Prim>2,9 

DE- Dirección Estratéxica Certificación da implantación do sistema de calidade do centro Certificación da implantación de sistemas de calidade 

  

 
*Nota: No siguiente cadro recóllense unha lista de obxectivos de calidade institucionais, cada centro deberá alinealos coa política de calidade e coas líneas estratéxicas, establecendo as metas 

oportunas en cada caso.  
 
O centro poderá tamén, determinar outros obxectivos adicionais sempre e cando asegure que cumplan cos criterios de concreción, medición e realismo a, xestionándose segundo o establecido no 
procedemento DE-01P1 Planificación e Desenvolvemento Estratéxico.  
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