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I. ASPECTOS INTRODUCTORIOS 
 

I.1. Presentación/Obxecto da reunión 
 
O procedemento DE-03 P1 “Revisión pola Dirección” do SGIC, aprobado en 13.07.2015, ten como 
obxectivo asegurar a mellora continua e verificar a adecuación e eficacia do Sistema de Garantía 
Interna de Calidade (SGIC) da Facultade de Ciencias do Mar e das súas titulacións. Este informe recolle 
os principais resultados e conclusións. 
 
I.2. Informe inicial 
 

I.2.1. Descrición de cambios organizativos que poden afectar o funcionamento do 

centro/titulacións/servizos non que se refire á calidade. 

 

Con data de xullo de 2018 celebráronse en Xunta de Facultade eleccións a Decano/a, sendo elixida a 

seguinte candidatura 

 

Decano: Prof. Miguel Ángel Nombela Castaño 

Vicedecana: Prof. Elsa Vázquez Otero 

Vicedecano: Prof. Óscar Nieto Palmeiro 

Secretario: Prof. Gabriel Rosón Porto 

 

Coa elección do novo Decano, nomeáronse as nuevas comisións delegadas da Xunta de Centro que se 

mencionan no Anexo 1 

 

 

I.2.2. Descrición de cambios na oferta formativa ou de servizos 

 

GRAO EN CIENCIAS DO MAR 

 

Ampliouse o número de materias que se imparten en inglés de dous a cinco: Física I, Botánica Mariña, 

Sedimentoloxía, Contaminación Mariña e Dinámica Oceánica. 

 

Así mesmo, continúase impartindo o curso cero nas mesmas condicións que en anos anteriores. 

 

A partir das accións derivadas do proceso de acreditación da Titulación, no que se alcanzou o resultado 

de FAVORABLE durante o curso 2016-17, realizouse a correspondente modificación da memoria do 

Título de Grao en ciencias do mar. Os aspectos máis relevantes que se modificaron na devandita 

memoria foron os seguintes: 

 

- Nome da persoa responsable do Título. 
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- Cambios na xustificación e adecuación do Título. 

 

- Describíronse cinco competencias xerais do Título do Grao en Ciencias do Mar, en función do cinco 

ámbitos xerais das Ciencias. 

 

- Reduciuse a cinco o número de Competencias Transversais, das 16 que había anteriormente. 

 

- Reduciuse a 14 o número de Competencias Específicas, das 38 que había anteriormente. 

 

- Actualización no apartado de Módulos, materias e/ou materias. Así mesmo, realizáronse as 

seguintes modificacións: 

1. Secuencia temporal das materias: 

a.  As materias Xeoloxía I e II do Plan antigo han intercambiado os contidos para 

secuenciar mellor os conceptos presentados ao estudante 

b. Estatística intercambiouse por Física II, pasando do 1º semestre do 2º curso 

ao 2º semestre de 1º curso. Este cambio xurdiu nas reunións de coordinación de curso 

a solicitude de profesores de materias que requirían coñecementos de estatística. 

c. As materias optativas pasáronse todas a 2º semestre de 4º curso. Deste xeito, 

só os alumnos de 4º curso poderán cursar estas materias, facilitando a elaboración de 

horarios ao centro e mellorando a organización académica dos estudantes. 

d. A materia obrigatoria Acuicultura pasa do segundo semestre de 4º ao 

segundo semestre de 3º, ocupando así o oco que deixa a materia optativa que facían 

no devandito curso. 

2. Revisión de competencias asignadas a cada materia. Ao simplificar as competencias 

do grao e introducir competencias xerais, cada coordinador de materia revisou a 

asignación desta competencia á súa materia. 

3. Revisión de contidos. Introducíronse pequenos cambios en descriptores que se han 

reacomodado noutras materias ou se eliminaron por quedar obsoletos. Estes cambios nos 

contidos non afectaron aos obxectivos principais do título. 

4. Axustouse a distribución temporal das actividades formativas á realidade do Grao 

5. Actualizáronse os sistemas de avaliación para cada materia incluíndo ponderación 

mínima e máxima para cada unha delas. 

6.  

- Actualización de estimación de resultados, tal e como se resume na seguinte táboa: 

 

Taxas para o Título de Grao 

Denominación Valor media Meta proposta 

Taxa de gradación 25% >20% 

Taxa de abandono 25% < 25% 
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Taxa de eficiencia 86% >80% 

Taxa de rendemento 62% 

1º curso >50% 

2º curso >60% 

3º curso >70% 

4º curso >80% 

Taxa de éxito 70% 

1º curso >55% 

2º curso >65% 

3º curso >75% 

4º curso >85% 

 

Con obxecto de facer unha primeira análise da validez destes novos valores, tamén se utilizarán para 

avaliar os resultados do informe de revisión deste curso 2017-18, aínda que sexan de aplicación para 

os cursos onde se estea implantando o novo Grao tras a modificación da memoria correspondente. 

 

- Ademais, na nova memoria do Grao actualizáronse os seguintes aspectos: 

· Sistemas de información previo 

· Requisitos de acceso e criterios de admisión 

· Apoios de estudantes 

· Sistemas de transferencia e recoñecemento de créditos 

· Descrición do Plan de Estudos 

· Características do cadro Docente do Grao 

· Información sobre outros recursos humanos 

· Información de recursos materiais e servizos dispoñibles 

· Procedemento xeral para valorar o progreso e os resultados 

· Cronograma de implantación 

 

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN OCEANOGRAFÍA 

 

Realizáronse as seguintes modificacións na Comisión Académica do Máster: 

 

Cambio de coordinación: de Belén Rubio Armesto a Eva Teira Gónzalez, que entra na Comisión 

Académica. 

Cambio de coordinación de Calidade: de Ana Bernabéu a Óscar Neto. 

Tanto Belén Rubio como Ana Bernabéu cesan como membros da Comisión Académica. 

A baixa de Ana Bernabéu queda cuberta por Irene Afasto Flores. 

 

I.2.3. Descrición de modificacións ou cambios na documentación do sistema de calidade 

 

A Comisión de Calidade do centro aprobou con data 30 de Outubro de 2017 os seguintes 

procedementos: 

 

1. Actualización do procedemento DO-0201 Ind 05 sobre o desenvolvemento dos ensinos  
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2. Implantación de dous novos procedementos estratéxicos sobre a Política de PDI e PAS: 

a. Procedemento PE 02 P1 sobre a xestión do PDI. 

b. Procedemento PE 01 P1 sobre a xestión do PAS. 

 

Estes procedementos foron aprobados posteriormente en Xunta de Facultade o 26 de febreiro de 

2018. 

 

Coa incorporación do novo equipo Decanal, vaise a continuar o traballo de adaptación das políticas e 

obxectivos de calidade á realidade do Centro. 

 

Fig. 1. Diagrama dos procedementos do SGIC  

 

 

 

Cambios organizativos que poden afectar o funcionamento en materia de calidade 

 

Como se mencionou anteriormente, ao finalizar o curso 2017-18, houbo novas eleccións a Decano, polo 

que se actualizou a nova Comisión de Calidade do Centro tal e como se mostra no Anexo 1. Así mesmo, 

modificouse a composición da Comisión Académica do Máster, onde o novo Coordinador de Calidade é 

Óscar Nieto. 
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II. DATOS E INDICADORES 
 

II.1 Resultados alcanzados 

Os datos que se presentan a continuación recollen os resultados do centro e de todas as súas 

titulacións oficiais de Grao e Máster adscritas.  

 

II.1.1 Rexistro de resultados do panel de Indicadores do SGIC (*Intégranse os coincidentes cos 

programas de acreditación e seguimento): 

 

*Os indicadores recolléronse a través do portal de transparencia da Universidade de Vigo. 

 

Centro 
Facultade Ciencias do Mar 

 Panel de Indicadores  Existe Meta 
de calidade 

asociada 
(obxectivo 

de calidade)? 

Resultado 
Curso 2017-
18 

Resultado 
Curso 2016-17 

Resultado 
Curso 2015-
16 

Codg 
SGC 

Codg  
ACSUG 

Descrición 

I01-
MC 

E14 Certificación da 
implantación 

dos sistemas de 
calidade 

Si: 

Non Non Non 

I05-
MC 

I4 Grao 
satisfacción PAS 

Si: 
 - 3,86 

I01-
DO 

E2 Seguimento das 
titulacións 

Si: 
  Favorable 

I02-
DO 

E2 Acreditación 
das titulacións 

Si: 
 Favorable  

 

Titulación 
Grao en: Ciencias do Mar (homes/mulleres) 

Panel de indicadores  Existe Meta de 
calidade 
asociada aos 
obxectivos de 
calidade do 
centro? Indicar 
valor 
establecido 

Resultado 
Curso 
2017-18 

Resultado 
Curso 2016-
17 

Resultado 
Curso 2015-
16 

Codg 
SGC 

Codg  
ACS
UG Descrición 

I02-
MC 

I4 Grao satisfacción 
estudiantado 

Si: 
2,84 

2,74/2,89 
2,56 

2,29/2,70 
2,55 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/


 

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 17/09/2018: Informe de revisión pola dirección 

 

  

Páxina 7 de 91. 91 

 

I03-
MC 

I4 Grao satisfacción 
profesorado 

Si: -- 
3,92 

3,72/4.02 
-- 

I04-
MC 

I4 Grao satisfacción  
persoas tituladas 

Si: 
3,37 

3,45/3,27 
3,21 

3,66/3,01 
3,45 

3,48/3,30 

I06-
MC 

I4 Grao satisfacción  
empleadores 

Si: -- -- -- 

I01-AC Nota media de 
acceso 

Se: 
7,61 

7,30 7,87 

I01(2)-AC Nota mínima de 
acceso 

 
5.32 

5,28 5,00 

I02-AC Ocupación Si: 85.71% 92,86% 95% 

I03-AC Preferencia Si: 91.43% 112,86% 111% 

I03(2)-AC Adecuación Si: 43.33% 47,69% 62% 

I04-AC I1 Matrícula de novo 
ingreso por 

preinscrición 
(Evolución do 
estudiantado 

matriculado en cada 
curso académico) 

 60 65 67 

I03-
DO 

I8 Participación do 
alumnado nas 
enquisas de 
avaliación do 
profesorado 
(Enquisas de 
avaliación docente) 

EAD 50,6% 46,43% 47,77% 

I04-
DO 

I8 Grao de satisfacción 
do estudiantado coa 
actividade docente 
do profesorado 
(Enquisas de 
avaliación docente) 

EAD 3,97 3,85 3,84 

I05-DO Grao de satisfacción 
do estudiantado coa 

planificación e 
desenvolvemento do 

ensino 

 2.51 2,32 2,38 

I06-DO Grao de satisfacción  
do profesorado coa 

planificación e 
desenvolvemento do 

ensino 

 -- 3,86 3,92 

I07-DO Grao de satisfacción 
das persoas tituladas 

coa planificación e 
 3,01 3,18 3,44 
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desenvolvemento do 
ensino 

I08-DO Grao de satisfacción 
coas prácticas 

académicas externas 
 

 
  

I09-
DO  

I3 Estudantes que 
participan en 
programas de 

mobilidade 
internacionais 

 22 21 28 

I09(2)-DO Estudantes 
estranxeiros 

 5 2 7 

I010-DO Duración media dos 
estudos 

 
5.58 

5,56/5,61 
5,49 

5,34/5,64 
5,53 

I011-DO Taxa de rendemento 
Si: 

64% 
60/68 

69% 
64/74 

62% 
57/67 

I012-DO Taxa de abandono Si: 25,0% 30,6% 20,7% 

I013-DO Taxa de eficiencia 
Si: 

79% 
82/77 

81% 
83/80 

81% 
82/80 

I014-DO Taxa de gradación 
Si: 11,5% 

11,8% 
13,5/9,7 

5,6% 
9,1/2,6 

I015-DO Taxa de éxito 
Si: 

72% 
70/74 

76% 
73/79 

71% 
68/74 

I016-DO Tempo medio para 
atopar emprego 

 

5,8 ou 17,8 meses (Estudo sobre a 
situación profesional dás persoas tituladas 

dá Universidade de Vigo (1990-2015). 
Apartado 3.3.7.1. pag 174, e anexo 63) 

I017-
PE 

I7 Porcentaxe de PAS 
en formación 

  
-- 41,18 

I017(
2)-PE 

I6 Profesorado en 
programas de 

formación 

    

I02-PE Cualificación do PDI Si: 87% 
doutor 

85% doutor 89% doutor 

I03-PE Resultados de 
investigación de 
carácter académico ( 
Sexenios) 

 
153/206 

 
74,3% 

151/201 
 

75,1% 

143/188 
 

76,1% 

I03(2)-PE Profesorado por 
categoría 

Catedrático 12 10 10 

Profesor titular 39 44 44 

Profesor titular 
escola  

1 1 0 

Profesor 
contratado 
doutor 

8 8 9 
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Profesor 
contratado 
interino 

1   

Investigador 
Juan da Cerva 

 1  

Postdoctoral 
Xunta A 

3  6 

Postdoctoral 
Xunta B 

3  1 

Contratado FPI 4 4 3 

Contratado FPU 2 2 3 

Contratado 
predoctoral 
Xunta 

4 3 3 

Contratado 
predoctoral 
Uvigo 

3 2 0 

Fellowsea 3   

  Sen cualificar  1  

 
 

Indicadores de Seguimento Resultado 
Curso 
2017-18 

Resultado 
Curso 2016-
17 

Resultado 
Curso 2015-
16 

 

E3 

I2 

Perfil de ingreso do 
alumnado-Alumnado 
por titulación de 
procedencia 

Bacharelato 48 (84%) 51 (85%)  

FP 8 (14%) 9 (15%) 58 (81%) 

Habilitación 
con carácter 

extraord. 
1 (2%) -- 6 (9%) 

Resultado 57 60 -- 
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Curso 
Académico Modalidade Ingreso 

Sexo Home Muller Total 

Estudo Acceso 
Nº de 

ingresos 
Nº de 

ingresos 
Nº de 

ingresos 

2017/2018 Alumnado con título de 
bacharel ou equivalente do 
sistema educativo español - 
con probas 

Bacharelato (LOE) e Selectividade. 
Ciencias e Tecnoloxía 

4 7 11 

Bacharelato LOMCE e ABAU. Ciencias 14 23 37 

Títulos oficiais de técnico 
superior de formación 
profesional 

Actividades Físicas e Deportivas: 
Animación de Actividades Físicas e 
Deportivas 

1  1 

Actividades Marítimo-Pesqueiras: 
Produción Acuícola 

2 1 3 

Sanidade: Dietética  1 1 

Sanidade: Documentación Sanitaria  2 2 

Sanidade: Saúde Ambiental  1 1 

Alumnado con título de 
bacharel ou equivalente do 
sistema educativo español - 
sen probas 

Bacharelato LOE sen ABAU 1  1 

Total   22 35 57 

2016/2017 Alumnado con título de 
bacharel ou equivalente do 
sistema educativo español - 
con probas 

Bacharelato (LOE) e Selectividade. 
Ciencias e Tecnoloxía 

22 28 50 

Bacharelato (LOE) e Selectividade. 
Estranxeiro 

1  1 

Títulos oficiais de técnico 
superior de formación 
profesional 

Actividades Físicas e Deportivas: 
Animación de Actividades Físicas e 
Deportivas 

1  1 

Actividades Marítimo-Pesqueiras: 
Produción Acuícola 

2 2 4 

Fabricación Mecánica: Construcións 
Metálicas 

1  1 

Química: Química Ambiental 1  1 

Sanidade: Laboratorio de Diagnóstico 
Clínico 

1  1 

Paisaxismo e medio rural 1  1 

Total   30 30 60 

2015/2016 

Alumnado con título de 
bacharel ou equivalente do 
sistema educativo español - 
con probas 

Bacharelato (LOE) e Selectividade. 
Ciencias e Tecnoloxía 

28 27 55 

Bacharelato (LOE) e Selectividade. 
Humanidades e Ciencias Sociais 

 2 2 

Bacharelato (LOE) e Selectividade. 
Estranxeiro 

1  1 

Títulos oficiais de técnico 
superior de formación 
profesional 

Electricidade e Electrónica: Sistemas de 
Regulación e Control Automáticos 

1  1 

Química: Industrias de Proceso Químico  1 1 

Sanidade: Documentación Sanitaria  1 1 

Sanidade: Laboratorio de Diagnóstico 
Clínico 

 1 1 

Sanidade: Saúde Ambiental 2  2 

Total   32 32 64 

      

I9 % de profesorado do 
título avaliado polo 

programa DOCENTIA 
(quinquenal) 

 

-- 12% -- 

I10 Nº e % de profesorado 
que participa en 

programas de 
mobilidade 

Nº 2 -- 1 

% 
2.4% -- 1,6% 

I11 Nome dá empresa 
Entidade 
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Distribución do 
alumnado por centro de 

prácticas 

CENTRO 
ANALÍTICO 

MÍGUEZ MUIÑOS, 
S.L. 

1   

CSIC 2 4 1 

INSTITUTO 
ESPAÑOL DE 

OCEANOGRAFÍA 
5 7 4 

LABORATORIO 
GOBERNA, S.L. 

1   

UVIGO-ECIMAT 2   

ZOOAQUARIUM 
DE MADRID 

1   

ACUARIO DE 
XIXÓN 

 1  

AQUARIUM 
FINISTERRAE DO 

CONCELLO DÁ 
CORUÑA 

 1  

CONSELLERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE 

E ORDENACIÓN 
DO TERRITORIO 

 2 2 

CONSELLERÍA DO 
MAR 

 1  

ENERGYLAB  2  

ESPIÑA E DELFIN 
S.L. 

 2  

  IPROMA  1  

  USC  1  

  AMEGROVE, 
S.C.G. 

  1 

  ANFACO-
CECOPESCA 

  2 

  AQUÁTICA 
INGENIERIA CIVIL 

S.L. 
  1 

  ARVI   1 

  CETMAR   1 

  UNIVERSIDADE DE 
HUELVA 

  1 

  UNIVERSIDADE 
DO PAÍS VASCO 

  1 

I14 Resultados de inserción 
laboral 
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Titulacion 
(Datos SUE) 

Taxa 
afiliación 

2011 

Taxa 
afiliación 

2012 

Taxa 
afiliación 

2013  

Taxa 
afiliación 

2014 

% acordes 
2011 

% acordes 
2012 

% acordes 
2013 

% acordes 
2014 

Lic. en 
Ciencias do 
Mar. Total 
Nacional 

24% 34% 42% 51% 46% 47% 51% 47% 

Universidade 
de Vigo 

23% 35% 49% 54% 60% 52% 38% 40% 
 

I15 Media de alumnos por 
grupo de docencia 

Tamaño grupos A    

Tamaño grupos B    

Tamaño grupos C    
..    

 

Titulación 
MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN OCEANOGRAFÍA 

Panel de indicadores  Existe Meta de 
calidade 
asociada aos 
obxectivos de 
calidade do 
centro? Indicar 
valor 
establecido 

Resultado 
Curso 
2017-18 

Resultado 
Curso 2016-
17 

Resultado 
Curso 2015-
16 

Codg 
SGC 

Codg  
ACS
UG Descrición 

I02-
MC 

I4 Grao satisfacción 
estudiantado 

Si:  2,39 2,75 

I03-
MC 

I4 Grao satisfacción 
profesorado 

Si:  4,66 4,36 

I04-
MC 

I4 Grao satisfacción  
persoas tituladas 

Si:    

I06-
MC 

I4 Grao satisfacción  
empleadores 

Si:    

I01-AC Nota media de 
acceso 

Si: 
6,859 

  

I01(2)-AC Nota mínima de 
acceso 

 
5,900 

  

I02-AC Ocupación Si:    

I03-AC Preferencia Si:    

I03(2)-AC Adecuación Si:    

I04-AC I1 Matrícula de novo 
ingreso por 

preinscrición 
(Evolución do 
estudiantado 

matriculado en cada 
curso académico) 
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I03-
DO 

I8 Participación do 
alumnado nas 
enquisas de 
avaliación do 
profesorado 
(Enquisas de 
avaliación docente) 

EAD 91,18% 34,21% 61,05% 

I04-
DO 

I8 Grao de satisfacción 
do estudiantado coa 
actividade docente 
do profesorado 
(Enquisas de 
avaliación docente) 

EAD 4,66 4,36 4,18 

I05-DO Grao de satisfacción 
do estudiantado coa 

planificación e 
desenvolvemento do 

ensino 

  2,61 2,59 

I06-DO Grao de satisfacción  
do profesorado coa 

planificación e 
desenvolvemento do 

ensino 

 

 

3,88  

I07-DO Grao de satisfacción 
das persoas tituladas 

coa planificación e 
desenvolvemento do 

ensino 

    

I08-DO Grao de satisfacción 
coas prácticas 

académicas externas 
 

 
  

I09-
DO  

I3 Estudantes que 
participan en 
programas de 

mobilidade 
internacionais 

    

I09(2)-DO Estudantes 
estranxeiros 

 2   

I010-DO Duración media dos 
estudos 

    

I011-DO Taxa de rendemento Si: 89% 89% 89% 

I012-DO Taxa de abandono Si: 0% 0% 0% 

I013-DO Taxa de eficiencia Si: 94% 93% 100 

I014-DO Taxa de gradación Si: 88% 75% 50% 

I015-DO Taxa de éxito Si: 100% 100% 100% 
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I016-DO Tempo medio para 
atopar emprego 

  

I017-
PE 

I7 Porcentaxe de PAS 
en formación 

  
-- 41,18 

I017(
2)-PE 

I6 Profesorado en 
programas de 

formación 

    

I02-PE Cualificación do PDI Si: 100% 
doutor 

100% doutor 
100% 

doutor 

I03-PE Resultados de 
investigación de 
carácter académico ( 
Sexenios) 

 

   

I03(2)-PE Profesorado por 
categoría 

Non Aplicable 15 11 7 

Profesor/a emérito/a 1 1  

Catedrático/a de 
universidade 

7 7 7 

Profesor/a titular de 
universidade 

14 14 14 

Profesor/a 
contratado/a 
doutor/a 

3 4 4 

Investigador/a Juan 
De La Cierva   

1 

Investigador/a 
Ramón e Cajal  

2 1 

Postdoutoral Xunta 
de Galicia 
modalidade B  

1 

 

 

Indicadores de Seguimento 
 

Resultado 
Curso 2017-
18 

E3 

I2 

Perfil de ingreso do 
alumnado-Alumnado 
por titulación de 
procedencia 

Título de 
Licenciado 

Licenciado en 
Ciencias do 
Mar 

1 

Por equivalencia, 
homologación ou 
validación parcial 
de estudos 
estranxeiros 

Estudos 
realizados 
non 
estranxeiro 

2 

Graduados 
Superiores 

Graduado en 
Bioloxía 

1 

Graduado en 
Ciencias do 
Mar 

1 

Graduado en 
Bioloxía 

1 

Graduado en 
Ciencias do 
Mar 

1 

Graduado en 
Ciencias do 
Mar 

1 

Graduado en 
Biotecnoloxía 

1 
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II.1.2 Resultados das enquisas de satisfacción das titulacións oficiais 

A información dispoñible sobre as enquisas de satisfacción coa titulación foi proporcionada polo Portal de 
Transparencia da UVIGO (https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/5). No curso 2014-15 houbo un 
cambio na formulación das enquisas e na definición de indicadores, ademais a enquisa limitouse só á poboación 
de estudantes de 3º curso e para o profesorado queda restrinxida a anos alternos.  
 

PAS 
 
Desde o curso 2015-16 non se realizou enquisa de satisfacción ao PAS, polo que os datos cos que contamos son 

os do curso anterior que xa se presentaron no informe de revisión pola dirección do curso anterior. Para a 

Facultade de Ciencias do Mar dito enquisa tivo un índice de participación nos cuestionarios dun 25% e un índice 

de participación do 33.33% en canto ao número de persoas enquisadas, aínda que cabe facer notar que este 

número foi inferior a 5 persoas. O grao de satisfacción global media da Universidade foi de 3,75 (sobre unha 

escala de 1 a 5), sendo 3,73 no caso dos graos e 3,78 no caso dos másteres.  

 

A puntuación media máis alta para as titulacións de Ciencias do Mar, cun valor de 4,33 correspondeu á 

información xeral sobre o centro e as súas titulacións, seguida da xestión da calidade cun valor medio de 4,00, e 

un valor moi próximo de 3,96 para o bloque de comunicación. As puntuacións medias máis baixas foron as 

outorgadas a recursos humanos cun 3,50 e a recursos materiais cun 3,75 en media. En síntese, o resultado global 

de satisfacción é positivo, entre aceptable (3), valor medio da escala, e satisfactorio (4). 

 

GRAO EN CIENCIAS DO MAR 
 
Porcentaxe de participación 

 

 
Fig. 2a 
 

 
Fig. 2b 
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A baixa participación nos cursos 2009-10 a 2013-14 (por baixo do 6%, 7 alumnos de media neses cursos) invalidou os 
resultados da enquisa para calquera análise representativa (Fig. 2a). Un esforzo na difusión destas enquisas por parte 
do centro, incrementou a participación do alumnado nos últimos anos. No curso 2016-17 alcanzou valores próximos 
ao 25% consolidando a tendencia crecente da participación do alumnado, que para o curso 2017-18 aumentou ata 
un 27%. 
No curso 2016-17, a participación do profesorado mantívose en valores próximos á enquisa realizada no curso 2014-
15 (64,6%) (Fig. 2b). Para o curso 2017-18 non se realizou enquisa de profesorado posto que se realiza cada dous 
anos. 

Histórico de valores media para ALUMNADO/PDI/TITULADO 

 
 

 
Fig. 3 

As enquisas de satisfacción coa titulación realízanse a catro 
grupos de interese: profesorado (bianual), alumnado (3er 
curso), titulados e empresas. 
 
Ata o momento, para a nosa titulación non se conseguiron 
resultados coas enquisas a empresas.  
 
Valórelos media obtidos para o resto de grupos móstranse na 
figura 3. Non se realizou enquisa para o profesorado durante 
este curso e preséntanse os valores de satisfacción de cursos 
anteriores que se mostran favorables (3,92, curso 2016-17). 
Para o alumnado, desde que a enquisa ten unha participación 
representativa (>15%), o resultado sitúase ao redor de 2,5 
sobre 5 e no curso 2017-18 móstrase un valor lixeiramente 
máis favorable (2,84). Polo que hai que seguir traballando en 
accións de mellora que traten de paliar os aspectos peor 
valorados polos estudantes e que se presentan nos seguintes 
apartados. 
 
Entre os graduados, a valoración da titulación é 
significativamente máis favorable que para estudantes de 
Grao e para o curso 2017-18 alcanzouse un valor superiores ao 
do curso anterior de 3,34. 
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Táboa 2 

 

O número de preguntas realizadas aos alumnos para esta enquisa diminuíu de 23 a 18, polo que hai algúns 
aspectos que non se poden comparar con anos anteriores e eses valores non aparece na columna de puntuacións 
do curso 2016-17. Unha das cuestións que se eliminou do cuestionariou é aquela referida ao PAT. Aun así, vaise 
a continuar traballando en comunicar ao alumnado a concepción errónea do PAT como unha fonte de 
información máis que un acompañamento, e na completa implementación do programa de MENTORING na 
titulación. 
Aquelas cuestións que foron modificadas, pero o seu contido é similar ao de anos anteriores marcouse en gris, 
con obxecto de ter algún valor comparativo. Ademais, na táboa móstranse con cor verde os ítems mellor 
valorados (aprobado > 3) e en cor laranxa máis escuro os peor valorados (< 2,5). Como en cursos anteriores, os 
ítems mellor valorados estaban dentro do bloque de recursos materiais e servizos, aínda que convén destacar a 
baixada de puntuación nos aspectos relacionados con aulas e laboratorios. Durante o curso pasado observáronse 
fallos nos sistemas informáticos e lousas electrónicas das aulas, así como caídas de tensión eléctrica que 
apagaban devanditos sistemas ou creaban un mal funcionamento. Durante este curso vaise a realizar un traballo 
de revisión e seguimento para asegurar que todos os sistemas informáticos e lousas electrónicas funcionen 
correctamente. 
Entre os ítems peor valorados, volven atoparse no bloque de organización e desenvolvemento da docencia. O 

aumento da puntuación na cuestión 1 podería interpretarse como que o alumnado comprende mellor o plan de 

estudos elaborado pola Comisión de Plan de estudos para o Grao en Ciencias do Mar, aínda que sobre esta 

cuestión a única acción correctora posible é un cambio na distribución dalgunhas materias, como xa se fixo na 

modificación do plan de estudos. Espérase que nun futuro a puntuación nestas cuestións aumente 

sensiblemente. 

Outra cuestión que non ofrece unha resposta clara é a 5 “cantidade de prácticas” posto que non queda claro se 

os alumnos prefiren recibir un maior ou menor número de horas de prácticas. Outro ítem que mellorou 
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significativamente a súa puntuación é a coordinación entre as materias do plan de estudos. Esta mellora débese 

no seu maior parte aos labores realizados polos Coordinadores de cursos, o Coordinador de Grao e Coordinadora 

de Calidade no curso 2016-17 sobre revisión de programas para evitar duplicidade de contidos. Outro valor que 

mellorou lixeiramente con respecto ao curso anterior, cuxa puntuación descendera é o ítem do calendario de 

probas de avaliación, no que durante os cursos anteriores tomáronse medidas como a elaboración dun 

calendario de entregas e probas non oficiais de avaliación nas distintas materias. Con todo, a puntuación deste 

ítem segue sendo inferior á do curso 2015-16 con 2,79 puntos. No programa MENTORING, que comeza a 

implantarse no novo curso, realizaranse actividades para que os alumnos aprendan a xestionar mellor o tempo 

para o estudo e desenvolvemento de actividades. 

O ítem peor valorado volve ser como en anos anteriores o correspondente aos horarios da titulación (cuestión 

3, 1,97 puntos). Aínda que a modificación na forma en que se elaboraron os horarios para o curso 2017-18 parece 

mellorar a satisfacción do alumnado, está claro que hai que seguir facendo melloras sobre este aspecto con 

obxecto de conseguir unha distribución uniforme dos horarios tanto na docencia teórica como nos seminarios 

de cada materia. 

Finalmente, debemos destacar dous aspectos os cales teñen unha boa valoración. O primeiro deles é que 

corresponde aos resultados da aprendizaxe, cuestións 17 e 18 con 3,12 e 2,94 puntos, respectivamente, cuxas 

puntuacións son algo superiores á que se obtiña en cuestión sobre as competencias adquiridas que se facía no 

curso 2016-17, 2,85 puntos. Por outra banda, o alumnado puntúa favorablemente tanto a información achegada 

na páxina web da Facultade, así como a súa accesibilidade, ítems 8 e 7 con 2,91 e 3,32 puntos, respectivamente. 

Aínda que o equipo Decanal é consciente de que a páxina web require unha actualización para mellorar este 

aspecto, esperando unha mellor satisfacción por parte do alumnado nos próximos cursos. 

A pesar de que a valoración global do alumnado queda algo por baixo do aprobado (2,84 < 3), e que este valor 

aumentou con respecto ao alcanzado o curso 2016-17 (2,56 puntos), un valor destacable é que un 59% do 

alumnado que realizou a enquisa recomendaría a realización desta titulación a outra persoa. 

 

RESULTADOS ENQUISAS SATISFACCIÓN TITULADOS 

A titulación é valorada polos alumnos egresados con mellor puntuación que aquela que lle outorgan os 

estudantes de grao. Isto é un dato que se repite en anos anteriores e consideramos que se debe a que os 

egresados conseguen ter unha visión de conxunto do que é a titulación do Grao en Ciencias do Mar. Así mesmo, 

a puntuación deste ano é superior á obtida durante o curso 2016-17, aínda que algo inferior á obtida no curso 

2015-16 (3,34 puntos). 

Táboa 3 

 
Curso 

2017-18 
Curso 

2016-17 
Participantes % participación 

% que traballa ou 
ha 

Traballado no 
ámbito da 
titulación 

GRAO 
CIENCIAS DO MAR 

3,34 3,21 11 23% 27% 

 
 

Como no caso da enquisa de satisfacción do alumnado, a enquisa de satisfacción dos alumnos titulados no curso 

2017-18 cambiou con respecto á que se facía en anos anteriores. O número de preguntas realizadas aos alumnos 

para esta enquisa aumentou de 15 a 18, polo que hai algúns aspectos que non se poden comparar con anos 
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anteriores e eses valores non aparece na columna de puntuacións do curso 2016-17. Aquelas cuestións que foron 

modificadas, pero o seu contido é similar ao de anos anteriores marcouse en gris, con obxecto de ter algún valor 

comparativo. 

Nesta táboa móstranse con cor azul clara os ítems mellor valorados (> 4 puntos), en azul escuros os ítems 

valorados entre 3,5 e 4,0 puntos, en verde os valorados entre 3 e 3,5 puntos, e aqueles puntos que se consideran 

non aprobados (< 3,0 puntos) están marcados en vermello. Así se pode ver que o tres ítems mellor valorados son 

os servizos (pregunta 14), o programa de mobilidade (pregunta 7) e os recursos tecnolóxicos (pregunta 15). Entre 

os ítems peor valorados destacan aqueles referidos á información profesional ou académica que reciben os 

alumnos unha vez terminados os seus estudos, así como as metodoloxías de ensino-aprendizaxe utilizadas. Estes 

aspectos tampouco están ben valorados nas enquisas dos alumnos e son puntos débiles sobre os que hai que 

continuar traballando para a súa mellora. 

Cabe destacar o aumento da puntuación na cuestión 1 (“A organización xeral do plan de estudos dá titulación”) 

que pasou de 2,78 a 3,00 puntos, tendo en conta que o enunciado da cuestión foi modificado con respecto a 

cursos anteriores (“A organización temporal das materias do plan de estudos”), que daba lugar a interpretacións 

erróneas. 

Do mesmo xeito que ocorre na enquisa dos alumnos de grao, un valor moi destacable é que un 73% do alumnado 

que realizou a enquisa recomendaría a realización desta titulación a outra persoa, sendo este valor superior ao 

do 59% dos alumnos de grao enquisados. 
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Táboa 4 

 

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN OCEANOGRAFÍA 
 

A) Resultado da enquisa da xornada de acollida. 
 

Os alumnos realizan esta enquisa o mesmo día que se realiza a xornada de acollida, polo que a 
porcentaxe de participación é case do 100%. Na devandita enquisa realízanselles 7 preguntas cunha 
valoración de 1 a 5, obténdose unha media global de 4,5 puntos sobre 5. A pregunta cunha 
puntuación menor foi a segunda, cun valor medio de 4,33 seguida da pregunta 7, con 4,75, pois 
moitos dos estudantes non coñecen previamente o sistema de Garantía de Calidade do Centro. 
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As preguntas realizadas e as notas medias foron as seguintes: 

Táboa 5 
A información sobre o máster que vou cursar resultoume útil 5,0 

A información ofrecida sobre as instalacións, servizos e funcionamento da 
Universidade resultoume útil 

4,3 

A información presentada sobre os aspectos académicos do título aclaroume 
dúbidas 

5,0 

A actitude dos responsables da presentación foi correcta 5,0 

Sentín acollido e atendido durante desenvólvolle das xornadas 5,0 

A organización da presentación foi apropiada 5,0 

A implicación do SGC da facultade coa titulación resultoume adecuada 4,8 

 
 

B) Resultados das enquisas de satisfacción coa titulación, profesorado e docencia dos alumnos: 
 

Durante o curso 2017-18 non se realizaron enquisas de satisfacción para ningún dos colectivos, polo 

que se mostran as puntuacións obtidas en cursos anteriores, 
 

Táboa 6 

Media 

valoracións 

Global 

16-17 

Global 

15-16 

Global 

14-15 

CENTRO 

16-17 

CENTRO 

15-16 

MIO 2,39 2,75 2,66 2,52 2,58 

 

Se se comparan os datos das enquisas de satisfacción do alumnado en 2016/17 coa titulación en 

relación ao curso anterior (2015/16), en global os datos son algo inferiores e non se alcanza o valor 

obxectivo (2,39 puntos sobre 5). 

 

Na seguinte táboa, móstrase o cuestionario do grao de satisfacción coa titulación realizado desde a 
área de Calidade, coas puntuacións medias obtidas nos dous cursos anteriores. 
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Táboa 7 
 CUESTIÓNS C. 2015/16  C. 2016-17 

OBXECTIVOS E COMPETENCIAS DA TITULACIÓN 2,75  

1 A información dispoñible sobre as competencias do plan de estudos 2,75  3,00 

ORIENTACIÓN Ao ESTUDIANTADO 2,60  

2 A información e orientación recibida na titulación 3,00  2,58 

3 As accións desenvolvidas non Plan de acción titorial (PAT) 2,75  2,42 

4 A información e orientación recibida sobre vos distintos itinerarios 2,50 
curriculares ou especialidades dá titulación 

 
2,33 

5 A orientación profesional e laboral 2,00  2,42 

6 A difusión dás actividades extracurriculares entre ou estudantado 2,75 
(información dás actividades culturais, deportivas, sociais...) 

 
2,42 

PLANIFICACIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS ENSINOS 2,59  

7 A información dispoñible sobre ou desenvolvemento do ensino e a avaliación dás 2,25 
aprendizaxes (horarios, calendario dás probas de 
avaliación, actividades, cambios...) 

 

2,33 

8 A organización temporal dás materias do plan de estudos 2,25  1,92 

9 Vos horarios dá titulación 2,50  2,25 

10 Ou calendario dás probas de avaliación 2,75  2,50 

11 A proporción entre as clases teóricas e as prácticas na titulación 2,75  2,42 

12 Ou desenvolvemento dás ensinanzas dá titulación                                                               3,00  2,92 

13 A coordinación entre as materias do plan de estudos                                                        2,00  3,00 

14 A calidade dá docencia na titulación                                                                                      2,89  3,58 
 

RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS 3,15 2,20 

15 As aulas e ou seu equipamento 2,75 1,25 

16 Vos laboratorios, as aulas de informática, vos obradoiros e espazos 
experimentais e ou seu equipamento 

3,00 
2,33 

17 Vos espazos destinados ao traballo autónomo (salas de estudos, aulas de 
informática...) 

3,25 
2,33 

18 A dispoñibilidade dous fondos bibliográficos recomendados na Titulación 3,50 3,17 

19 As plataformas de teledocencia e ferramentas multimedia 3,25 1,92 

RESULTADOS 2,75 3,33 

20 As competencias adquiridas 2,75 3,33 

XESTIÓN DÁ CALIDADE 2,75 2,74 

21 A información dispoñible en relación coa calidade 2,25 2,58 

22 As canles para realizar queixas, suxestións e/ou parabéns 3,00 2,83 

23 As vías de participación na mellora dá calidade dá titulación 3,00 2,83 

 

Nesta enquisa obsérvase unha mellora no bloque de Obxectivos e Competencias da titulación, 

alcanzando unha nota de 3,00. Así mesmo, prodúcese unha lixeira mellora no apartado de Resultados 

e Competencias da titulación cunha valoración de 3,33 e tamén se mellora moi lixeiramente no bloque 

de Planificación e Desenvolvemento dos Ensinos, pasando de 2,59 a 2,61. Os aspectos con peores 

puntuacións neste bloque son a organización das materias no plan de estudos, os horarios da titulación 

e a proporción entre clases teóricas e prácticas na titulación que non alcanzan o 2,50. Os ítems mellor 

valorados son: a coordinación entre materias do plan de estudos cun 3,00 e a calidade da docencia na 

titulación cun 3,58. Convén destacar que as respostas a este cuestionario contrastan moito coas dos 

informes de valoración docente tanto da materia como a dos profesores, onde a nota obtida é 
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practicamente o dobre, tendo en conta todas as materias. Se adxunta a este informe os cuestionarios 

dos cursos 2015-126, 2016-17, 2017-18.  

 

Tamén convén destacar a notable diminución na cualificación en Recursos Materiais e Servizos 

pasando de 3,15 no 2015- 16 a 2,20 no 2016-17. O maior descenso deste bloque parece deberse á 

pregunta das aulas e o seu equipamento cunha cualificación de 1,25 e as plataformas de tele-docencia 

cunha cualificación de 1,92. Na primeira cuestión estímase que pode deberse aos problemas derivados 

da ordenador da aula destinada á aula do máster, e a segunda talvez poida deberse a que os profesores 

externos ao máster non envorcan os arquivos nas plataformas de tele-docencia. Ambos os aspectos 

tentarán revisarse e corrixirse. Outro dos bloques que tamén diminúe lixeiramente é o da orientación 

ao estudiantado, descendendo de 2,60 a 2,43 e minimamente o de Xestión de Calidade de 2,75 a 2,74. 

 

C) Resultados das enquisas de satisfacción coa titulación de PDI e PAS. 
 

En canto ao grao de satisfacción do PDI coa titulación no curso 2016-17, a media é 3,88 (sobre 5), 

moito mellor que a valoración global dos alumnos. Estas son as 25 pregustas da enquisa coa súa 

valoración. 

Táboa 8 
 

Obxectivos e 

competencias 

1 A información dispoñible sobre as competencias do plan de estudos 4.17 

2 As competencias do plan de estudos 4.12 

 
 

 
Planificación (e 

desenvolvemento 

dás ensinanzas) 

3 
A información dispoñible sobre ou desenvolvemento do ensino e a avaliación dás 

aprendizaxes (horarios, calendario dás probas de avaliación, actividades, cambios...) 
3.86 

4 A organización temporal dás materias do plan de estudos 3.85 

5 Vos horarios dá titulación 3.90 

6 Ou calendario dás probas de avaliación 4.02 

7 A proporción entre as clases teóricas e as prácticas na titulación 3.72 

8 Ou desenvolvemento dás ensinanzas dá titulación 4.06 

9 A coordinación entre as materias do plan de estudos 3.54 

10 A calidade dá docencia na titulación 4.32 

Recursos 

humanos 

 

11 
 

A coherencia dous criterios de asignación dá docencia coa capacitación do persoal 
 

4.04 

 
 

Rescursos 

materiais e 

servizos 

12 As aulas e ou seu equipamento 3.88 

13 
Vos laboratorios, as aulas de informática, vos obradoiros e espazos experimentais e ou 

seu equipamento 
3.86 

14 
Vos espazos destinados ao traballo autónomo do estudantado (salas de estudos, aulas 

de informática...) 
3.97 

15 A dispoñibilidade dous fondos bibliográficos recomendados na titulación 4.31 

16 As plataformas de teledocencia e ferramentas multimedia 4.33 

Resultados 
17 As competencias adquiridas polo estudantado 4.21 

18 A adecuación dás competencias do título co desenvolvemento profesional do estudantado 4.04 

 

Orientación ao 

estudantado 

19 As accións de orientación ao estudantado dá titulación 3.81 

20 A orientación profesional e laboral ao estudantado dá titulación 3.81 

21 
A difusión dás actividades extracurriculares entre ou estudantado (información 

dás actividades culturais, deportivas, sociais...) 
3.86 
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Xestión de Calidade 

22 A información dispoñible en relación coa calidade 3.76 

23 As canles para realizar queixas, suxestións e/ou parabéns 4.02 

24 As vías de participación na mellora dá calidade dá titulación 3.90 

25 Vos obxectivos de calidade. 3.90 

 
 

O grao de satisfacción do PAS co título no curso 2015-16 é de 3,5 (sobre 5), similar á satisfacción 

mostrada polo PDI. 

Táboa 9 

 
 

A) Resultados enquisas satisfacción do estudante co TFM 
 

O grao de satisfacción do estudante co TFM é elevado, sendo un 4,5 (sobre 5) no curso 2016-17, e 

un 4,63 no curso 2017-18, aínda que a participación é moi baixa (2 en 2016-17 e 1 en 2017-18). A 

continuación, móstrase o valor medio de cada pregunta. No caso de respostas de SE/NON, o SE 

conta como 5 e o NON como 1. 

 
 

Táboa 10 

 2017-18 1016-17 

Satisfacción coa formación recibida para a realización do TFM 5 4,5 

Satisfacción xeral coa formación previa recibida para a elaboración da 
memoria e o seu defensa 

4 4 

Crees que estiveches á altura da esixencia do traballo 5 5 

Satisfacción co traballo desenvolvido 5 4 

Satisfacción coa información facilitada sobre o TFM (Web, charlas, etc.) 3 4 

Satisfacción xeral co titor/a 5 5 

Grao de interese por parte do Titor/a 5 4,5 
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Foi fácil contactar co teu titor/a? 5 5 

 

B) Resultados enquisas satisfacción do titor co TFM 
 

Só se dispón de datos do curso 2017-18, con 3 enquisados. O grao de satisfacción do titor co TFM é 

de 4,12, lixeiramente menos que no caso dos estudantes. A continuación, móstrase o valor medio 

de cada pregunta e a lista de cuestións realizadas. No caso de respostas de SE/NON, o SE conta como 

5 e o NON como 1. En xeral, os titores quéixanse da información facilitada. No curso 2018-19 

tratarase de mellorar este punto preparando un documento guía que se circula tanto a profesores 

como a estudantes ao principio do segundo semestre. 

 

Resultados Enquisas de Avaliación Docente  

 
O acceso aos datos deste apartado atópase na secretaría virtual da Universidade de Vigo 
(https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/index.php?modulo=informes&accion=InformeEadTitulacion) 

 
Figura 4 

 
Na Figura 4, móstrase o índice de participación nas enquisas de avaliación docente (EAD) para o Grao en Ciencias 
do Mar, onde se observa unha tendencia crecente e alcanzando un valor do 50,6% para o curso 2017-18. Hai que 
ter en conta que esta participación é de máis de 20 puntos superior á da enquisa anterior de satisfacción coa 
titulación e adoitan realizala aqueles alumnos que asisten regularmente a clase e, por tanto, aqueles que en xeral 
adoitan ter un maior interese polos estudos que están a realizar. 
 

 
Figura 5 

 
No caso do Máster Interuniversitario en oceanografía, Figura 5, só se dispón de datos do tres últimos cursos 
académicos e hai que destacar o alto índice de participación (91%) no último curso 2017-18. 
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Na táboa 12 preséntanse os resultados das enquisas de avaliación docente (EAD) realizada ao alumnado tanto 
de Grao como de Máster na Facultade de Ciencias do Mar para o curso 2017-18, obtendo en todos os ítems 
valores superiores aos do curso anterior, 2016-17. Compáranse estes datos cos resultados para a rama de 
Ciencias e para toda a Universidade de Vigo. Os valores obtidos no Grao son similares aos que se obteñen para 
toda a Rama de Ciencias. En todos os ítems avaliados tanto o Grao como o Máster obteñen valoracións por 
encima da media da Universidade. Pódese concluír que a Titulación de Grao e Máster conta cun moi bo cadro de 
persoal de profesorado encargado dos labores docentes, e pódese incluír como punto forte das dúas titulacións. 
 
Táboa 11. Comparativa dos resultados das enquisas de avaliación docente 
 

  
Materias 

Condicións 
materiais 

Planificación 
Desenvolvem

ento 
Resultados Total 

CENTRO 
GRAO 4,10 3,95 3,90 4,00 3,91 3,97 

MÁSTER 4,42 4,61 4,59 4,68 4,69 4,66 

RAMA 
GRAO 4,12 3,98 3,88 3,97 3,91 3,96 

MÁSTER 4,13 4,18 4,15 4,22 4,04 4,19 

UVIGO 
GRAO  4,03 3,84 3,75 3,85 3,82 3,82 

MÁSTER 4,14 3,98 3,97 4,07 4,07 4,05 

 
 
O histórico de resultados das EADs para o Grao en Ciencias do Mar (curso 2012-2013 a 2017-2018) mostra unha 
tendencia crecente en todos os aspectos docentes avaliados, alcanzando un valor global de 3,97 no curso 2017-
18 (Fig. 4a). Como se observa en dita gráfica, todos os aspectos avaliados teñen unha nota que supera o 
aprobado, mesmo no ítem peor valorado (Resultados, curso 2012-13, cualificación 3,5 puntos). Estas 
cualificacións altas no profesorado parecen ter certo desaxuste cando se comparan coa enquisa de satisfacción 
da titulación. Todo parece indicar que hai unha tendencia do alumnado que mostra algún descontento coa 
titulación a participar nas enquisas de satisfacción coa titulación, tendo en conta que a porcentaxe de alumnos 
que participan nesta enquisa é moito menor que o que participa na EAD. 
 
 
 

a) 
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b) 

 
Fig 6. Avaliación da actividade docente do profesorado (curso 2017-18): a) histórico desde a implantación da 
titulación; b) por curso para o curso 2017-18. 
 
A valoración global por curso mostra que os mellores resultados obtéñense para 1º e 3º curso e as valoracións 
máis baixas obtéñense para 2º e 4º  curso. 
 
En todo caso, os resultados obtidos nas EADs considéranse moi relevantes, tendo en conta que os estudantes 
que cobren estas enquisas son os que asisten a clase con regularidade. 
 
No caso do Máster Interuniversitario en Oceanografía atópase unha situación moi similar á atopada no Grao, 
onde todos os aspectos na avaliación docente son valorados moi positivamente e obsérvase unha tendencia 
crecente co tempo. Volve repetirse a situación na que os alumnos dan unha valoración máis baixa na enquisa de 
satisfacción coa titulación que a que outorgan na EAD. 
 

 
Figura 7 

 
 

II.1.4. Conclusións respecto dos resultados das enquisas  

Os esforzos na difusión das enquisas de satisfacción coa titulación (EST) e de avaliación do profesorado (EAD) por 
parte do Centro melloraron gradualmente a participación do alumnado, que mantén unha tendencia crecente. 
Por iso, este esforzo vaise a manter no próximo curso, sendo responsable desta difusión o coordinador de grao 
e máster. 
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Os resultados da EST para o Grao son valorados moi negativamente polo Centro, aínda que neste último curso a 
puntuación mellorou sensiblemente ata 2,84 puntos. Parece que as accións de mellora emprendidas e, 
motivadas moitas delas por estes resultados, empezan a ter un reflexo na mellora da valoración do alumnado. 
Por outra banda, o cambio desde a área de Calidade dos enunciados das cuestións realizadas na devandita 
enquisa (baseado en que moitos alumnos non comprendían que se lles estaba preguntando nas devanditas 
cuestións) tamén axuda a mellorar a fiabilidade dos resultados obtidos, o que corresponde ao verdadeiro 
significado de “Sistema Interno de Garantía de Calidade”. 
 
Existe unha incoherencia entre os resultados das EST, onde a titulación non se valora positivamente, e os 
resultados das EADs, onde dan valoracións por encima da media da UVIGO. Nas EADs, as cuestións expostas 
enfócanse a unha materia e un docente determinado, polo que é unha enquisa máis concreta e consideramos 
que o estudante entende mellor que se lle está preguntando. Unha destas inconsistencias máis relevantes nestes 
resultados atópase, nun dos ítems peor valorado da EST, relativo á coordinación entre materias e profesores, 
cunha puntuación de 2,44 Mentres que na cuestión da EAD “a coordinación entre o profesorado da materia é 
adecuada” obtense unha valoración de 4,02. 
 
Por outra banda, como xa se comentou anteriormente, as EADs son realizadas por unha porcentaxe moi 
relevante de estudantes que asisten asiduamente a clase, polo que ten unha opinión formada do funcionamento 
do ensino no centro. Con todo, a porcentaxe de alumnado que participa na EST diminúe practicamente á metade 
e podería darse a posibilidade dos alumnos máis descontentos coa titulación sexan os que senten motivados a 
realizar a dita enquisa, aínda que non existe un medio de estimación do perfil de alumnado que realiza a EST 
para evidenciar esta reflexión.  
 
O máster presenta tamén valores baixos na EST (2,66) e, con todo, os resultados das EADs (4,36) están moi por 
encima da media da UVIGO e da rama de Ciencias. Neste caso, cremos que a recente implantación do Máster e 
o feito de que sexa interuniversitario, coa necesidade dunha elevada coordinación entre Centros, xerou 
problemas de funcionamento, sobre todo no ámbito administrativo. Os estudantes sufriron este feito durante o 
desenvolvemento do curso e pódense atribuír a iso as malas puntuacións obtidas na EST. Con todo, estes 
problemas de xestión e coordinación non han ido en detrimento de a calidade da docencia como reflicte as altas 
valoracións das EADs. Durante o presente curso liquidáronse gran parte dos problemas de coordinación entre os 
distintos Centros, como queda reflectido no informe de coordinación do máster. 
 
 

II.3 Resultados do perfil de ingreso  

GRAO EN CIENCIAS DO MAR 
 
Evolución do número de alumnos de novo ingreso por curso 

 
Fig. 8. Evolución alumnos novo ingreso 
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A matrícula de novo ingreso foi constante e acorde coa limitación do número de prazas da titulación (70) durante 
os anos anteriores e pódese considerar acorde coa meta establecida polo centro na súa política e obxectivos de 
calidade (70 ± 5%). Con todo, neste curso 2017-18 o número de novos alumnos diminuíu ata 60, quedando por 
baixo dos límites que se estiveron considerando aceptables. Este decrecimiento no número de alumnos tamén 
se observou nas outras titulacións de grao dentro do ámbito científico. As lixeiras desviacións que se poidan 
producir, en termos xerais, dependen do modo de convocatoria e peculiaridades na asignación de prazas 
dependente da CIUG/CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia), así como por outras explicacións que 
detallaremos no seguinte apartado. 
 

Nota de admisión 

 
GRAO EN CIENCIAS DO MAR 
 

 

 

Fig. 9. a) Comparativa de nota media de admisión do grao en Ciencias do Mar e outros graos do ámbito científico por 
cursos b) variación da nota mínima de admisión por curso 
 
 
O valor media da nota media de acceso á titulación desde a súa implantación é de 6,87 sobre 14, valor que se mantivo 
bastante estable ao longo dos últimos anos. No curso 2017-18, produciuse un aumento da nota media con respecto ao 
curso anterior pasando de 6,77 no curso 2016-17 a 7,15 no curso 2017-18 (Fig. 9 a)), polo que é o segundo ano 
consecutivo que se produce un lixeiro aumento nesta nota media. Ao mesmo tempo, volve producirse un aumento na 
nota mínima de acceso (Fig. 9 b)), que volve ser, como ocorreu durante o curso 2016-17, a máxima alcanzada ata o 
momento. A combinación de ambos os valores deberíase considerar positiva, posto que está a indicar que á Titulación 
están a entrar alumnos con mellor cualificación, e sería esperable que poida marcar unha tendencia crecente nos 
próximos anos. Aínda que, por outra banda, obsérvase que este aumento das notas media e mínima de acceso poidan 
explicar a tendencia decreciente atopada nos indicadores dos que se falará a continuación. 
 
En todo caso, o centro non deixa de realizar accións de promoción da titulación nos centros de educación secundaria 
co obxectivo de captar alumnos con elevada nota media e boa formación, tratando de alcanzar a meta establecida polo 
centro (≥ 7,7).  
 
Durante o curso 2016-17, participouse cunha caseta de Ciencias do Mar na Xornada de Orientación organizada pola 
UVIGO, enviouse un representante da facultade a diferentes xornadas de información ao alumnado de secundaria 
organizadas por distintos centros e organismos (EDUGAL, XOUP, etc.), participamos nunha xornada informativa aos 
orientadores dos centros de educación secundaria, ademais de recibir numerosas visitas de instituto para coñecer a 
nosa titulación. Estas actividades tamén se van a realizar durante o curso 2018-19. 
 
 

 



 

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 17/09/2018: Informe de revisión pola dirección 

 

  

Páxina 30 de 91. 91 

 

 
Relación de demanda en 1ª opción/oferta de prazas de novo ingreso 

 
Figura 10. Taxas de ocupación, preferencia e adecuación 

 
Figura 11. Relación entre a nota media de acceso e a Taxa de adecuación 

 

A taxa de ocupación, que é o indicador “número de alumnos de novo ingreso” pero expresado en porcentaxe, 
mostra que a demanda da titulación se atopa neste curso 2017-18 por baixo dos límites aceptados polo centro 
(70±5 alumnos) e é un dato a ter en conta para posibles accións de mellora neste curso. Doutra banda, a demanda 
de praza en 1ª opción (taxa de preferencia) superara nos últimos cursos a oferta do Centro, mostrando unha 
tendencia lixeiramente crecente ata o curso 2016-17 (112%). Con todo, este curso 2017-18 diminuíu ata un 91%. 
Así mesmo, o indicador de adecuación que ha ido crecendo gradualmente entre os cursos 2013-14 ao 2015-16, 
mostra por segundo ano consecutivo unha tendencia decreciente, mostrando que a porcentaxe dos alumnos 
matriculados que optaran por esta titulación en primeira opción, volve diminuír a un 43%. 
A dinámica de asignación de prazas da CIUG/CIUG para o ingreso nas distintas titulacións de Grao prioriza a nota 
media obtidas nas probas de acceso sobre a preferencia da solicitude. Ao longo dos anos nos que se mediu leste 
a taxa de adecuación (exceptuando o dato do curso 2009-10), obsérvase que existe unha boa correlación 
negativa entre este indicador e nótaa media de ingreso. Isto indica que unha proporción significativa de alumnos 
que elixen como primeira opción a titulación do Grao, non son aqueles que obtiveron as mellores cualificacións 
para o seu ingreso nesta titulación e, cando se produce un aumento na nota media de acceso á titulación, a taxa 
de adecuación diminúe considerablemente. Tendo en conta que os alumnos, á hora de elixir a titulación a estudar 
en primeira opción, utilizan como indicador as notas de ingreso dos anos anteriores, e ao observarse que esta 
nota de ingreso aumentou nos últimos anos, poderíase explicar desta maneira a diminución no valor da taxa de 
preferencia para o curso 2017-18. Outro feito evidente á hora de comprender o descenso na Taxa de Preferencia 
é a da implantación da nova Titulación de Grao en Ciencias do Mar na Universidade de Barcelona, que amplía a 
oferta de elección de titulacións de Grao en Ciencias do Mar para os alumnos. 
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O aumento da nota media de admisión, xunto coa diminución na Taxa de adecuación, levan asociadas, como se 
observará máis adiante, unha taxa de abandono significativa e que é atribuíble principalmente a aqueles 
estudantes que non elixiron esta titulación como primeira opción. 
Dentro do plan de promoción da Titulación, impartíronse numerosas charlas de presentación do Grao e a 
participación durante o curso 2017-18 na Xornada de Orientación da UVIGO a estudantes de bacharelato. O 
obxectivo do Centro é captar estudantes de alto rendemento e motivados coa titulación, o cal melloraría o índice 
de adecuación e tería un reflexo directo nas taxas académicas. Esta actividade vaise seguir realizando durante o 
próximo curso 2018-19 
 
 
Estudos de acceso 

 
Na figura 12 preséntase o número de alumnos de primeira matricula, desagregados polo plan de Educación 
Secundaria e por itinerario. Nela móstrase que a modalidade de acceso principal segue sendo desde educación 
secundaria cun 90% dos estudantes de primeira matrícula. Os estudantes procedentes de educación secundaria 
seguiron principalmente o itinerario de Ciencias e Tecnoloxía. 

 
Fig. 12. Modalidade de acceso dos alumnos desde Educación secundaria en función do plan de estudos e o 
itinerario. 
 
Entre os alumnos que acceden á Titulación a través de Títulos Oficiais de Técnico Superior en Formación 
Profesional, adoitan destacar aqueles que estudaron ramas relacionadas coas actividades marítimo-pesqueiras, 
sanidade, química, mecánica, etc. Con todo, un dato relevante sobre o plan de promoción e divulgación da 
Titulación é que, sempre hai algúns alumnos procedentes da Formación Profesional na rama de “Actividades 
Físicas e Deportivas: Animación de Actividades Físicas e Deportivas” que é posible que deban sentirse moi 
sorprendidos posteriormente coas materias que se estudan no Grao de Ciencias do Mar. 
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Táboa 12. Materias comúns e de modalidade do bacharelato estudadas principalmente polos alumnos que se 
matriculan na Titulación de Ciencias do Mar. 

1º bacharelato 2º bacharelato 

Materias comúns Materias comúns 

Lingua Castelá e Literatura I 
Ciencias para o Mundo Contemporáneo 

Educación Física I 
Filosofía 

Lingua Cooficial e Literatura I 
Primeira Lingua Estranxeira I 

Relixión ou Historia e cultura das relixións 
Segunda Lingua Estranxeira I 

Historia de España 
Historia da Filosofía 

Lingua Castelá e Literatura II 
Lingua Cooficial e Literatura II 
Primeira Lingua Estranxeira II 

Relixión ou Historia e cultura das relixións 

Materias de modalidade (só 3) Materias de modalidade (só 3) 

Física e Química  
Matemáticas I  

Bioloxía e Xeoloxía 
Tecnoloxía industrial I 

Debuxo Técnico I 

Física II 
Matemáticas II 

Ciencias da Terra e Ambiental 
Bioloxía 
Química 

Debuxo Técnico II 
Tecnoloxía Industrial II  

Mecánica 

 

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN OCEANOGRAFÍA 
 

Preinscrición e admisión 

 
Das 20 prazas ofertadás cubríronse só o 45%, sendo a taxa específica de captación do mesmo centro 

do 2,08% e a taxa de transición de grao a máster do 18 %, cuxos valores son sensiblemente 

superiores a  l vos d o curso anterior. 

 
Tipo de estudiantado e nota media de acceso 
Táboa 13 

Modalidade Ingreso Sexo Home Muller Media 

Estudo Acceso Nota media Nota media Nota media 

Título de Licenciado Licenciado en 

Ciencias do Mar  5.900 5.900 

Por equivalencia, 

homologación ou 

validación parcial de 

estudos estranxeiros 

Estudos 

realizados non 

estranxeiro 14.000 8.000 11.000 

Graduados 

Superiores 

Graduado en 

Bioloxía  7.253 7.253 

Graduado en 

Ciencias do Mar 7.093  7.093 

Graduado en 

Bioloxía  6.350 6.350 

Graduado en 

Ciencias do Mar    

Graduado en 

Ciencias do Mar  7.480 7.480 
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Graduado en 

Biotecnoloxía  7.080 7.080 

 

A nota media de acceso é moi variable e oscilou entre 5,9 e 7,48, sendo a inferior algo superior ao curso 
precedente e a superior algo inferior ao mesmo. As titulacións de acceso, do mesmo xeito que no curso 
anterior, seguen sendo bastante variadas. Un 44% dos alumnos procede de Ciencias do Mar, sendo os 
restantes de Bioloxía e Biotecnoloxía. 
 
 

II.4 Resultados de mobilidade no centro 

GRAO EN CIENCIAS DO MAR 
A porcentaxe de mobilidade para o curso 2017-18 mantívose nos mesmos valores que os cursos anteriores 

(10,89% do total de alumnos matriculados), con 25 alumnos saíntes de carácter internacional e 9 nacional. Foron 

15 os alumnos entrantes dos cales 5 foron mobilidades nacionais e 10 internacionais. 

 

Táboa 14. Histórico de estudantes saíntes e entrantes, en mobilidade nacional e internacional desde o curso 

2010-11.  

 

Curso Titulación  
Total 

matriculados 

Alumnado saínte Alumnado entrante 

Internacional  Nacional  TOTAL %  Nacional  Internacional  TOTAL  

2010-2011 Licenciatura  216 32 7 39 18,06 0 5 5 

2011-2012 
Grao  161 5 1 6 3,73 0 4 4 

Licenciatura  169 32 4 36 21,30 3  - 3 

2012-2013 
Grao  212 18 4 22 10,38 0 17 17 

Licenciatura  108 20 4 24 22,22 1  - 1 

2013-2014 
Grao  254 29 1 30 11,81 0 13 13 

Licenciatura  50 3 0 3 6,00 0  - 0 

2014-2015 Grao  277 21 5 26 9,39 0 6 6 

2015-2016 Grao  289 21 8 29 10,03 9 1 10 

2016-2017 Grao  286 19 10 29 10,14 15 17 32 

2017-2018 Grao  286 25 9 34 11,89 5 11  16 

 
Fonte: Portal de transparencia UVIGO excepto para o curso 2017-2018 que son datos da secretaría do alumnado 

 

No curso 2017-2018, o noso estudiantado de Ciencias do Mar opta por estancias dun cuadrimestre, 21, fronte a 

10 que estiveron o curso completo.  

En canto aos destinos elixidos, 12 estiveron en universidades europeas non españolas a través do programa 

Erasmus+, dos cales 6 fixérono en universidades portuguesas, 2 en Francia e en Alemaña e 1 en Italia e Bélxica. 

Dez estudantes realizaron os seus estudos en universidades latinoamericanas a través do Programa Propio de 

intercambio: 5 en Chile, concretamente na Universidade de Magallanes, e 4 en México, 2 na Universidade de 

Baixa California e 2 en Colima. Con relación ao curso anterior, pódese apreciar un cambio de tendencia no destino 

dos e as estudantes xa que ata o curso 17-18 eran máis frecuentes as estancias en universidades latinoamericanas 

que en Europa. 

Foron 9 as mobilidades nacionais a través do programa SICUE: 5 á Universidade de Las Palmas de Gran Canaria, 

2 a Alacante e 1 a Cádiz e a Barcelona. 
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No curso 2017-2018 houbo un considerable descenso do alumnado entrante en relación ao curso anterior, 15 

fronte a 32, motivado fundamentalmente polo descenso das mobilidades nacionais. Así neste curso volvéronse 

aos valores medios da serie histórica. A procedencia do alumnado é fundamentalmente de Europa a través do 

programa Erasmus+, 3 de Portugal e Grecia, 2 de Polonia e 1 de Italia. Co Programa Propio tivemos a unha alumna 

de Australia. Os alumnos e alumnas entrantes co programa SICUE proviñan todos da Universidade de Alacante. 

II.5 Resultados académicos xenerais 

 

GRAO EN CIENCIAS DO MAR 
 

Taxa de éxito (IM 01) 

 
Figura 13 

 

 

Este indicador foi incrementado nos primeiros anos e 

desde o curso 2012/13 mantense en valores superiores 

ao 70%, moi próximo á meta de Calidade do Centro 

(80%). Durante o curso 2017/18 o valor obtido é do 72%. 

Na nova memoria de Grao reduciuse o valor obxectivo 

medio ao 70%, polo que se superaría este valor. 

 

Taxa de rendemento (IM 03) 

 
Figura 14 

Este indicador ten unha tendencia moi similar ao 

anterior: foi incrementado nos primeiros anos e desde o 

curso 2012/13 mantense en valores próximos ao 65%, 

valor obxectivo de Calidade do Centro. Durante o curso 

2017/18 o valor obtido é do 64%, valor algo menor ao 

obtido o curso anterior (69%). O valor medio desta taxa 

obtido nos últimos anos parece estar moi relacionado 

coa baixa taxa de gradación que se observará máis 

adiante e que vai requirir dunha reflexión máis profunda. 

Unha das medidas que se tomou para mellorar esta taxa 

de rendemento está no cambio de curso das materias 

Estatística e Física II, coa intención de mellorar a Taxa na 

materia Oceanografía Física I, que é a máis baixa de toda 

a Titulación. Haberá que ver os resultados desta medida 

nos próximos cursos. 

Na nova memoria de Grao reduciuse o valor obxectivo 

medio ao 62%, polo que se superaría este valor. 
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Taxa de avaliación (IM 02) 

 
Figura 15 

 

En relación á taxa de avaliación oscila entre 84 e 91%, 
sendo os valores máis baixos os correspondentes ao 
curso 2009/10.  
 
Despois do primeiro curso do grao fíxose un gran labor 
por parte do profesorado encamiñada a concienciar aos 
alumnos sobre unha matrícula responsable, o que 
favoreceu unha boa taxa de avaliación. No último curso o 
valor obtido foi do 89% que está entre os máis altos dos 
conseguidos pola Titulación. 
 

 

Taxa de abandono (ind. I12-DO) 

 

 
Figura 16 

A taxa de abandono é a máis crítica da nosa titulación, e 

durante todos os anos estivo moi por encima do valor 

obxectivo de calidade do Centro (15%). Durante o último 

curso obsérvase un descenso con respecto ao curso 

anterior (do 31 ao 25%) 

Consideramos que dita taxa está moi vinculada a dúas 

características dos alumnos de novo ingreso: i) a taxa de 

adecuación dos estudantes, cuxos valores en moitos 

cursos académicos non alcanzou o 50%, é dicir, algo 

menos de 35 dos 70 estudantes de 1er curso non tiñan 

como primeira opción cursar estes estudos de Grao; ii) o 

elevado número de estudantes cunha nota de acceso moi 

baixa que atopan dificultades para superar as materias. 

Unha evidencia destas posibles explicacións é a 

correlación positiva existente (excluíndo os datos do 

curso 2013/14) entre a taxa de abandono e a nota media 

de acceso. Isto significa que cando a nota media de 

acceso é máis alta, a taxa de adecuación diminúe 

linealmente, posto que entraron alumnos que elixiron 

outras Titulacións como primeira opción. Estes alumnos, 

tras cursar o Módulo Básico do Grao en Ciencias do Mar, 

poden ir estudar outras Titulacións polas que tiñan máis 

preferencia. Sería interesante realizar actividades 

divulgativas no 1er curso para animar aos alumnos a 

continuar os seus estudos nesta Titulación. Por outra 

banda, ao observarse que os alumnos que elixen Ciencias 

do Mar como primeira opción non son aqueles con as 

mellores notas de acceso, e poden atopar dificultades á 

hora de superar as materias. 

Na nova memoria de Grao modificouse o valor obxectivo 

ao <25%, polo que por moi pouco non se cumpriría este 



 

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 17/09/2018: Informe de revisión pola dirección 

 

  

Páxina 36 de 91. 91 

 

obxectivo. 

Taxa de eficiencia (ind. I13-DO) 

 
Figura 17 

Este indicador mostra o exceso de créditos que 

requiriron os estudantes dunha cohorte para obter o 

título. Isto faise calculando a relación en forma de 

porcentaxe entre os créditos necesarios para alcanzar o 

Grao na Titulación, con respecto ao número total de 

créditos dos que se matricularon. Esta taxa obtense o ano 

académico seguinte ao de gradación dos estudantes no 

título. Se a taxa toma valores afastados do 100% pódese 

concluír que os estudantes tiveron que realizar múltiples 

matrículas nalgunhas materias do plan de estudos. Polo 

que esta taxa tamén vai ter unha gran relación coa Taxa 

de Gradación que se mostra a continuación. 

Como se observa na gráfica, este indicador seguiu unha 

tendencia decreciente desde que se dispón de 

información. 

Con todo, nos dous últimos cursos parece que se 

estabilizou ao redor dun valor do 80%, sendo o valor 

alcanzado neste curso do 79%. Tendo en conta as 

mellores taxas de rendemento e de éxito alcanzadas nos 

últimos anos, cabe esperar unha mellora tamén desta 

taxa, que permita alcanzar o valor obxectivo (85%). 

Na nova memoria de Grao modificouse o valor obxectivo 

ao >80%, polo que por moi pouco non se cumpriría este 

obxectivo. 

Taxa de gradación 

 
Figura 18 

 

A porcentaxe de alumnos que se gradúa aos 4 anos (n) 

de haberse matriculado varía entre o 9% para a cohorte 

2009/10 e o 12% para as cohortes 2010/11 e 2013/14. No 

último curso (cohorte 2014/15), este valor volveu a 

descender ao 8%. A porcentaxe de alumnos que se 

gradúa aos 5 anos (n+1) parece oscilar entre o 20 e o 26% 

para as cohortes de 2010 ao 2013. A porcentaxe de 

alumnos que se gradúa aos 6 anos (n+2) mostra unha 

lixeira tendencia decreciente, con valores que oscilan 

entre o 35 e o 42%. Completaríase esta gráfica con 

aqueles alumnos que abandonaron os estudos de grao 

(Taxa de abandono) e aqueles alumnos que necesitan de 

máis de 6 anos para completar os estudos. Estes valores, 

que son considerablemente mellorables, poden ter unha 

boa correlación coa Taxa de Rendemento, xa que non é 

posible terminar uns estudos en catro anos se o 
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alumnado só supera en cada curso académico o 65% dos 

créditos dos que se matriculou. Polo que os alumnos 

necesitan algún curso académico adicional para finalizar 

os estudos. 

A posible mellora das taxas de rendemento mediante 

unha planificación adecuada e realista das materias das 

que se matriculan os alumnos cada ano tampouco 

melloraría esta situación. O centro vai preparar unha 

serie de enquisas para o alumnado co obxeto de recabar 

información sobre o seu traballo académico 

desenvolvido para cada asignatura, e así poder ter un 

coñecemento máis preciso das causas destas baixas tasas 

de rendemento. Isto permitiría tomar accións que 

permitan un aumento na taxa de rendemento sen que 

supoña un descenso do nivel académico, o cal afectaría á 

taxa de empleabilidad xa que provocaría a saída ao 

mercado de traballo de alumnos peor preparados. 

 

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN OCEANOGRAFÍA 

Na seguinte táboa móstranse de maneira resumida as Taxas que avalían os resultados académicos xenerais 

Táboa 15 

INDICADOR Curso 2015/16 Curso 2016/17 Curso 2017/18 

Taxa de Gradación 50% 75% 88% 

Taxa de Éxito 100% 100% 100% 

Taxa de Rendemento 89% 89% 89% 

Taxa de Eficiencia 100% 93% 94% 

Taxa de Avaliación 89% 89% 89% 

 

Mentres que practicamente todos os datos mostran uns valores moi satisfactorios, a taxa de gradación é un valor 

que normalmente era moi baixo. Con todo, o valor desta Taxa ha ido mellorando desde o curso 2015-16 ata o 

actual. Isto débese a que os alumnos preferían dedicarlle máis tempo ao TFM con obxecto de mellorar a calidade 

científica do traballo e á posibilidade de optar a algunhas bolsas nas que unha das condicións é ser estudante 

dun curso de máster. 

 

II.6 Indicadores por materia 

GRAO EN CIENCIAS DO MAR 
 

No seguinte gráfico preséntanse as taxas de rendemento e de éxito medias por curso e semestre no Grao en 
Ciencias do Mar. Como xa se puxo de manifesto en informes anteriores, os valores máis baixos adóitanse obter 
nos cursos iniciais (1º e 2º curso), aumentando progresivamente cara aos cursos máis altos (3º e 4ºcurso). Neste 
curso 2017-18, vólvense a obter os niveis máis baixos destas taxas no 2º curso, 2º semestre. Con todo, mentres 
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que no curso anterior atribuíase este descenso a unha materia por unha circunstancia puntual, neste curso as 
taxas de rendemento e éxito de todas as materias do 2º curso, 2º semestre son moi similares. 
Un feito destacable deste curso 2017-18 e que se vai a poder observar nas gráficas posteriores é que 18 das 39 
materias cursadas no Grao non alcanzaron os valores obxectivos polo Grao nas Taxas de Rendemento e Éxito. 
 
Cos novos valores obxectivo de taxas de rendemento e éxito na memoria de Grao en Ciencias do Mar actualizado, 
nunha gran maioría dos semestres superaríanse estes valores. Unicamente non se superarían estes valores 
obxectivos no segundo semestre dos cursos segundo e terceiro e nas materias obrigatorias do cuarto curso. 

 
Figura 19 

 
Nas gráficas seguintes móstranse os datos por materia de taxas de rendemento e taxa de éxito por curso, para 
o curso 2017/18 e para o histórico desde o 2009/10.  

 
 

1º curso 
1er semestre 2º semestre 

 
Figura 20 
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A taxa mínima de rendemento considerada como obxectivo pola Titulación de Grao é do 65% e soamente foi 

igualada ou superada polas materias Xeoloxía I e II e Bioloxía II. Da mesma maneira, as únicas materias cuxas 

taxas de éxito superan o valor obxectivo da Titulación (>80%) son Xeoloxía II e Bioloxía II. 

A revisión histórica destes dous indicadores para primeiro curso, mostran que nos últimos anos existe unha 

tendencia cara a valores similares na case totalidade das materias, con valores entre o 50 e o 60% para a taxa de 

rendemento, e entre o 60 e 70% para a taxa de éxito. A partir da evidencia destes datos, sería conveniente revisar 

os obxectivos do centro para este indicador, polo menos para os cursos máis baixos da titulación. 

Na nova memoria de Grao modificouse os valores obxectivos das taxas de rendemento e éxito para o primeiro 

curso a 50% >e >55%, respectivamente. Polo que se cumpriría este obxectivo na maioría das materias. 

Taxa rendemento 

  
Taxa de éxito 

  
Figura 21 
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2º curso 
1er semestre 2º semestre 

 
Figura 22 

 

 

As materias do primeiro semestre Bioquímica, e Estatística superan os valores obxectivo do centro para as Taxas de 

Rendemento e Éxito, mentres que as materias Botánica Mariña do primeiro semestre e Medios Sedimentarios do segundo 

semestre unicamente superan o valor obxectivo do centro para a Taxa de Rendemento. No resto das materias obtéñense 

valores similares entre o 50 e o 60% para as Taxas de Rendemento e Éxito. 

O rexistro histórico non mostra unha tendencia clara na evolución destas taxas co tempo para os dous cuadrimestres, 

excepto Estatística, que destaca por elevadas TR e CHE. 

 

Na nova memoria de Grao modificouse os valores obxectivos das taxas de rendemento e éxito para o segundo curso a 

60% >e >65%, respectivamente. Polo que non se cumpriría este obxectivo na maioría das materias. 

 

Taxa rendemento 

  
Taxa de éxito 
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Figura 23 

 

 

3º curso 
1er semestre 2º semestre 

 
Figura 24 

 

No primeiro semestre do 3º curso, obsérvase que os valores de TR e mellóranche con respecto aos cursos máis 

baixos, alcanzando os valores obxectivo en todas as materias excepto na OF I. Con todo, no segundo semestre 

obtéñense valores de TR que están moi próximos ou superan o valor obxectivo, e a única materia que supera o 

valor obxectivo de éche a Oceanografía Xeolóxica 

Tendo en conta os valores históricos, a tendencia xeral tanto para TR como para ÉCHE lixeiramente decreciente, 

tendencia que parece confirmarse neste curso 2017-18. A OF I presenta historicamente valores de TR e CHE 

moito máis baixos que o resto de materias. Isto podería xustificarse tendo en conta que os alumnos non tiveron 

ningunha materia do ámbito da Física en segundo curso e volven atoparse novamente con materias de Física en 

terceiro curso. Este feito tamén xustifica que os valores de TR e recuperar lixeiramente na OF II. 

Na modificación do Título aprobada neste curso cambiáronse de curso académico as materias de Estatística 

(agora no curso 1º) por Física II (agora no curso 2ª), con obxecto de mellorar esta situación. 

Na nova memoria de Grao modificouse os valores obxectivos das taxas de rendemento e éxito para o terceiro 

curso a 70% >e >75%, respectivamente. Polo que só se cumpriría este obxectivo na metade das materias. 
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Taxa rendemento 

  
Taxa de éxito 

  
Figura 25 

 

4º curso 
Obrigatorias Optativas 

 
Figura 26 
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En 4º curso, as TR e mellóranche significativamente con respecto aos cursos menores pero a materia de Pesqueiras e 

Contaminación Mariña non alcanzan por pouco os valores obxectivo. En canto ás materias optativas (3º e 4º curso), todas 

elas, superan as TR e CHE obxectivo. 

Revisando o histórico, obsérvase como a materia Dinámica Oceánica e Pesqueiras teñen unha evolución similar, 

aumentando os seus valores de CHE e TR con respecto ao curso 2015-16 e a tendencia decreciente dos valores de CHE e 

TR na materia Contaminación Mariña nos últimos cursos. 

 

Na nova memoria de Grao modificouse os valores obxectivos das taxas de rendemento e éxito para o cuarto curso a 80% 

>e >85%, respectivamente. Polo que só se cumpriría este obxectivo na metade das materias obrigatorias e practicamente 

na totalidade das materias optativas. 

 

Taxa rendemento 

  
  

  
Figura 27 
 
Táboa 16 
Materia Curso 

Académico 
% Éxito % 

Rendemento 
%Avaliación 

G060101 Bioloxía: Bioloxía I 2017/2018 66% 60% 92% 

2016/2017 60% 56% 95% 

2015/2016 66% 61% 92% 

G060201 Bioloxía: Bioloxía II 2017/2018 86% 77% 89% 

2016/2017 95% 89% 93% 
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2015/2016 86% 83% 97% 

G060102 Física: Física I 2017/2018 62% 53% 86% 

2016/2017 80% 73% 91% 

2015/2016 63% 56% 88% 

G060202 Física: Física II 2017/2018 54% 47% 88% 

2016/2017 48% 45% 93% 

2015/2016 46% 40% 88% 

G060105 Xeoloxía: Xeoloxía 
I 

2017/2018 76% 65% 86% 

2016/2017 83% 79% 94% 

2015/2016 96% 93% 97% 

G060205 Xeoloxía: Xeoloxía 
II 

2017/2018 91% 79% 87% 

2016/2017 97% 89% 92% 

2015/2016 94% 86% 91% 

G060103 Matemáticas: 
Matemáticas I 

2017/2018 72% 61% 85% 

2016/2017 72% 67% 93% 

2015/2016 74% 64% 86% 

G060203 Matemáticas: 
Matemáticas II 

2017/2018 67% 52% 79% 

2016/2017 69% 61% 88% 

2015/2016 69% 44% 63% 

G060104 Química: Química 
I 

2017/2018 56% 49% 86% 

2016/2017 48% 45% 94% 

2015/2016 52% 49% 96% 

G060204 Química: Química 
II 

2017/2018 62% 47% 76% 

2016/2017 74% 61% 82% 

2015/2016 68% 55% 80% 

G060303 Estatística 2017/2018 97% 92% 95% 

2016/2017 91% 88% 96% 

2015/2016 95% 79% 83% 

G060301 Bioquímica 2017/2018 86% 79% 92% 

2016/2017 79% 78% 98% 

2015/2016 65% 59% 91% 

G060302 Botánica mariña 2017/2018 77% 75% 97% 

2016/2017 69% 63% 91% 

2015/2016 66% 59% 89% 

G060401 Ecoloxía mariña 2017/2018 63% 55% 88% 

2016/2017 52% 49% 94% 

2015/2016 48% 46% 95% 

G060405 Zooloxía mariña 2017/2018 60% 56% 93% 

2016/2017 75% 64% 85% 

2015/2016 60% 53% 88% 

G060404 Principios de 
microbioloxía 
mariña 

2017/2018 57% 55% 96% 

2016/2017 27% 24% 87% 

2015/2016 49% 45% 92% 

G060501 Fisioloxía de 
organismos 
mariños 

2017/2018 86% 79% 91% 

2016/2017 86% 78% 91% 

2015/2016 85% 77% 91% 

G060902 Bioloxía de peixes 
e mariscos 

2017/2018 95% 90% 95% 

2016/2017 94% 86% 92% 

2015/2016 100% 91% 91% 

G060305 Sedimentoloxía 2017/2018 58% 55% 96% 

2016/2017 78% 68% 88% 
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2015/2016 50% 44% 89% 

G060402 Medios 
sedimentarios 
costeiros e 
mariños 

2017/2018 75% 71% 95% 

2016/2017 83% 77% 93% 

2015/2016 67% 62% 93% 

G060904 Métodos en 
análise xeográfica 

2017/2018 100% 100% 100% 

2016/2017 100% 100% 100% 

2015/2016 100% 92% 92% 

G060908 Teledetección 
oceanográfica 

2017/2018 100% 75% 75% 

2016/2017 100% 83% 83% 

2015/2016 100% 80% 80% 

G060505 Química aplicada 
ao medio mariño I 

2017/2018 86% 81% 95% 

2016/2017 88% 80% 91% 

2015/2016 62% 57% 93% 

G060604 Química aplicada 
ao medio mariño II 

2017/2018 70% 70% 100% 

2016/2017 81% 76% 95% 

2015/2016 80% 72% 90% 

G060702 Dinámica oceánica 2017/2018 74% 67% 91% 

2016/2017 81% 78% 96% 

2015/2016 53% 45% 86% 

G060905 Modelización 2017/2018 100% 100% 100% 

2016/2017 100% 80% 80% 

2015/2016 83% 71% 86% 

G060304 Oceanografía 
química I 

2017/2018 53% 53% 100% 

2016/2017 64% 61% 96% 

2015/2016 48% 45% 93% 

G060403 Oceanografía 
química II 

2017/2018 55% 53% 97% 

2016/2017 80% 76% 94% 

2015/2016 83% 79% 95% 

G060504 Oceanografía 
xeolóxica I 

2017/2018 85% 81% 95% 

2016/2017 96% 89% 93% 

2015/2016 70% 68% 98% 

G060603 Oceanografía 
xeolóxica II 

2017/2018 85% 82% 96% 

2016/2017 95% 88% 92% 

2015/2016 89% 87% 98% 

G060502 Oceanografía 
biolóxica I 

2017/2018 98% 98% 100% 

2016/2017 100% 98% 98% 

2015/2016 98% 90% 92% 

G060601 Oceanografía 
biolóxica II 

2017/2018 71% 63% 89% 

2016/2017 82% 74% 91% 

2015/2016 65% 56% 86% 

G060503 Oceanografía 
física I 

2017/2018 40% 39% 96% 

2016/2017 39% 38% 97% 

2015/2016 55% 49% 90% 

G060602 Oceanografía 
física II 

2017/2018 66% 61% 94% 

2016/2017 67% 64% 95% 

2015/2016 63% 58% 93% 

G060703 Pesqueiras 2017/2018 65% 56% 85% 

2016/2017 70% 65% 93% 

2015/2016 59% 48% 80% 

G060801 Acuicultura 2017/2018 100% 98% 98% 
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2016/2017 98% 98% 100% 

2015/2016 100% 92% 92% 

G060907 Recursos 
xenéticos mariños 

2017/2018 100% 100% 100% 

2016/2017 100% 88% 88% 

2015/2016 100% 61% 61% 

G060906 Parasitoloxía e 
microbioloxía 
mariña 

2017/2018 91% 87% 96% 

2016/2017 100% 87% 87% 

2015/2016 100% 79% 79% 

G060704 Xestión mariña e 
litoral 

2017/2018 98% 94% 96% 

2016/2017 100% 100% 100% 

2015/2016 97% 86% 89% 

G060701 Contaminación 
mariña 

2017/2018 61% 58% 94% 

2016/2017 79% 76% 96% 

2015/2016 94% 83% 88% 

G060903 Economía e 
lexislación 

2017/2018 100% 100% 100% 

2016/2017 100% 100% 100% 

2015/2016 100% 88% 88% 

G060909 Xeoloxía mariña 
aplicada 

2017/2018 95% 95% 100% 

2016/2017 100% 98% 98% 

2015/2016 97% 89% 92% 

G060901 Análise de concas 2017/2018 100% 100% 100% 

2016/2017 100% 100% 100% 

2015/2016 100% 88% 88% 

G060991 Traballo de Fin de 
Grao 

2017/2018 100% 48% 48% 

2016/2017 100% 60% 60% 

2015/2016 100% 49% 49% 

G060318 Prácticas externas 2017/2018 100% 87% 87% 

2016/2017 100% 88% 88% 

2015/2016 100% 88% 88% 

 
Táboa 17. Informes de cualificación por materia 

  

 

1º e 2º Cuadrimestre 
 

Recoñecemento 

 

 

Mater
ia 

(COD) 

Materia (DESC)  

Aprobado 
 

Apto 
por 

comp 
M H NP Not Sob Susp Aprob MH Not Recoñ Sob 

G060
801 

Acuicultura 16  1 1 29   2  1   

G060
901 

Análise de 
concas 

7    8 4       

G060
902 

Bioloxía de 
peixes e 
mariscos 

10   1 6  1 2    1 

G060
101 

Bioloxía: Bioloxía 
I 

36  2 7 7 2 26 2 1    
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G060
201 

Bioloxía: Bioloxía 
II 

29   7 18  8 2     

G060
301 

Bioquímica 26  1 6 32 1 10 2     

G060
302 

Botánica mariña 36  4 2 11 3 17   2   

M153
208 

Cambio Global e 
Ecosistemas 

Mariños 
  1 1 5 2       

G060
701 

Contaminación 
mariña 

16   3 9 2 19 2  1   

M153
301 

Deseño e 
Realización de 

Campañas 
Oceanográficas 

     7       

G060
702 

Dinámica 
oceánica 

10  3 4 12 5 11 1     

G060
401 

Ecoloxía mariña 40  1 12 10 1 32 2     

G060
903 

Economía e 
lexislación 

1  1  8 3  2  1   

G060
303 

Estatística 26  2 3 23 4 2 2     

G060
102 

Física: Física I 22  4 11 14  26 2     

G060
202 

Física: Física II 40  1 13 4  42 3  1   

G060
501 

Fisioloxía de 
organismos 

mariños 
31   5 11 1 7 1     

M153
207 

Interacción 
Atmosfera-

Océano 
2  1  5 1       

G060
103 

Matemáticas: 
Matemáticas I 

15  2 12 25 4 19 3     
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G060
203 

Matemáticas: 
Matemáticas II 

41   22 10 2 27 1     

G060
402 

Medios 
sedimentarios 

costeiros e 
mariños 

29  1 3 14  15   1   

G060
904 

Métodos en 
análise 

xeográfica 
3  1  2 1  1     

G060
905 

Modelización   1   1       

M153
205 

Modelos 
Climáticos 

  1  4 4       

M153
CF103 

Oceanografía 
Biolóxica 

  1  2        

G060
502 

Oceanografía 
biolóxica I 

33  1  14  1 2     

G060
601 

Oceanografía 
biolóxica II 

28  2 7 9  17 2     

M153
102 

Oceanografía de 
Ecosistemas 

    5 2       

M153
CF101 

Oceanografía 
Física 

1     4       

G060
503 

Oceanografía 
física I 

17  1 3 10  43 1     

G060
602 

Oceanografía 
física II 

26  1 4 8 2 20 1     

M153
CF102 

Oceanografía 
Química 

2    3        

G060
304 

Oceanografía 
química I 

39    2 1 39 2     

G060
403 

Oceanografía 
química II 

12   2 19 1 27 1     

M153
CF104 

Oceanografía 
Xeolóxica 

1     4       



 

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 17/09/2018: Informe de revisión pola dirección 

 

  

Páxina 49 de 91. 91 

 

G060
504 

Oceanografía 
xeolóxica I 

37   3 8  8   1   

G060
603 

Oceanografía 
xeolóxica II 

19  2 2 25  8 1     

M153
206 

Paleoclimatoloxí
a e 

Paleoceanografía 
3    4 1       

G060
906 

Parasitoloxía e 
microbioloxía 

mariña 
13  1 1 5 1 2      

G060
703 

Pesqueiras 19 2 1 8 6 3 16   1   

G060
318 

Prácticas 
externas 

   4 8 18  1     

G060
404 

Principios de 
microbioloxía 

mariña 
42 2  4 6  37 2     

M153
101 

Procesos Físicos 
non Océano 

  1   6       

M153
104 

Procesos 
Xeolóxicos en 
Márxenes e 

Concas 
Oceánicas 

2    3 2       

G060
505 

Química aplicada 
ao medio mariño 

I 
20  3 3 21 3 8 1     

G060
604 

Química aplicada 
ao medio mariño 

II 
19    18  16 1     

G060
104 

Química: 
Química I 

40 1 1 14 4  38 3  1   

G060
204 

Química: 
Química II 

36   22 4  26 1  1   
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M153
103 

Reactividade 
Química non 

Océano 
  1  3 3       

G060
R01 

Recoñecementos 
de Actividades 

de Grao 
          1  

G060
907 

Recursos 
xenéticos 
mariños 

5    5 1  1  1   

G060
305 

Sedimentoloxía 35   3 5  31 2     

G060
908 

Teledetección 
oceanográfica 

  1 2 3 2       

G060
991 

Traballo de Fin 
de Grao 

3  3 29 17 4       

M153
302 

Traballo fin de 
Máster 

   1 4 1 6      

G060
909 

Xeoloxía mariña 
aplicada 

14  4  18 1 2 2     

G060
105 

Xeoloxía: 
Xeoloxía I 

38   10 8  15   1   

G060
205 

Xeoloxía: 
Xeoloxía II 

23   8 22 3 5 1  1   

G060
704 

Xestión mariña e 
litoral 

8  2 2 28 4 1 1  1   

G060
405 

Zooloxía mariña 15   5 23  27 1  1   

 

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN OCEANOGRAFÍA 

Táboa 18 Informes de cualificación por materia 
Materia Curso 

Académico 
Nº Créditos 
Matriculados 

Nº Créditos 
Presentados 

Nº Créditos 
Superados 

% 
Éxito 

% 
Rendemento 

% 
Avaliación 

M153101 Procesos Físicos 
non Océano 

2017/2018 35,0 35,0 35,0 100% 100% 100% 

2016/2017 45,0 45,0 45,0 100% 100% 100% 

2015/2016 40,0 40,0 40,0 100% 100% 100% 

M153102 Oceanografía 
de Ecosistemas 

2017/2018 35,0 35,0 35,0 100% 100% 100% 

2016/2017 45,0 45,0 45,0 100% 100% 100% 

2015/2016 40,0 40,0 40,0 100% 100% 100% 
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M153103 Reactividade 
Química non 
Océano 

2017/2018 35,0 35,0 35,0 100% 100% 100% 

2016/2017 45,0 45,0 45,0 100% 100% 100% 

2015/2016 40,0 40,0 40,0 100% 100% 100% 

M153104 Procesos 
Xeolóxicos 
en Márxenes 
e Concas 
Oceánicas 

2017/2018 35,0 35,0 35,0 100% 100% 100% 

2016/2017 45,0 45,0 45,0 100% 100% 100% 

2015/2016 
40,0 40,0 40,0 100% 100% 100% 

M153205 Modelos 
Climático
s 

2017/2018 45,0 45,0 45,0 100% 100% 100% 

2016/2017 50,0 45,0 45,0 100% 90% 90% 

2015/2016 40,0 40,0 40,0 100% 100% 100% 

M153206 Paleoclimatoloxí
a e 
Paleoceanografía 

2017/2018 40,0 40,0 40,0 100% 100% 100% 

2016/2017 50,0 50,0 50,0 100% 100% 100% 

2015/2016 40,0 40,0 40,0 100% 100% 100% 

M153207 Interacció
n 
Atmosfera- 
Océano 

2017/2018 45,0 45,0 45,0 100% 100% 100% 

2016/2017 50,0 45,0 45,0 100% 90% 90% 

2015/2016 40,0 40,0 40,0 100% 100% 100% 

M153208 Cambio Global 
e Ecosistemas 
Mariños 

2017/2018 45,0 40,0 40,0 100% 89% 89% 

2016/2017 50,0 45,0 45,0 100% 90% 90% 

2015/2016 40,0 40,0 40,0 100% 100% 100% 

M153301 Deseño e 
Realización de 
Campañas 
Oceanográfica
s 

2017/2018 35,0 35,0 35,0 100% 100% 100% 

2016/2017 45,0 45,0 45,0 100% 100% 100% 

2015/2016 
40,0 40,0 40,0 100% 100% 100% 

M153302 Traballo fin 
de Máster 

2017/2018 180,0 120,0 120,0 100% 67% 67% 

2016/2017 180,0 120,0 120,0 100% 67% 67% 

2015/2016 120,0 60,0 60,0 100% 50% 50% 

M153CF101 Oceanografí
a Física 

2017/2018 15,0 15,0 15,0 100% 100% 100% 

2016/2017 18,0 18,0 18,0 100% 100% 100% 

2015/2016 15,0 15,0 15,0 100% 100% 100% 

M153CF102 Oceanografí
a Química 

2017/2018 15,0 15,0 15,0 100% 100% 100% 

2016/2017 15,0 15,0 15,0 100% 100% 100% 

2015/2016 15,0 15,0 15,0 100% 100% 100% 

M153CF103 Oceanografí
a Biolóxica 

2017/2018 9,0 9,0 9,0 100% 100% 100% 

2016/2017 9,0 9,0 9,0 100% 100% 100% 

2015/2016 6,0 6,0 6,0 100% 100% 100% 

M153CF104 Oceanografí
a Xeolóxica 

2017/2018 15,0 15,0 15,0 100% 100% 100% 

2016/2017 9,0 9,0 9,0 100% 100% 100% 

2015/2016 9,0 9,0 9,0 100% 100% 100% 

 

Táboa 19 Informes de cualificación por materia 
Indicadores Nº 

Convocatorias 
Nº 

Convocatorias 
Nº 

Convocatorias 
Nº 

Convocatorias 
Nº Convocatorias 

Materia Non 
Presentado 

Aprobado Notable Sobresaliente 
Matrícula de 

Honra 

M078213 Ecosistemas de 
Afloramento 

N N 
1     

M078216 Traballo de 
Fin de Máster 

S N 
1     

M153101 Procesos Físicos 
non Océano 

N N 
  1 20 3 
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M153102 Oceanografía 
de Ecosistemas 

N N 
 4 15 3 2 

M153103 Reactividad
e Química 

non Océano 

N N 

  13 9 2 

M153104 Procesos 
Xeolóxicos 

en Márxenes 
e Concas 
Oceánicas 

N N 

 4 13 6 1 

M153205 Modelos 
Climático

s 

N N 
1 3 13 8 2 

M153206 Paleoclimatoloxí
a e 

Paleoceanografía 

N N 

 6 14 5 1 

M153207 Interacció
n 

Atmosfera- 
Océano 

N N 

1 13 9 2 2 

M153208 Cambio Global 
e Ecosistemas 

Mariños 

N N 

2 4 13 5 3 

M153301 Deseño e 
Realización de 

Campañas 
Oceanográfica

s 

N N 

   24  

M153302 Traballo fin 
de Máster 

S N 
8 2 7 10 1 

M153CF101 Oceanografí
a Física 

N N 
 2 6 8  

M153CF102 Oceanografí
a Química 

N N 
 4 8 3  

M153CF103 Oceanografí
a Biolóxica 

N N 
  4 2 2 

M153CF104 Oceanografí
a Xeolóxica 

N N 
 1 1 9  

 

II.6.1. Conclusións respecto dos indicadores académicos 

GRAO EN CIENCIAS DO MAR 
 
As taxas académicas de éxito e rendemento do Grao parecen manter en valores similares e lixeiramente por 
baixo dos valores obxectivos da Titulación (80 e 65%, respectivamente). Os valores da taxa de avaliación oscilaron 
nos últimos cursos, pero parece que hai unha tendencia a estabilizarse novamente nun valor próximo ao 89%. 
Con todo, a taxa de eficiencia parece que se estabilizou en valores ao redor do 80%. A taxa de abandono oscila 
entre o 20-30%, e correlaciona con moi bo grao de acordo coa nota media de acceso á titulación, o que á súa vez 
afecta os baixos valores de adecuación. Todo isto supón a entrada á titulación dun elevado número de estudantes 
cunha preferencia diferente ás Ciencias do Mar, polo que nos cursos seguintes abandonan o Grao; ou tamén, 
unha proporción significativa de estudantes que elixen o Grao en Ciencias do Mar como primeira opción son os 
que teñen unha nota de acceso máis baixa, e que posteriormente atopan dificultades á hora de superar as 
materias. 
 
En canto aos indicadores por curso, seguen sendo máis baixos en 1º e 2º curso e melloran significativamente en 
3º e 4º curso. Se analizamos indicadores por materia, para o curso 2017-18 destaca a o número significativo de 
materias que non logran os valores obxectivo polo centro para TR e TE (18 de 39 materias que cursan os alumnos 
no Grao). O resto de materias manteñen as mesmas tendencias que en cursos anteriores, destacando o 
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incremento significativo nos últimos cursos de TR e TE para dúas materias de 4º curso (Dinámica oceánica e 
Pesqueiras) que tradicionalmente presentaban as taxas máis baixas de 4º curso. Como se mencionou 
anteriormente, o centro vai preparar unha serie de enquisas para o alumnado co obxeto de recabar información 
sobre o seu traballo académico desenvolvido para cada asignatura, e así poder ter un coñecemento máis preciso 
das causas destas baixas tasas de rendemento 
 

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN OCEANOGRAFÍA 
 
Os resultados foron satisfactorios no que se refire á taxa de éxito con valores do 100%, aínda que as taxas de 
avaliación e rendemento foron do 89% e a de eficiencia do 94%. Cabe destacar que a taxa de gradación mellorou 
con respecto ao curso anterior pasando do 75% ao 88%. 
Os resultados dos indicadores por materia mostráronse nas táboas anteriores, tanto no que se refire aos 
indicadores como ás cualificacións por materias. As taxas de éxito, rendemento e avaliación son do 90-100% en 
case todas as materias, fóra da de Traballo fin de Máster, que é do 67%. Cabe resaltar que ascendeu con respecto 
ao curso 2015-2016 que foi do 50%. No que se refire ás cualificacións por materia entran dentro da variabilidade 
normal de calquera poboación de alumnado. 
 
Destacan con maior número de sobresalientes as materias Procesos Físicos no Océano e Deseño e Realización 
de Campañas Oceanográficas e con cualificacións máis baixas a materia Interacción Océano-Atmosfera. 
 

 

II.7 Resultados de inserción laboral e perfil de egreso 

Para a valoración do perfil de egreso, a información é escasa. A principal fonte de datos son os informes finais 
das prácticas externas que as empresas realizan sobre os estudantes. Os datos actualizados móstranse na táboa 
16 para os cursos 2012-13 a 2017-18. En xeral, os resultados son moi positivos, con valores superiores a 4 en 
todos os casos. Os valores medios máis elevados corresponden á implicación persoal, motivación e asistencia e 
puntualidade. Con valores medios menores destacan a capacidade técnica, habilidade de comunicación oral e 
escrita, creatividade e iniciativa, polo que sería interesante transmitir este dato aos coordinadores das materias 
para potencias estas competencias nas distintas materias do curso. 
 
Táboa 20. Valoración das competencias e capacidades dos alumnos realizadas polas empresas aos estudantes 

en prácticas externas para os cursos 2012-13 a 2017-18 

Valoración das empresas 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Capacidade técnica 4,13 4,64 4,47 4,25 4,43 4,33 

Capacidade de aprendizaxe 4,50 4,92 4,67 4,75 4,67 4,58 

Administración de traballos 4,29 4,71 4,39 4,54 4,65 4,50 

Habilidade de comunicación oral e 
escrita 

4,13 4,79 4,31 4,38 4,57 4,17 

Sentido dá responsabilidade 4,63 4,93 4,47 4,75 4,62 4,67 

Facilidade de adaptación 4,38 5,00 4,67 4,75 4,64 4,67 

Creatividade 4,25 4,71 4,62 4,29 4,52 4,33 

Iniciativa 4,38 4,86 4,47 4,17 4,50 4,33 

Implicación persoal 4,63 4,93 4,67 4,63 4,68 4,83 

Motivación 4,50 4,86 4,73 4,67 4,64 4,75 

Capacidade de traballo en equipo 4,38 4,79 4,67 4,71 4,82 4,67 

Puntualidade 4,50 4,93 4,80 4,75 4,86 4,67 

Asistencia 4,75 4,93 5,00 4,79 4,73 4,75 
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Formación adquirida na práctica 4,63 4,57 4,60 4,63 4,71 4,50 

A formación universitaria axéitase 
ao posto 

4,63 4,79 4,33 4,38 4,45 4,42 

 

Estes datos reflicten que as empresas ou institucións onde os alumnos realizan as prácticas externas valoran o 
traballo realizado por estes alumnos, así como as competencias e habilidades que adquiren durante os seus 
estudos de Grao e que os capacita satisfactoriamente para acceder ao mercado de traballo. 
 
En canto á inserción laboral non existen informes actualizados respecto do que se recolleu no Informe de Revisión 
pola Dirección do curso 2015-16, no que se destacan os seguintes datos: 
 
Tempo medio para atopar emprego: 5,8 ou 17,8 meses (Estudo sobre a situación profesional dás persoas 
tituladas dá Universidade de Vigo (1990-2015). Apartado 3.3.7.1. pag 174, e anexo 63) 
 
Non hai constancia de datos sobre inserción laboral dos egresados no MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN 
OCEANOGRAFÍA 

 

II.8 Resultados relacionados aos recursos humanos 

PDI 

Cualificación do PDI

 
Figura 28 

(ind. I02-PE) 

 

No curso 2017-18, o 84% do profesorado da titulación é doutor, 

alcanzándose a meta proposta nos obxectivos de calidade do 

centro. Só hai un profesor non doutor neste curso. 

A participación de persoal en formación non doutor (16% na súa 

maioría contratados predoctorales) céntrase fundamentalmente 

en apoio a tarefas docentes e considérase positivo considerando 

que a Universidade é un centro de formación de alumnos así 

como de profesores e investigadores. 

Resultados de investigación de carácter 

académico (ind. I03-PE) 

 

 

 

De igual modo, o número total de quinquenios incrementouse, 

practicamente duplicando o seu valor desde o comezo do Grao, 

alcanzando un total de 250 quinquenios nos cursos 2016-17 e 

2017-18, cunha media de 3,6 quinquenios por profesor. 
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Figura 29 

 

 
Figura 30 

O número total de sexenios do profesorado do centro 

incrementouse continuamente desde o comezo do grao, 

alcanzando os 153 para o curso 2016/17.  

A relación PDI con sexenios fronte a PDI total alcanza un valor do 

91,7% una das máis elevadas entre os graos da UVIGO. Por tanto, 

é importante recoñecer o esforzo realizado pola maioría do 

Profesorado en realizar traballos de investigación, os cales 

permiten unha constante actualización do coñecemento que 

repercute directamente nos coñecementos transferidos ao 

alumnado.  

Con todo, cando se representa a relación entre sexenios 

conseguidos e o número de sexenios potenciais, móstrase unha 

tendencia decreciente no últimos tres anos. Os recortes de 

financiamento para a investigación e o excesivo número de horas 

que ten que dedicar o Profesorado a trámites burocráticos 

relacionados con tarefas docentes e doutra índole que 

anteriormente non realizaba, son un indicativo claro deste 

potencial descenso na produtividade científica. 

 

Resultados do programa DOCENTIA   

 
Para o curso 2017-18 non hai datos sobre o programa DOCENTIA, que se organiza con carácter quinquenal. Na 
táboa móstranse os datos correspondentes ao curso 2016-17 onde un total de 9 profesores do centro 
presentaron a súa solicitude, o que corresponde a un 4,59% dos profesores avaliados na Universidade de Vigo 
nesta convocatoria. Os resultados obtidos preséntanse na seguinte táboa, onde a porcentaxe corresponde ao 
total dos profesores avaliados na UVIGO: 

Táboa 21 

MOI FAVORABLE FAVORABLE SUFICIENTE DESFAVORABLE 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

-- -- 7 3,57% 2 1,02% -- -- 

PAS 

Na páxina do Portal de Transparencia da Universidade de Vigo móstrase información relativa ao 

número de Persoal de Administración e Servizos segundo os seus estudos cursados e por categoría 

laboral, da que se han seleccionado as seguintes táboas: 
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Táboa 22 

PAS por 
TITULACIÓN 

Ensinos Básicos Ensinos Medios 
Ensinos 

Universitarios 
Total xeral 

2010 1,67 5,00 5,33 12,00 

2011 2,00 5,33 5,67 13,00 

2012 2,33 5,00 5,67 13,00 

2013 1,67 5,33 5,67 12,67 

2014 1,67 5,33 6,00 13,00 

2015 1,67 5,33 6,00 13,00 

2016 1,33 5,67 6,00 13,00 

2017 2,00 6,33 4,67 13,00 

 

PAS por 
TIPO 

Total 
Funcionario 

Total Laboral Total xeral 

2010 5,67 6,33 12,00 

2011 6,33 6,67 13,00 

2012 6,67 6,33 13,00 

2013 6,33 6,33 12,67 

2014 6,67 6,33 13,00 

2015 6,67 6,33 13,00 

2016 6,67 6,33 13,00 

2017 8,33 4,67 13,00 
 

As fraccións de número nas devanditas táboas débense a que hai persoal do PAS que comparten a súa 

dedicación co tres Facultades no Edificio de Ciencias Experimentais: Ciencias do Mar, Bioloxía e 

Química. Desde o punto de vista da dirección do Centro, destácase que nas enquisas de alumnos e 

profesorado valórase positivamente o traballo realizado polo PAS do Centro e non existe ningunha 

evidencia de que a actividade docente e/ou investigadora véxase afectada por este persoal. Por outra 

banda, a contratación de PAS na Universidade depende doutras dependencias nas que o Centro non 

ten participación e o Centro considera que o traballo realizado polo PAS é satisfactorio. 

Conclusión respecto dos recursos humanos do centro 

O profesorado da Facultade é excelente, máis do 85% do PDI é doutor, cun número elevado de 

quinquenios e sexenios, polo que continúa representando un dos puntos fortes das titulacións no 

centro e reflicte a estabilidade do mesmo no centro. 

 
 

II.9. Datos relativos a QSP recibidas 
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Queixas 

Señalar (se 
procede) a 

titulación ao 
que 

corresponden 

Resultado 
Curso 2017-18 

Resultado 
Curso 2016-17 

Resultado 
Curso 2015-16 

Relativas á: Docencia Grao CC Mar 1 7  
Relativas á: Infraestruturas     
Relativas á: Servizos     
Relativas á: Alumnos Grao CC Mar 1   
     
Suxestións     
Relativas á  Docencia     
Relativas á Infraestrutur

as  
 

 
 

Relativas á Servizos     
Relativas á ...     
     
Parabéns     
Relativas á  Docencia     
Relativas á Infraestrutur

as  
 

 
 

Relativas á Servizos     
Relativas á ...     

 

II.10. Estado de situación dos rexistros de calidade do sistema 

 

Táboa 23. Rexistros de Calidade do Centro 

Rexistro Procedeme

nto  

Estado 

do 

rexistro 

Verifica

do por 

calidade  

Data 

para 

facer 

público  

Data 

límite de 

entrega  

Ord

e 

Observacións  Documen

tos 

Adxuntos 

R1-DE01 P1 - 

Plan 

estratéxico do 

centro  

DE-01 P1 - 

Planificació

n estratéxica  

Completa

do  

  30/11/2017  1  
Non procede 

0  

R1-DE02 P1 - 

Panel de 

indicadores  

DE-02 P1 - 

Seguimento 

e Medición  

Completa

do  

  30/04/2018  1  
Achégase o 

catálogo de 

indicadores de 

centro e o 

panel de 

indicadores da 

Facultade de 

Ciencias do 

Mar 

2  

R1-DE03 P1 - 

Informe de 

revisión do 

DE-03 P1 - 

Revisión do 

Completa

do  

  31/01/2018  1  
Informe de 

revisión pola 

dirección 

2016-17 

1  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/90?orderBy=registro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/90?orderBy=registro.procedimiento&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/90?orderBy=registro.procedimiento&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/90?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/90?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/90?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/90?orderBy=estaVerificadoCalidad&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/90?orderBy=estaVerificadoCalidad&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/90?orderBy=estaVerificadoCalidad&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/90?orderBy=fechaHacePublico&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/90?orderBy=fechaHacePublico&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/90?orderBy=fechaHacePublico&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/90?orderBy=fechaHacePublico&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/90?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/90?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/90?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/90?orderBy=registro.orden&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/90?orderBy=registro.orden&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/90?orderBy=observaciones&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/603
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/603
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/603
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/603
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/603
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/602
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/602
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/602
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/602
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/604
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/604
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/604
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/604
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sistema pola 

dirección  

sistema pola 

dirección  

R1-MC05 P1 - 

Proposta de 

Plan anual de 

avaliación dás 

usuarias e 

usuarios 

(PAESU)  

MC-05 P1 - 

Satisfacción

s dás 

usuarias e 

usuarios  

En 

preparaci

ón  

  30/06/2018  1   0  

R2-MC05 P1 - 

Plan anual de 

avaliación dás 

usuarias e 

usuarios  

MC-05 P1 - 

Satisfacción

s dás 

usuarias e 

usuarios  

En 

preparaci

ón  

  30/06/2018  2   0  

R3-MC05 P1 - 

Ficha técnica 

do deseño dá 

actividade de 

avaliación  

MC-05 P1 - 

Satisfacción

s dás 

usuarias e 

usuarios  

En 

preparaci

ón  

  30/06/2018  3   0  

R4-MC05 P1 - 

Informes de 

resultados de 

avaliación  

MC-05 P1 - 

Satisfacción

s dás 

usuarias e 

usuarios  

En 

preparaci

ón  

  30/06/2018  4   0  

R5-MC05 P1 - 

Informe de 

seguimento do 

PAESU  

MC-05 P1 - 

Satisfacción

s dás 

usuarias e 

usuarios  

En 

preparaci

ón  

  30/06/2018  5   0  

R1-DO0101 P1 

- Acta dá 

Comisión de 

calidade sobre 

a modificación 

dunha 

titulación  

DO-0101 - 

Deseño, 

verificación, 

modificació

n e 

acreditación 

dás 

titulacións 

oficiais  

Completa

do  

  09/02/2018  1  
Acta da 

Comisión de 

Calidade da 

Facultade de 

Ciencias do 

Mar do día 21 

de febreiro de 

2018 

1  

R2-DO0101 P1 

- Acta dá 

Comisión de 

calidade sobre 

a acreditación 

dunha 

titulación  

DO-0101 - 

Deseño, 

verificación, 

modificació

n e 

acreditación 

dás 

titulacións 

oficiais  

Completa

do  

 02/03/20

18 00:00  

30/11/2017  2  
Acta Comisión 

de calidade da 

Facultade de 

Ciencias do 

Mar do día 20 

de outubro de 

2016 

1  

R1-DO0201 P1 

- PDA  

DO-0201 

P1 - 

Planificació

n e 

desenvolve

En 

revisión  

  27/07/2018  1  
Achégase a 

PDA do 

curso 2016-17 

e 2017-18 

1  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/604
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/604
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/605
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/605
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/605
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/605
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/605
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/605
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/605
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/605
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/606
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/606
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/606
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/606
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/606
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/606
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/607
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/607
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/607
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/607
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/607
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/607
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/608
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/608
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/608
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/608
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/608
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/609
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/609
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/609
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/609
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/609
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/610
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/610
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/610
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/610
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/610
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/610
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/610
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/610
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/611
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/611
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/611
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/611
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/611
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/611
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/611
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/611
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/612
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/612
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/612
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mento dá 

ensinanza  

R4-DO0201 P1 

- 

Procedemento 

para ou 

seguimento e 

control dá 

docencia  

DO-0201 

P1 - 

Planificació

n e 

desenvolve

mento dá 

ensinanza  

En 

revisión  

  27/07/2018  4  
Achégase o 

procedemento 

para o 

seguimento 

das 

obrigacións 

docentes (R2 

DO 0201 P1) 

da Facultade 

de Ciencias do 

Mar, aprobado 

na Xunta de 

Facultade do 

día 17.11.2015 

1  

R1- DO0202 

P1 - Plan de 

Promoción do 

Centro  

DO-0202 

P1 - 

Promoción 

dás 

titulacións  

En 

preparaci

ón  

  31/03/2018  1   0  

R1- DO0301 

P1 - Plan 

operativo de 

información 

pública  

DO-0301 

P1 - 

Información 

pública e 

rendemento 

de contas  

En 

preparaci

ón  

  30/04/2018  1   0  

R2- PE01 P1 - 

Identificación 

dás 

necesidades de 

formación do 

PAS do centro  

PE-01 P1 - 

Xestión do 

PAS  

Completa

do  

  29/09/2017  1  
Acta da 

Comisión de 

Calidade da 

Facultade de 

Ciencias do 

Mar do día 30 

de outubro de 

2018 

1  

R1- PE01 P1 - 

Identificación 

dás 

necesidades do 

PAS do centro  

PE-01 P1 - 

Xestión do 

PAS  

Completa

do  

 31/01/20

18 00:00  

29/09/2017  2  
Acta da 

Comisión de 

Calidade da 

Facultade de 

Ciencias do 

Mar do día 30 

de outubro de 
2017. 

Esta acta xa 

foi achegada 

en relación á 

evidencia R2 

PE01 P1 

0  

R2- PE02 P1 - 

Informe de 

responsables 

académicos  

PE 02 P1 - 

Xestión do 

persoal 

docente e 

investigador

-PDI  

Completa

do  

  31/01/2018  2  
Informe de 

resultados da 

avaliación 

anual 

obrigatoria 

(DOCENTIA) 

da Facultade 

de Ciencias do 

Mar (Grao en 

Ciencias do 

1  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/613
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/613
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/613
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/613
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/613
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/613
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/613
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/613
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/614
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/614
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/614
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/614
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/614
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/615
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/615
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/615
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/615
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/615
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/615
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/616
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/616
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/616
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/616
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/616
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/616
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/616
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/617
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/617
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/617
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/617
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/617
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/617
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/618
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/618
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/618
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/618
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/618
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Mar e Máster 

Universitario 

de 

Oceanografía) 

do curso 2014-

15 

R3- PE02 P1 - 

Listaxe de 

accións 

formativas 

derivadas de 

necesidades 

detectadas  

PE 02 P1 - 

Xestión do 

persoal 

docente e 

investigador

-PDI  

En 

preparaci

ón  

  31/01/2018  3   0  

R4- PE02 P1 - 

Ficha 

Programa/acti

vidade de 

formación  

PE 02 P1 - 

Xestión do 

persoal 

docente e 

investigador

-PDI  

En 

preparaci

ón  

  31/01/2018  4   0  

IT01-PA08 - 

Plan de 

actuación de 

servizos 

permanentes 

do centro  

PA08 - 

Xestións 

dous 

servizos  

En 

preparaci

ón  

  31/03/2018  1   0  

IT02-PA08 - 

Informe de 

resultado dous 

servizos 

contratados  

PA08 - Xestións 

dous servizos  

En 

preparaci

ón  

  31/03/20

18  

2   0  

IT01-PA07 - 

Criterios de 

selección de 

recursos 

materiais e 

provedores  

PA07 - Xestións 

dous recursos 

materiais  

En 

preparaci

ón  

  14/04/20

18  

1   0  

IT02-PA07 - 

Ficha de 

solicitude  

PA07 - Xestións 

dous recursos 

materiais  

En 

preparaci

ón  

  14/04/20

18  

2   0  

Acta dá 

comisión de 

calidade - Acta 

dá comisión de 

calidade  

Actas - Actas dá 

comisión de 

calidade  

En 

revisión  

  01/09/20

18  

1  
Achéga

nse as 

actas 

das 

Comisió

ns de 

Calidad

e da 

Facultad

e de 

Ciencias 

do Mar 

celebrad

as 

durante 

o curso 

6  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/619
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/619
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/619
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/619
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/619
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/619
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/619
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/619
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/620
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/620
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/620
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/620
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/620
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/620
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/621
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/621
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/621
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/621
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/621
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/621
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/621
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/622
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/622
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/622
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/622
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/622
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/622
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/623
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/623
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/623
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/623
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/623
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/623
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/623
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/624
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/624
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/624
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/624
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/625
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/625
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/625
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/625
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/625
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/625
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2016-17 

e 2017-

18 

Doc - 

Documentació

n 

Complementar

ia  

Doc 

Complementaria - 

Documentación 

Complementaria  

En 

preparaci

ón  

  01/09/20

18  

1   0  

 

 

 

Táboa 24. Rexistros da Titulación de Grao en Ciencias do Mar 

Rexistro Procedemento  Estado do 

rexistro 

Verificad

o por 

calidade  

Data 

para 

facer 

públic

o  

Data 

límite de 

entrega  

Ord

e 

Observació

ns  

Document

os 

Adxuntos 

R1-DO0102 

P1 - 

Informe 

anual de 

seguimento 

dá 

titulación  

DO-0102 P1 - 

Seguimento e 

mellora dás 

titulacións  

Completad

o  

  28/02/201

8  

1  
Para o 

informe de 

seguimento 

da titulación 

de Grao, 

remítese ao 

Informe de 

Revisión 

pola 

Dirección do 

curso 2016-

17. 

1  

R2-DO0102 

P1 - 

Informe 

anual de 

avaliación 

dá 

titulación  

DO-0102 P1 - 

Seguimento e 

mellora dás 

titulacións  

En 

preparació

n  

  30/09/201

8  

2   0  

R3-DO0102 

P1 - 

Informes de 

revisión 

interna  

DO-0102 P1 - 

Seguimento e 

mellora dás 

titulacións  

En 

preparació

n  

  30/09/201

8  

3   0  

R1-DO0103 

P1 - 

Resolución 

de extinción 

dunha 

titulación  

DO-0103 P1 - 

Suspensión e 

extinción 

dunha 

titulación  

En 

preparació

n  

  30/11/201

7  

1   0  

R2-DO0103 

P1 - Orde 

de 

suspensión e 

DO-0103 P1 - 

Suspensión e 

extinción 

En 

preparació

n  

  30/11/201

7  

2   0  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/626
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/626
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/626
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/626
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/626
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/626
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/77?orderBy=registro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/77?orderBy=registro.procedimiento&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/77?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/77?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/77?orderBy=estaVerificadoCalidad&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/77?orderBy=estaVerificadoCalidad&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/77?orderBy=estaVerificadoCalidad&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/77?orderBy=fechaHacePublico&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/77?orderBy=fechaHacePublico&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/77?orderBy=fechaHacePublico&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/77?orderBy=fechaHacePublico&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/77?orderBy=fechaHacePublico&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/77?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/77?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/77?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/77?orderBy=registro.orden&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/77?orderBy=registro.orden&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/77?orderBy=observaciones&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/77?orderBy=observaciones&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1663
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1663
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1663
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1663
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1663
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1663
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1663
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/1663
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1664
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1664
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1664
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1664
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1664
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1664
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1664
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/1664
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1665
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1665
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1665
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1665
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1665
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/1665
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1666
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1666
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1666
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1666
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1666
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1666
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/1666
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1667
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1667
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1667
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1667
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/1667
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de 

revogación 

dunha 

titulación 

publicada 

non DOG  

dunha 

titulación  

R2- D0201 

P1 - POD  

DO-0201 P1 - 

Planificación e 

desenvolvemen

to dá ensinanza  

En 

preparació

n  

  27/07/201

8  

2   0  

R3- DO0201 

P1 - 

Informe de 

Coordinació

n  

DO-0201 P1 - 

Planificación e 

desenvolvemen

to dá ensinanza  

En 

preparació

n  

  27/07/201

8  

3  
Achéganse 

os informes 

de 

coordinación 

do grao de 

Ciencias do 

Mar para os 

cursos 2016-

17 e 2017-18 

2  

R1- DO0203 

P1 - Plan de 

acción 

titorial  

DO-0203 P1 - 

Orientación ao 

estudantado  

En 

preparació

n  

  30/06/201

8  

1   0  

R2- D00203 

P1 - 

Informe 

final de 

avaliación 

do PAT  

DO-0203 P1 - 

Orientación ao 

estudantado  

En 

preparació

n  

  30/06/201

8  

2  
Achéganse o

s informes 

de Plan de 

Acción 

Titorial do 

curso 2016-

17 e 2017-18 

1  

R1- DO0204 

P1 - 

Criterios de 

asignación 

dás 

prácticas 

curriculares  

DO-0204 P1 - 

Xestión dás 

prácticas 

académicas 

externas  

En 

preparació

n  

  31/07/201

8  

1   0  

R1- PE01 

P1 - 

Resultados 

de 

avaliación 

docente 

definitivos 

(anuais)  

PE 02 P1 - 

Xestión do 

persoal docente 

e investigador-

PDI  

En 

preparació

n  

  21/12/201

7  

1   0  

 

Táboa 25. Rexistros da Titulación do Máster Interuniversitario en Oceanografía 

Rexistro Procedemento  Estado do 

rexistro 

Verificad

o por 

calidade  

Data 

para 

facer 

públic

o  

Data 

límite de 

entrega  

Ord

e 

Observació

ns  

Document

os 

Adxuntos 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1667
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1667
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1667
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1667
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1667
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1667
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1668
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1668
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/1668
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1669
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1669
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1669
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1669
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1669
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/1669
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1670
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1670
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1670
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1670
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/1670
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1671
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1671
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1671
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1671
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1671
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1671
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/1671
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1672
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1672
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1672
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1672
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1672
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1672
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1672
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/1672
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1673
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1673
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1673
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1673
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1673
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1673
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1673
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1673
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/1673
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/78?orderBy=registro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/78?orderBy=registro.procedimiento&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/78?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/78?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/78?orderBy=estaVerificadoCalidad&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/78?orderBy=estaVerificadoCalidad&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/78?orderBy=estaVerificadoCalidad&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/78?orderBy=fechaHacePublico&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/78?orderBy=fechaHacePublico&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/78?orderBy=fechaHacePublico&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/78?orderBy=fechaHacePublico&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/78?orderBy=fechaHacePublico&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/78?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/78?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/78?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/78?orderBy=registro.orden&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/78?orderBy=registro.orden&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/78?orderBy=observaciones&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/78?orderBy=observaciones&orderDir=DESC
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R1-DO0102 

P1 - 

Informe 

anual de 

seguimento 

dá 

titulación  

DO-0102 P1 - 

Seguimento e 

mellora dás 

titulacións  

Completad

o  

  28/02/201

8  

1  
Para o 

informe de 

seguimento 

da titulación 

de Máster, 

remítese ao 

Informe de 

Revisión 

pola 

Dirección do 

curso 2016-

17. 

1  

R2-DO0102 

P1 - 

Informe 

anual de 

avaliación 

dá 

titulación  

DO-0102 P1 - 

Seguimento e 

mellora dás 

titulacións  

En 

preparació

n  

  30/09/201

8  

2   0  

R3-DO0102 

P1 - 

Informes de 

revisión 

interna  

DO-0102 P1 - 

Seguimento e 

mellora dás 

titulacións  

En 

preparació

n  

  30/09/201

8  

3   0  

R1-DO0103 

P1 - 

Resolución 

de extinción 

dunha 

titulación  

DO-0103 P1 - 

Suspensión e 

extinción 

dunha 

titulación  

En 

preparació

n  

  30/11/201

7  

1  
Non procede 

0  

R2-DO0103 

P1 - Orde 

de 

suspensión e 

de 

revogación 

dunha 

titulación 

publicada 

non DOG  

DO-0103 P1 - 

Suspensión e 

extinción 

dunha 

titulación  

En 

preparació

n  

  30/11/201

7  

2  
Non procede 

0  

R2- D0201 

P1 - POD  

DO-0201 P1 - 

Planificación e 

desenvolvemen

to dá ensinanza  

En 

preparació

n  

  27/07/201

8  

2   0  

R3- DO0201 

P1 - 

Informe de 

Coordinació

n  

DO-0201 P1 - 

Planificación e 

desenvolvemen

to dá ensinanza  

En 

revisión  

  27/07/201

8  

3  
Achéganse 

os informes 

de 

coordinación 

do Máster de 

Oceanografí

a do curso 

2016-17 e 

2017-18 

1  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1674
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1674
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1674
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1674
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1674
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1674
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1674
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/1674
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1675
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1675
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1675
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1675
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1675
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1675
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1675
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/1675
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1676
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1676
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1676
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1676
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1676
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/1676
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1677
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1677
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1677
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1677
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1677
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1677
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/1677
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1678
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1678
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1678
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1678
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1678
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1678
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1678
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1678
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1678
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1678
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/1678
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1679
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1679
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/1679
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1680
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1680
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1680
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1680
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1680
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/1680
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R1- DO0203 

P1 - Plan de 

acción 

titorial  

DO-0203 P1 - 

Orientación ao 

estudantado  

En 

preparació

n  

  30/06/201

8  

1   0  

R2- D00203 

P1 - 

Informe 

final de 

avaliación 

do PAT  

DO-0203 P1 - 

Orientación ao 

estudantado  

En 

revisión  

  30/06/201

8  

2   0  

R1- DO0204 

P1 - 

Criterios de 

asignación 

dás 

prácticas 

curriculares  

DO-0204 P1 - 

Xestión dás 

prácticas 

académicas 

externas  

En 

preparació

n  

  31/07/201

8  

1   0  

R1- PE01 

P1 - 

Resultados 

de 

avaliación 

docente 

definitivos 

(anuais)  

PE 02 P1 - 

Xestión do 

persoal docente 

e investigador-

PDI  

En 

preparació

n  

  21/12/201

7  

1   0  

 

  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1681
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1681
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1681
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1681
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/1681
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1682
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1682
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1682
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1682
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1682
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1682
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/1682
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1683
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1683
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1683
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1683
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1683
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1683
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1683
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/1683
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1684
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1684
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1684
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1684
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1684
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1684
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1684
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/1684
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/1684
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II.11. Outros datos (que queira resaltar ou centro) 

 

*Vos centros/títulos podar engadir, neste informe outros resultados relevantes, mais aló dous relacionados 

estritamente co panel de indicadores. 

*Podar incluírse referencia  ou recortes relevantes en prensa sobre ou centro, as titulacións, ou profesorado do 

centro, outros logros acadados ou cuestións de especial interese. 

- Organización do International Symposium on Marine Sciences en Vigo do 20 ao 22 de Xuño de 2018. 

Neste cogreso convídase á participación dos estudantes das Facultades de Ciencias do Mar de toda 

España presentando os seus Traballos de Fin de Grao e que axuda aos estudantes de cursos inferiores 

a motivarse e involucrarse un pouco máis nas ciencias do mar. 

- “Xornada Científicas que Contan”: Organizouse unha exposición na que se muestra a vida das 

investigadoras máis relevantes na historia pasada e recente de Galicia e na que se atopa tamén unha 

serie de investigadoras que traballan nas Facultades de Ciencias do Mar, Bioloxía e Química. 

- Doutra banda, a facultade de ciencias do mar apareceu nas seguintes noticias publicadas en prensa 

https://metropolitano.gal/que-facer/vigo-convértese--por-tres-dias-en-a-capital-mundial-de-as-

ciencias-mariñas/ 

http://www.vigocb.org/el-vin-simposio-internacional-de-ciencias-mariñas-acolle-ata-o-venres-a-uns-

500-expertos-que-participan-en-seis-congresos-simultaneos/ 

https://www.lavanguardia.com/local/galicia/20180620/45286321346/la-circulacion-da-auga-en-a-

ria-de-vigo-convértea--en-un-enclave-unico-en-europa-que-mantén-a súa-boa-saúde.html 

 

 

https://metropolitano.gal/que-facer/vigo-convértese--por-tres-dias-en-a-capital-mundial-de-as-ciencias-mariñas/
https://metropolitano.gal/que-facer/vigo-convértese--por-tres-dias-en-a-capital-mundial-de-as-ciencias-mariñas/
http://www.vigocb.org/el-vin-simposio-internacional-de-ciencias-mariñas-acolle-ata-o-venres-a-uns-500-expertos-que-participan-en-seis-congresos-simultaneos/
http://www.vigocb.org/el-vin-simposio-internacional-de-ciencias-mariñas-acolle-ata-o-venres-a-uns-500-expertos-que-participan-en-seis-congresos-simultaneos/
https://www.lavanguardia.com/local/galicia/20180620/45286321346/la-circulacion-da-auga-en-a-ria-de-vigo-convértea--en-un-enclave-unico-en-europa-que-mantén-a%20súa-boa-saúde.html
https://www.lavanguardia.com/local/galicia/20180620/45286321346/la-circulacion-da-auga-en-a-ria-de-vigo-convértea--en-un-enclave-unico-en-europa-que-mantén-a%20súa-boa-saúde.html
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III. ANÁLISE DE RESULTADOS DAS TITULACIÓNS DO CENTRO –

SEGUIMENTO DAS TITULACIÓNS 

 

III.1 Seguimento da titulación: GRAO EN CIENCIAS DO MAR 

 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO 

 

 

Estándar: o programa formativo está actualizado e tense implantado de acordo ás condicións establecidas 

na memoria verificada. 

O desenvolvemento do plan de estudos realizouse conforme á memoria verificada e non se produciron incidencias 

graves, o que permitiu unha correcta adquisición das competencias por parte do alumnado 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 

Realizáronse diversos cambios na memoria do título, actualizándoa e implantando unha serie de cambios dos que 

se esperan melloras nalgunhas das taxas nas que se observan valores baixos, tales como as taxas de rendemento 

e gradación, como se verá a continuación. A práctica totalidade do profesorado cumpre correctamente coa 

redacción das Guías Docentes, nos que se establecen con claridade o desenvolvemento das actividades docentes, 

así como os criterios de avaliación. O número de créditos para os que se solicitaron recoñecemento a través da 

Comisión de Docencia e Validaciones é de 76 sobre 2628, o que indica que a maioría dos alumnos cursan as 

materias en calquera das súas formas habituais establecidas nas normativas vixentes. Por outra banda, só aparece 

unha queixa en relación ao desenvolvemento dos ensinos sobre unha materia do Grao, a cal non se considerou 

como relevante a tenor da resposta que deu o profesorado responsable da devandita materia. 

Unha dificultade atopada na organización e o desenvolvemento dos ensinos atópase na confección dos horarios 

do curso, onde se obtén unha cualificación baixa nas enquisas de satisfacción. A gran multidisciplinaridad 

científica existente nas materias que conforman tanto o Grao como o Máster, dificulta en gran medida o poder 

compaxinar as actividades de prácticas de laboratorio, saídas de barco/campo, visitas a centros tecnolóxicos, entre 

outras, que realizan os alumnos nas diferentes materias. É polo que se tentaron ao longo dos cursos distintas 

fórmulas para unha confección dos horarios das materias da maneira máis satisfactoria posible. 

Os alumnos que acceden á titulación de Ciencias do Mar adoitan ter un perfil de ingreso adecuado, onde un 84% 

do alumnado accede a través do bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía, e a práctica totalidade dos alumnos acceden 

cursando estudos previos en ramas afíns ás Ciencias. Con todo, observouse que unha gran parte dos alumnos que 

adoitan elixir o Grao de Ciencias do Mar non son polo xeral aqueles con as notas medias de acceso máis altas. 

Iso favorece que alumnos con mellores cualificacións, e que non elixiron este Grao como primeira opción, teñan 

preferencia á hora de acceder á Titulación, como se observa na gran diferenza entre as Taxas de Preferencia e 

Adecuación dos estudantes, así como a correlación negativa existente entre a nota media de acceso e a Taxa de 

Adecuación. Esta dificultade de acceso á Titulación por parte dalgúns alumnos, posto que a nota mínima de acceso 

ha ido aumentando nos últimos anos, así como a implantación dun novo Grao de Ciencias do Mar na Universidade 

de Barcelona, fai que a Taxa de Preferencia e o número de novos alumnos matriculados no curso 2017-18 

diminuíse de maneira relevante. Así mesmo, obsérvase unha boa correlación positiva entre a nota media de 

entrada e a taxa de abandono, o que indica que aqueles alumnos con mellores cualificacións e que non elixiron o 

Grao en Ciencias do Mar como primeira opción, tenden a cambiar de titulación unha vez estudado o Módulo 

Básico do Grao. Por tanto, un aumento na nota media de entrada á titulación favorece que entren alumnos menos 
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vocacionais. Por outra banda, a dificultade das materias fai que as taxas de rendemento e gradación da Titulación 

estean por baixo dos valores obxectivo que figuran na memoria do Grao. 

Durante os anos que vén impartindo a Titulación de Grao nesta Facultade, un 30% dos alumnos que veñen cursar 

o Grao en Ciencias do Mar, proceden doutras comunidades autónomas distintas de Galicia. Así mesmo, o número 

medio de alumnos que veñen cursar estudos na Titulación de Grao en Ciencias do Mar procedentes de programas 

de mobilidade nacionais e/ou estranxeiros é de 13, o que supón unha porcentaxe media do 5% do número total 

de alumnos. A implantación dunha nova titulación en Ciencias do Mar na Universidade de Barcelona é un motivo 

polo cal se pode acusar un descenso no número de alumnos procedentes doutras comunidades autónomas. Con 

todo, ata a data actual pódese considerar que estes aspectos deben destacarse como puntos fortes da Titulación. 

Os problemas mostrados con referencia ao perfil de ingreso e como afecta a algunhas taxas de Grao en Ciencias 

do Mar, non se atopan no Máster Interuniversitario en Oceanografía, salvo a Taxa de Gradación, a cal está por 

baixo dos valores obxectivo posto que os alumnos prefiren atrasar a lectura do TFM ao curso seguinte por dous 

motivos principais: 1. Mellora da calidade dos seus traballos e 2. poder optar a bolsas e axudas onde o requisito 

é ser estudante de Máster na data da convocatoria e ás cales non poderían presentarse o curso anterior por ser 

aínda estudantes de Grao. 

Por outra banda, nin o PDI nin os alumnos valoran positivamente nas enquisas de satisfacción os horarios das 

materias no Máster Interuniversitario en Oceanografía. Este problema débese ás mesma problemática que se atopa 

no Grao. 

Puntos débiles detectados: 

· Horarios de cursos difíciles de confeccionar, o que 

fai que se obteña unha baixa cualificación nas 

enquisas de satisfacción. O cambio na nova Guía de 

Titulación onde se pasan todas as materias optativas 

ao segundo semestre do 4º curso, facilitará en gran 

parte este labor. 

· Moitos alumnos que entran na Titulación non a 

elixiron en primeira opción e afecta as taxas de 

abandono, rendemento e gradación, principalmente. 

Así mesmo, observouse unha diminución na Taxa de 

preferencia. 

 

Accións de mellora a implantar: 

· Procura de novas formas de confeccionar os horarios 

das materias 

· Captación de alumnos a través de actividades 

divulgativas da titulación en centros de ensino 

secundario. 

· Actividades divulgativas encamiñadas a animar a 
aqueles alumnos que non elixiron o Grao en Ciencias 
do Mar en primeira opción, a continuar os seus 
estudos nesta Titulación. 
 

Evidencias nas que basea a valoración: 

E1: Memoria vixente do título 

E2: Informes de verificación, modificación, seguimento e renovación dá acreditación do título, incluíndo vos 

plans de mellora 

E3: Perfil de ingreso do alumnado(grao) Bacharelato  

E4: Guías docentes (actividades formativas, metodoloxías docentes e sistemas de avaliación, por materia e curso 

académico) 

E5: Actas dás reunións dá Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidade 

E6: Listaxe de estudantes que solicitaron recoñecemento de créditos indicando ou número de créditos recoñecidos 

(por prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.). 

QSP relacionadas coa organización e desenvolvemento dá ensinanza 

 

Indicadores nos que se basea a valoración: 

I1/I04-AC: Matrícula de novo ingreso por prescrición  

I2: Non caso de mestrado, número de estudantes de novo ingreso por titulación de procedencia 

I3/I09-DO: Indicadores de mobilidade (número de estudantes que participan en programas de mobilidade, 

relación entre estudantes que participan en programas de mobilidade e estudantes matriculados,…) 

I09(2)-DO: Estudantes estranxeiros 

I4/I05-DO/ I06-DO/ I07-DO/ I08-DO: Resultados dás enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese 

sobre a organización e desenvolvemento dá ensinanza. 
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I01-AC: Nota media de acceso 

I01(2)-AC: Nota mínima de acceso  

I02-AC: Ocupación  

I03-AC: Preferencia  

I03(2)-AC: Adecuación  

 

 

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA 
 

Estándar: A institución dispón de mecanismos para comunicar de maneira correcta a todos vos grupos de 

interese as características do programa e os procesos que garanten a calidade. 

Analizar e valorar se a información relevante sobre ou título é pública e atópase dispoñible, en tempo e forma, 

para todos os axentes implicados no mesmo (estudantes, empleadores/as, administracións educativas e outros 

grupos de interese). 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 

Os procesos de garanten a calidade da Facultade de Ciencias do Mar da Univerisdade de Vigo estiveron presentes 

na páxina web mar.uvigo.é e hai determinada información de utilidade para as Titulacións que foron publicadas 

na plataforma de teledocencia TEMA (faitic.uvigo.é). A opinión dos alumnos sobre estes aspectos nas 

correspondentes enquisas non é favorable na enquisa dos estudantes de Grao, e si o é na enquisa realizada a 

alumnos egresados, os cales teñen unha visión máis positiva do que foi a Titulación. As puntuacións obtidas han 

mellorado sensiblemente con respecto ao curso anterior, aínda que os datos non son facilmente comparables posto 

que as cuestións realizadas para as enquisas do curso 2017-18 son distintas ás que se realizaron no curso anterior. 

Desde o curso 2017-18 hase visto que a páxina web da Facultade require unha reestruturación onde se facilite o 

acceso á información dunha maneira máis eficiente, incluíndo as modificacións que permitan mellorar os aspectos 

non valorados positivamente polo alumnado. 

Puntos débiles detectados: 

· Na enquisa de satisfacción dos estudantes de Grao, na 

maioría das cuestións relacionadas con este aspecto non 

se alcanza unha nota favorable. 

Accións de mellora a implantar: 

· Procédese á renovación da páxina web na que se 

melloren os aspectos non valorados positivamente 

polo alumnado de Grao e os egresados. 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E6: Páxina web do título/centro/universidade (información referida ao anexo II) Páxina web do centro en proceso 

de modificacións 

R1- DO0301P1: Plan operativo de información pública Última actualización 4/9/2015 e segue estando vixente 

QSP relacionadas coa transparencia e/ou información pública 0 

Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados dás enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre a satisfacción 

coa web e/ou a información pública. 
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE 
 

Estándar: A institución dispón dun sistema interno de garantía dá calidade formalmente establecido e 

implementado que asegura, de modo eficaz, a mellora continua da titulación. 

Analizar a implantación do Sistema de Garantía de Calidade (SGC) e valorar a súa contribución á mellora 

continua do título. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 

O sistema de Garantía de Calidade na Facultade de Ciencias do Mar está implantado desde o curso 2009-10 e 

tivo un funcionamento adecuado desde a devandita data, de acordo ás Políticas e Obxectivos de Calidade 

establecidos na Facultade para as Titulacións de Grao e Máster. Os procedementos realizados na Facultade e a 

Universidade están contemplados no devandito sistema e realízanse seguindo as directrices que marcan. Durante 

o próximo curso vaise a preparar a documentación para que a Facultade poida presentarse á Acreditación do 

SIGC durante o curso 2019-20. 

O sistema de Garantía de Calidade é unha ferramenta de diagnóstico que achega datos para evidenciar a 

evolución dos alumnos e o desenvolvemento dos ensinos nas titulacións de grao e máster. Da mesma forma, o 

Sistema de Calidade permite evidenciar as actividades de divulgación sobre as Ciencias do Mar e doutra índole 

que se realizan na Facultade para promocionar a Titulación. Polo que o Sistema de Garantía de Calidade permite 

mostrar os resultados (“Rendición de Contas”) da Facultade. A Facultade de Ciencias do Mar pode tomar 

algunhas accións correctoras en base aos resultados obtidos, pero hai outras accións e decisións que non 

dependen da dirección do Centro como tal. Uns posibles exemplos a este respecto: 1. O perfil de ingreso dos 

alumnos e a nota media de acceso á Titulación, os cales se ve que afecta as Taxas de Adecuación e de Abandono. 

2. Conseguir aumentar a proporción de sexenios de investigación do profesorado con respecto ao número de 

sexenios potenciais. 3. Xestión dos recursos humanos. 

Os datos aos que se accede para a realización deste informe e cos que se toman as decisións posteriores atópanse 

na páxina web do portal de transparencia da Universidade de Vigo. O acceso a estes datos non é sinxelo posto 

que require estar moi familiarizado cos distintos formatos nos que se presentan as distintas bases de datos e 

follas de cálculo e dificultan o manexo dun Sistema de Calidade áxil e eficaz á hora de tomar decisións. Polo 

que desde o Decanato está a elaborarse unha base de datos cos históricos que poida ser facilmente accesible. 

Consideramos que unha publicación de datos máis accesibles na páxina web melloraría a imaxe negativa do 

sistema de Calidade que ten en xeral o profesorado. 

O persoal docente desta Facultade ten a formación e a experiencia máis que contrastada como para ser 

conscientes destas evidencias e adoptar as medidas que estimen oportunas para a mellora no desenvolvemento 

dos ensinos nas materias das que son responsables. 

Nas enquisas de satisfacción coa Titulación do Grao dos estudantes e egresados, obtivéronse mellores 

cualificacións na cuestión relacionada coa calidade que as obtidas no curso anterior. Aínda así, o Centro seguirá 

traballando na divulgación do Sistema de Calidade como ferramenta de mellora das Titulacións. 

Puntos débiles detectados: 

· A universidade a través do portal de transparencia 

non achega os datos dunha maneira áxil e eficaz. A 

publicación destes datos na páxina web da Facultada 

contribuiría a mellorar a imaxe do sistema de 

Calidade. 

 

Accións de mellora a implantar: 

· Está a crearse na Oficina do Decanato unha base de 

datos cos históricos e que sexa accesible e que quede 

permanente para calquera Equipo Decanal vindeiro 

no Centro. 

 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E5: Actas dás reunión celebradas, dá Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de   

Garantía de Calidade 30/10/2017 e 21/2/2018 

E10: Documentación do SGC (Política, obxectivos de calidade, manual e procedementos) 

E11: Evidencias dá implantación dúas procedementos do SGC (procedementos completos, revisados  

e actualizados que desenvolven as directrices do SGC: Política de calidade, deseño, revisión  

periódica e mellora dous programas formativos, garantía dá aprendizaxe, ensinanza, avaliación 

centrados non estudante, garantía e mellora dá calidade dous recursos humanos, garantía e mellora  

dá calidade dous recursos materiais e servizos e información pública) 

E12: Plans de mellora derivados dá implantación do SGC 

EA4: Informe de certificación dá implantación do SGC (non seu caso). 

Indicadores nos que se baseou a valoración: 
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I4: Resultados dás enquisas de satisfacción a todos vos grupos de interese sobre a xestión dá  

Calidade 

I5: Resultados dous indicadores asociados aos obxectivos de calidade do centro 
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CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS 
 

Estándar: O persoal académico e de apoio é suficiente e adecuado de acordo coas características do título 

e o número de estudantes. 

Analizar e valorar a adecuación do persoal académico e de apoio que participa no título obxecto de avaliación. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 

O 84% do profesorado que impartiu docencia no Grao de Ciencias do Mar durante o curso 2017-18 está en 

posesión do título de doutor, sendo unha das porcentaxes máis altas na Universidade de Vigo. O resto do 

profesorado non Doutor compono estudantes de posgrao e Doutoramento que realizan tarefas de apoio á docencia. 

O número de sexenios alcanzados polo profesorado aumenta progresivamente cada ano, habendo un 91,7% de 

profesores con sexenios de investigación nesta Facultade. Ambas as porcentaxes son dos máis altos na 

Universidade de Vigo. Con todo, obsérvase un lixeiro descenso na porcentaxe de sexenios potenciais no 

profesorado da Facultade, como consecuencia dos recortes no financiamento á investigación e o exceso de 

burocracia ao que se lle somete ao profesorado con relación ás actividades docentes e o Sistema de Garantía de 

Calidade, o cal xera descontento entre o profesorado. 

As enquisas de satisfacción da actividade docente (EAD) por parte dos alumnos son moi positivas e as 

cualificacións teñen unha tendencia crecente co tempo. Estes valores altos nesta enquisa contrastan, mesmo se 

contradín, con algúns valores que os alumnos cualifican á Titulación nas Enquisas de Satisfacción da Titulación. 

Esa disparidade débese a que os alumnos que realizan a EAD son aqueles que asisten a clase e seguen con 

regularidade a docencia. 

Este curso non houbo convocatoria de programa DOCENTIA. 

Con respecto ao PAS, asúmese que a cualificación do persoal que traballa a dedicación completa e compartida 

na Facultade de Ciencias do Mar é a adecuada e o recoñecemento ao seu traballo evidénciase a través da 

cualificación obtida nas enquisas de satisfacción do alumnado e profesorado cara ao PAS, que é alta. 

Este curso non se realizaron enquisas de satisfacción do PDI e do PAS sobre as Titulacións de Grao e Máster. 

Os datos achegados desde o portal de transparencia da Universidade de Vigo non permiten facer estimacións do 

profesorado e do PAS da Titulación que participase en programas de Formación e/ou mobilidade. 

Puntos débiles detectados: 

· Non hai puntos débiles neste apartado. 

 

 

Accións de mellora a implantar: 
●  

 

 

Evidencias nas que se baseou valoración: 

E15: Plan de ordenación docente do título: Información sobre ou profesorado (número, experiencia docente e 

investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc.). Non caso de profesionais externos, solicitarase un 

currículo breve 

E16: Información sobre ou persoal de apoio (número, experiencia profesional, categoría, etc.) 

R2-PE02 P1: Informe para vos responsables académicos (DOCENTIA) 

 

Indicadores nos que se baseou a valoración: 

I4: Resultados dás enquisas de satisfacción a todos vos grupos de interese sobre aspectos 

relacionados co persoal docente e ou PAS e fundamentalmente resultados dá enquisa de satisfacción 

do PAS e PDI 

I6/I017(2)-PE: Porcentaxe de participación do profesorado dá titulación en plans de formación dá 

Universidade e en actividades formativas específicas 

I7/I017-PE: Porcentaxe de participación do persoal de apoio do centro en plans de formación dá 

universidade e en actividades formativas específicas. 

I8: Resultados dás enquisas de avaliación dá docencia e a súa evolución 

I9: Porcentaxe de profesorado avaliado polo programa DOCENTIA ou similares e resultados obtidos 

I10: Evolución dous indicadores de mobilidade (número, porcentaxe de profesores/as que participan 

en programas de mobilidade sobre ou total do profesorado do título) 

I15: Media de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 

I02-PE: Cualificación do PDI 

I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio) 

I03(2)-PE: Profesorado por categoría 
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CRITERIO 5. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS 
 

Estándar: Os recursos materiais e servizos postos a disposición do desenvolvemento do título son os 

adecuados en función da natureza, modalidade do título, número de estudantes matriculados/as e 

competencias a adquirir polos/as mesmos/as. 

Analizar e valorar se os recursos materiais e servizos postos a disposición do estudiantado son os adecuados ás 

necesidades do título. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 

A Facultade dispón de aulas suficientes para a impartición da docencia teórica e seminarios para as Titulacións 

de Grao e Máster. Así mesmo, a Facultade dispón de suficientes laboratorios, docentes para impartir prácticas 

adecuadas aos ensinos de Grao e Máster. As opinións a este respecto son favorables en practicamente todas as 

enquisas de satisfacción, na que unicamente queda próxima ao aprobado, superior a 2,9 puntos, as cuestións sobre 

o equipamento nas aulas e laboratorios das enquisas dos estudantes de Grao. O número de alumnos en cada grupo 

de aula, seminarios e prácticas, salvo en moi contadas ocasións, non adoita superar o máximo de alumnos 

permitido en cada un destes grupos, tal e como vén especificado na Guía da Titulación. 

A facultade dispón dunha biblioteca con suficientes recursos bibliográficos para a impartición de todas as materias 

de Grao e Máster. O persoal da biblioteca revisa a bibliografía das guías docentes para comprobar que esta está 

perfectamente actualizada, mesmo cando aparecen novas edicións dalgún recurso bibliográfico determinado. 

A Facultade e os Departamentos Universitarios sempre están a adquirir recursos materiais para a docencia práctica 

e a actualización dos fondos bibliográficos de acordo aos orzamentos que se lles facilita. 

O equipo Decanal nomea un/a coordinador/a de o PAT que organiza os grupos de alumnos tutorizados polo 

Profesorado da Facultade e recompila a información dos profesores sobre as reunións que os alumnos han tidos 

cos seus Titores. Faise uso da plataforma de Teledocencia, TEMA, mediante a creación dun espazo de 

coordinación onde os alumnos e profesores poden consultar os grupos de PAT creados, para manter unha 

comunicación fluída entre profesores, titores e alumnos. A participación dos alumnos é variable e o grao de 

satisfacción do alumnado de Grao mellorou con respecto ao curso anterior (de 1,89 a 2,91 puntos). 

Durante o curso 2017-18, un total de 12 alumnos realizaron prácticas externas en 7 institucións, na súa maioría 

alleas á Universidade. No últimos tres anos os alumnos realizaron prácticas externas nun total de 21 institucións 

e existen convenios en vigor para todas e cada unha delas. Os titores externos avalían positivamente as 

competencias adquiridas polos alumnos, tal e como se mostra na Tabla 20 (pag. 53), onde as puntuacións en todos 

os aspectos superan os 4 puntos sobre 5. Os alumnos egresados, que son a quen se lles pregunta sobre o seu grao 

de satisfacción con respecto ás prácticas externas, valoran satisfactoriamente estas prácticas (3,33 puntos). 

 

Puntos débiles detectados: 

· Producíronse algunhas deficiencias nos sistemas 

multimedia nalgunhas aulas, que non permitiron o bo 

desenvolvemento das actividades docentes en 

ocasións puntuais. 

 

Accións de mellora a implantar: 
· Revisión sistemática dos equipos antes de comezar a 

docencia de cada semestre 

 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E18: Información sobre vos recursos materiais directamente relacionados co título 

E19: Información sobre vos servizos de orientación académica e programas de acollida-PAT 

E20: Listaxe dous centros/entidades para a realización de prácticas externas curriculares e Extracurriculares. 

E21: Fondos bibliográficos e outros recursos documentais relacionados coa temática do título 

E22: Materiais didácticos e/ou tecnolóxicos que permiten unha aprendizaxe a distancia 

E23: Convenios en vigor coas entidades onde realízanse as prácticas externas 

Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados dás enquisas de satisfacción a tódolos grupos de interese sobre vos recursos 

materiais e servizos 

I08-D0: Grao de satisfacción coas prácticas académicas externas 

I11: Nº de alumnado por centro de prácticas. 

I15: Media de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 
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CRITERIO 6. RESULTADOS DA APRENDIZAXE 
 

Estándar: Os resultados de aprendizaxe alcanzados polos/as titulados/as son coherentes co perfil de 

egreso e se corresponden co nivel do MECES da titulación. 

Analizar os resultados da aprendizaxe alcanzados polos/as estudantes e se son coherentes co perfil de egreso e 

se corresponden co nivel do MECES do título. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 

As Guías Docentes elaboradas son acordes coas especificacións que se detallan na Guía da Titulación. As novas 

modificacións na Guía da Titulación aprobadas durante este curso 2017-18 como consecuencia da Acreditación 

do Grao reducen o número de competencias en cada materia, así como que se fixo unha revisión dos contidos. 

Durante o curso 2017-18 léronse un total de 27 TFG. As cualificacións dos alumnos foron as seguintes: 3 

matrículas de honra, 4 sobresalientes, 17 notables e 3 aprobados. As boas cualificacións son un indicativo de 

que os alumnos que terminan os seus estudos de Grao adquiriron as competencias da Titulación de maneira 

satisfactoria. Outro indicativo sobre este aspecto queda reflectido no Criterio anterior sobre a avaliación das 

competencias e aptitudes realizada polos titores das prácticas externas, onde as puntuacións medias obtidas polos 

alumnos en todos os criterios avaliados superan os 4 puntos sobre 5. Estes dous indicadores mostran claramente 

o alto grao de preparación co que os alumnos terminan os seus estudos. 

O alto nivel de esixencia académica que se impón na maior parte das materias da Titulación de Grao ten unha 

consecuencia negativa posto que repercute nas taxas de éxito global e por materia. En efecto, os valores destas 

taxas non alcanzan en moitos casos os valores obxectivo propostos na Guía da Titulación (80%). Isto sobre todo 

obsérvase nos dous primeiros cursos académicos. Con todo, nos cursos de 3º e 4º, os valores aproxímanse ou 

superan os valores obxectivo. Este feito débese a varios factores: 

1. Como acabamos de mencionar, o alto nivel de esixencia académica que vén dado polo compoñente 

multidisciplinar do Grao en Ciencias do Mar é un valor engadido á Titulación e, á vez, unha dificultade para o 

alumnado que ten que facer un esforzo importante para ver con claridade os contidos científicos desde diferentes 

perspectivas da ciencia. Así mesmo, o rigor académico do profesorado, fai que os alumnos teñan que superar as 

materias cuns mínimos que implican un esforzo por parte do alumnado, habendo unha porcentaxe significativa 

deles que non sempre están dispostos a realizalo. 

2. Taxa de preferencia e adecuación: A pesar de que hai un número de alumnos significativo que elixen como 

primeira opción estudar o Grao en Ciencias do Mar, só unha porcentaxe pequena destes entran a cursar os 

estudos de Grao, e o resto compono alumnos con mellor cualificación nas probas de acceso á Universidade que 

non solicitaron como primeira opción estas Titulacións. Isto fai que haxa unha porcentaxe de alumnos bastante 

desmotivados e que se enfrontan a materias científicas moi diversas que requiren o seu grao de traballo para a 

súa comprensión e aprendizaxe. 

3. Taxa de abandono dos alumnos: como consecuencia dos valores baixos da taxa de adecuación, na titulación 

entraron unha porcentaxe alta de alumnos que non senten identificados cos estudos que comezan a realizar e 

unha vez alcanzado o Nivel Básico da Titulación, cámbianse a outra máis acorde ás súas preferencias iniciais. 

Puntos débiles detectados: 
Taxas de rendemento e éxito por materias e curso non 

alcanzan os valores obxectivo da Titulación (65 e 

80%, respectivamente). 

Accións de mellora a implantar: 
Estudo para o deseño de enquisas para avaliar as causas 

das baixas taxas de rendemento. 

Evidencias nas que se se baseou a valoración: 
E4: Guías docentes dás materias 

E24: Listaxe de traballos  fin de grao/ fin de mestrado (título,titor e cualificación) 

E25/: Informes de cualificación por materia  

EA11: Informes de prácticas  

 

Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados dás enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese-Análises xeral de 

resultados de todas as enquisas de satisfacción 

I12: Indicadores de resultados (taxa de éxito global do título e taxa de éxito por materia) 
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CRITERIO 7. RESULTADOS DE SATISFACIÓN E RENDEMENTO 
 

Estándar: Os resultados dos indicadores delo programa formativo son congruentes co o deseño, a xestión 

e os recursos postos a disposición do título e satisfán as demandas sociais. 

Analizar os principais datos e resultados do título e valorar a evolución dun núcleo de indicadores mínimo. 

Comprobar llos resultados adecúanse ás previsións e características do título. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 

Durante o curso 2017-18 produciuse un pequeno descenso no número de estudantes de novo ingreso con 

respecto a anos anteriores. Unha das principais causas do devandito descenso é a implantación dun novo Grao 

relacionado coas Ciencias do Mar na Universidade de Barcelona, tendo en conta que nos cursos anteriores había 

unha porcentaxe significativa de alumnos procedentes de Cataluña e outras Comunidades próximas e que se 

matriculaban esta Titulación. A taxa de abandono xa foi discutida en apartados anteriores como consecuencia 

da baixa taxa de adecuación que vén relacionado coa nota media de acceso á Titulación. Os alumnos que acceden 

á titulación de Ciencias do Mar adoitan ter un perfil de ingreso adecuado, onde un 84% do alumnado accede a 

través do bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía, e a práctica totalidade dos alumnos acceden cursando estudos 

previos en ramas afíns ás Ciencias, polo que se lles supón que veñen coa preparación adecuada para realizar os 

estudos de Grao en Ciencias do Mar. 

A duración media dos estudos non se viu modificada no tres últimos cursos académicos e oscila entre os 5,5 e 

5,6 anos. Este dato está directamente relacionado coa baixa Taxa de Gradación que oscila entre o 11 e o 13% 

(valor obxectivo 25%), a Taxa de Rendemento (entre o 62 e 69%, valor obxectivo 65%) e a Taxa de Éxito (71 

– 76%, valor obxectivo 85%), e Taxa de Eficiencia (80%, valor obxectivo 85%, aínda que consideramos que 

este valor non é tan significativo como os anteriores), os cales non alcanzan os valores obxectivo propostos na 

Titulación. Como se mencionou no apartado anterior, o rigor no nivel académico e a baixa Taxa de Adecuación 

repercuten negativamente nestes valores, e estes valores foron revisados na nova memoria de Grao, adaptándoas 

a cada curso académico. 

Polo lado positivo, hai que destacar que o “Estudo sobre a situación profesional dás persoas tituladas dá 

Universidade de Vigo (1990-2015)” (apartado 3371, pag 174 e anexo 63) indica que o tempo medio empregado 

polos alumnos egresados para atopar emprego é de 5,8 meses, onde o 71% está a traballar como Técnico 

Cualificado. Ademais, os resultados das cualificacións obtidas no TFG, así como o Criterio sobre a avaliación 

das competencias e aptitudes realizada polos titores das prácticas externas, evidencian que os alumnos adquiriron 

unha preparación moi satisfactoria. Está claro que, se se toman medidas orientadas cara ao descenso do nivel 

académico nas materias, co obxectivo de que aumenten as Taxas que non alcanzan os valores obxectivo da 

Titulación, podería repercutir seriamente na preparación dos alumnos para enfrontarse ao mundo laboral. 

 

Puntos débiles detectados: 
Existencia de pouco alumnado excelente, o cal fai 

que a Taxa de Adecuación diminúa á metade do valor 

obxectivo proposto. 

Taxas de rendemento e éxito por materias e curso non 

alcanzan os valores obxectivo da Titulación (65 e 

80%, respectivamente). 

Accione de mellora a implantar: 
· Campañas de captación dos mellores estudantes de 

bacharelato 

· Actividades divulgativas encamiñadas a animar a 

aqueles alumnos que non elixiron o Grao en Ciencias 

do Mar en primeira opción, a continuar os seus 

estudos nesta Titulación. 

· Estudo para o deseño de enquisas para avaliar as 

causas das baixas tasas de rendemento. 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E9: Plans de mellora derivados dá implantación do SGC  

Indicadores: 

I1: Evolución do número de estudantes de novo ingreso por curso académico 67 65 60 

I12: Evolución dous indicadores de resultados  

 Taxa de gradación 

 Taxa de abandono 

 Taxa de eficiencia 

 Taxa de rendimento  

 Taxa de éxito 

 Taxa de avaliación (distinguir entre alumnado a tempo completo e a tempo parcial) 

I13: Relación de oferta/demanda dás prazas de novo ingreso 
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I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tempo medio para atopar emprego  

I010-DO: Duración media dúas estudos 
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III.2. Seguimento da titulación: MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN 

OCEANOGRAFÍA 

 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO 

 

 

Estándar: o programa formativo está actualizado e tense implantado de acordo ás condicións establecidas na 

memoria verificada. 

Ou desenvolvemento do plan de estudos realizouse conforme á memoria verificada e non se produciron incidencias graves, 

o que permitiu unha correcta adquisición das competencias por parte do alumnado 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 

Os problemas mostrados con referencia ao perfil de ingreso e como afecta a algunhas taxas de Grao en Ciencias do Mar, 

non se atopan no Máster Interuniversitario en Oceanografía, salvo a Taxa de Gradación, a cal está por baixo dos valores 

obxectivo posto que os alumnos prefiren atrasar a lectura do TFM ao curso seguinte por dous motivos principais: 1. 

Mellora da calidade dos seus traballos e 2. poder optar a bolsas e axudas onde o requisito é ser estudante de Máster na 

data da convocatoria e ás cales non poderían presentarse o curso anterior por ser aínda estudantes de Grao. 

Por outra banda, nin o PDI nin os alumnos valoran positivamente nas enquisas de satisfacción os horarios das materias no 

Máster Interuniversitario en Oceanografía. Este problema débese ás mesma problemática que se atopa no Grao. 

Puntos débiles detectados: 

Horarios de cursos difíciles de confeccionar, o que fai 

que se obteña unha baixa cualificación nas enquisas de 

satisfacción. 

Accións de mellora a implantar: 

Procura de novas formas de confeccionar os horarios das 

materias. 

Evidencias nas que basea a valoración: 

E1: Memoria vixente do título 

E2: Informes de verificación, modificación, seguimento e renovación dá acreditación do título, incluíndo vos plans de 

mellora 

E3: Perfil de ingreso do alumnado(grao) Bacharelato  

E4: Guías docentes (actividades formativas, metodoloxías docentes e sistemas de avaliación, por materia e curso 

académico) 

E5: Actas dás reunións dá Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidade 

E6: Listaxe de estudantes que solicitaron recoñecemento de créditos indicando ou número de créditos recoñecidos (por 

prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.). 

QSP relacionadas coa organización e desenvolvemento dá ensinanza 

Indicadores nos que se basea a valoración: 

I1/I04-AC: Matrícula de novo ingreso por prescrición  

I2: Non caso de mestrado, número de estudantes de novo ingreso por titulación de procedencia 

I3/I09-DO: Indicadores de mobilidade (número de estudantes que participan en programas de mobilidade, relación entre 

estudantes que participan en programas de mobilidade e estudantes matriculados,…) 

I09(2)-DO: Estudantes estranxeiros 

I4/I05-DO/ I06-DO/ I07-DO/ I08-DO: Resultados dás enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre a 

organización e desenvolvemento dá ensinanza. 

I01-AC: Nota media de acceso 

I01(2)-AC: Nota mínima de acceso  

I02-AC: Ocupación  

I03-AC: Preferencia  

I03(2)-AC: Adecuación  
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA 
 

 
Estándar: A institución dispón de mecanismos para comunicar de maneira correcta a todos vos grupos de interese 

as características do programa e os procesos que garanten a calidade 

. 

Analizar e valorar se a información relevante sobre ou título é pública e atópase dispoñible, en tempo e forma, para todos 

os axentes implicados no mesmo (estudantes, empleadores/as, administracións educativas e outros grupos de interese). 

 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 

As cuestións relacionadas coa orientación ao estudante non son valoradas favorablemente por parte dos alumnos. Sería 

necesario unha remodelación da páxina web do Máster onde se mostre unha información máis detallada sobre os seguintes 

aspectos: 

As accións desenvolvidas no Plan de acción titorial (PAT). 

A información e orientación recibida sobre os distintos itinerarios curriculares ou especialidades da titulación. 

A orientación profesional e laboral. 

A difusión das actividades extracurriculares entre o estudiantado (información das actividades culturais, deportivas, 

sociais...). 

Puntos débiles detectados: 

· Na enquisa de satisfacción dos estudantes de Máster, na 

maioría das cuestións relacionadas con este aspecto non 

se alcanza unha nota favorable. 

 

Accións de mellora a implantar: 

· Procédese á renovación da páxina web na que se melloren os 

aspectos non valorados positivamente polo alumnado de 

Máster  e os egresados. 

· Redeseñar a presentación na Xornada de Benvida aos alumnos 

con obxecto de divulgar con maior efectividade os distintos 

servizos e actividades da Universidade. 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E6: Páxina web do título/centro/universidade (información referida ao anexo II)  

R1- DO0301P1: Plan operativo de información pública  

QSP relacionadas coa transparencia e/ou información pública  

Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados dás enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre a satisfacción 

coa web e/ou a información pública. 

 

 

  



 

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 17/09/2018: Informe de revisión pola dirección 

 

  

Páxina 78 de 91. 91 

 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE 
 

 

Estándar: A institución dispón dun sistema interno de garantía dá calidade formalmente establecido e 

implementado que asegura, de modo eficaz, a mellora continua da titulación. 

Analizar a implantación do Sistema de Garantía de Calidade (SGC) e valorar a súa contribución á mellora continua do 

título. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 

O sistema de Garantía de Calidade na Facultade de Ciencias do Mar está implantado desde o curso 2009-10 e tivo un 

funcionamento adecuado desde a devandita data, de acordo ás Políticas e Obxectivos de Calidade establecidos na 

Facultade para as Titulacións de Grao e Máster. Os procedementos realizados na Facultade e a Universidade están 

contemplados no devandito sistema e realízanse seguindo as directrices que marcan. Durante o próximo curso vaise a 

preparar a documentación para que a Facultade poida presentarse á Acreditación do SIGC durante o curso 2019-20. 

O sistema de Garantía de Calidade é unha ferramenta de diagnóstico que achega datos para evidenciar a evolución dos 

alumnos e o desenvolvemento dos ensinos nas titulacións de grao e máster. Da mesma forma, o Sistema de Calidade 

permite evidenciar as actividades de divulgación sobre as Ciencias do Mar e doutra índole que se realizan na Facultade 

para promocionar a Titulación. Polo que o Sistema de Garantía de Calidade permite mostrar os resultados (“Rendición 

de Contas”) da Facultade. A Facultade de Ciencias do Mar pode tomar algunhas accións correctoras en base aos 

resultados obtidos, pero hai outras accións e decisións que non dependen da dirección do Centro como tal. No caso do 

Máster Interuniversitario en Oceanografía o exemplo máis destacable sería o conseguir aumentar a proporción de 

sexenios de investigación do profesorado con respecto ao número de sexenios potenciais. 

Os datos aos que se accede para a realización deste informe e cos que se toman as decisións posteriores atópanse na 

páxina web do portal de transparencia da Universidade de Vigo. O acceso a estes datos non é sinxelo posto que require 

estar moi familiarizado cos distintos formatos das distintas bases de datos e follas de cálculo que se presentan e dificultan 

o manexo dun Sistema de Calidade áxil e eficaz á hora de tomar decisións. O acceso a estes datos non é sinxelo posto 

que require estar moi familiarizado cos distintos formatos nos que se presentan as distintas bases de datos e follas de 

cálculo e dificultan o manexo dun Sistema de Calidade áxil e eficaz á hora de tomar decisións. Polo que desde o Decanato 

está a elaborarse unha base de datos cos históricos que poida ser facilmente accesible. 

O persoal docente desta Facultade ten a formación e a experiencia máis que contrastada como para ser conscientes destas 

evidencias e adoptar as medidas que estimen oportunas para a mellora no desenvolvemento dos ensinos nas materias das 

que son responsables. 

Puntos débiles detectados: 

· A universidade a través do portal de transparencia 

non achega os datos dunha maneira áxil e eficaz. A 

publicación destes datos na páxina web da Facultada 

contribuiría a mellorar a imaxe do sistema de 

Calidade. 

 

Accións de mellora a implantar: 

· Está a crearse na Oficina do Decanato unha base de datos cos 

históricos e que sexa accesible e que quede permanente para 

calquera Equipo Decanal vindeiro no Centro. 

 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E5: Actas dás reunión celebradas, dá Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de   

Garantía de Calidade 30/10/2017 e 21/2/2018 

E10: Documentación do SGC (Política, obxectivos de calidade, manual e procedementos) 

E11: Evidencias dá implantación dúas procedementos do SGC (procedementos completos, revisados  

e actualizados que desenvolven as directrices do SGC: Política de calidade, deseño, revisión  

periódica e mellora dous programas formativos, garantía dá aprendizaxe, ensinanza, avaliación 

centrados non estudante, garantía e mellora dá calidade dous recursos humanos, garantía e mellora  

dá calidade dous recursos materiais e servizos e información pública) 

E12: Plans de mellora derivados dá implantación do SGC 

EA4: Informe de certificación dá implantación do SGC (non seu caso). 

Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados dás enquisas de satisfacción a todos vos grupos de interese sobre a xestión dá  

Calidade 

I5: Resultados dous indicadores asociados aos obxectivos de calidade do centro 
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CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS 
 

Estándar: O persoal académico e de apoio é suficiente e adecuado de acordo coas características do título e o 

número de estudantes. 

Analizar e valorar a adecuación do persoal académico e de apoio que participa no título obxecto de avaliación. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 

O 100% do profesorado que impartiu docencia no Máster Interuniversitario en Oceanografía durante o curso 2017-18 

está en posesión do título de doutor, sendo un das porcentaxes máis altas na Universidade de Vigo. O número de sexenios 

alcanzados polo profesorado aumenta progresivamente cada ano, habendo un 91,7% de profesores con sexenios de 

investigación nesta Facultade. Ambas as porcentaxes son dos máis altos na Universidade de Vigo. Con todo, obsérvase 

un lixeiro descenso na porcentaxe de sexenios potenciais no profesorado da Facultade, como consecuencia dos recortes 

no financiamento á investigación e o exceso de burocracia ao que se lle somete ao profesorado con relación ás actividades 

docentes e o Sistema de Garantía de Calidade, o cal xera descontento entre o profesorado. 

As enquisas de satisfacción da actividade docente (EAD) por parte dos alumnos son moi positivas e as cualificacións 

teñen unha tendencia crecente co tempo. Estes valores altos nesta enquisa contrastan, mesmo se contradín, con algúns 

valores que os alumnos cualifican á Titulación nas Enquisas de Satisfacción da Titulación. Esa disparidade débese a que 

os alumnos que realizan a EAD son aqueles que asisten a clase e seguen con regularidade a docencia. 

Este curso non houbo convocatoria de programa DOCENTIA. 

Con respecto ao PAS, asúmese que a cualificación do persoal que traballa a dedicación completa e compartida na 

Facultade de Ciencias do Mar é a adecuada e o recoñecemento ao seu traballo evidénciase a través da cualificación obtida 

nas enquisas de satisfacción do alumnado e profesorado cara ao PAS, que é alta. 

Este curso non se realizaron enquisas de satisfacción do PDI e do PAS sobre as Titulacións de Grao e Máster. 

Os datos achegados desde o portal de transparencia da Universidade de Vigo non permiten facer estimacións do 

profesorado e do PAS da Titulación que participase en programas de Formación e/ou mobilidade. 

Puntos débiles detectados: 

· Non hai puntos débiles neste apartado. 

 

 

Accións de mellora a implantar: 
●  

 

 

Evidencias nas que se baseou valoración: 

E15: Plan de ordenación docente do título: Información sobre ou profesorado (número, experiencia docente e 

investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc.). Non caso de profesionais externos, solicitarase un currículo 

breve 

E16: Información sobre ou persoal de apoio (número, experiencia profesional, categoría, etc.) 

R2-PE02 P1: Informe para vos responsables académicos (DOCENTIA) 

 

Indicadores nos que se baseou a valoración: 

I4: Resultados dás enquisas de satisfacción a todos vos grupos de interese sobre aspectos 

relacionados co persoal docente e ou PAS e fundamentalmente resultados dá enquisa de satisfacción 

do PAS e PDI 

I6/I017(2)-PE: Porcentaxe de participación do profesorado dá titulación en plans de formación dá 

Universidade e en actividades formativas específicas 

I7/I017-PE: Porcentaxe de participación do persoal de apoio do centro en plans de formación dá 

universidade e en actividades formativas específicas. 

I8: Resultados dás enquisas de avaliación dá docencia e a súa evolución 

I9: Porcentaxe de profesorado avaliado polo programa DOCENTIA ou similares e resultados obtidos 

I10: Evolución dous indicadores de mobilidade (número, porcentaxe de profesores/as que participan 

en programas de mobilidade sobre ou total do profesorado do título) 

I15: Media de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 

I02-PE: Cualificación do PDI 

I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio) 

I03(2)-PE: Profesorado por categoría 
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CRITERIO 5. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS 
 

Estándar: Os recursos materiais e servizos postos a disposición do desenvolvemento do título son os adecuados 

en función da natureza, modalidade do título, número de estudantes matriculados/as e competencias a adquirir 

polos/as mesmos/as. 

Analizar e valorar se os recursos materiais e servizos postos a disposición do estudiantado son os adecuados ás 

necesidades do título. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 

A Facultade dispón de aulas suficientes para a impartición da docencia teórica e seminarios para as Titulacións de Máster. 

Así mesmo, a Facultade dispón de suficientes laboratorios, docentes para impartir prácticas adecuadas aos ensinos 

Máster. Con todo, as opinións a este respecto non son favorables por parte do alumnado. Isto débese fundamentalmente 

a que se produciron algunhas deficiencias nos sistemas multimedia nalgunhas aulas, que non permitiron o bo 

desenvolvemento das actividades docentes en ocasións puntuais. O número de alumnos en cada grupo de aula, seminarios 

e prácticas non superou o máximo de alumnos permitido en cada un destes grupos, tal e como vén especificado na Guía 

da Titulación. 

A facultade dispón dunha biblioteca con suficientes recursos bibliográficos para a impartición de todas as materias de 

Grao e Máster. O persoal da biblioteca revisa a bibliografía das guías docentes para comprobar que esta está 

perfectamente actualizada, mesmo cando aparecen novas edicións dalgún recurso bibliográfico determinado. 

A Facultade e os Departamentos Universitarios sempre están a adquirir recursos materiais para a docencia práctica e a 

actualización dos fondos bibliográficos de acordo aos orzamentos que se lles facilita. 

Puntos débiles detectados: 

· Producíronse algunhas deficiencias nos sistemas 

multimedia nalgunhas aulas, que non permitiron o bo 

desenvolvemento das actividades docentes en 

ocasións puntuais. 

 

Accións de mellora a implantar: 
· Revisión sistemática dos equipos antes de comezar a 

docencia de cada semestre 

 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E18: Información sobre vos recursos materiais directamente relacionados co título 

E19: Información sobre vos servizos de orientación académica e programas de acollida-PAT 

E20: Listaxe dous centros/entidades para a realización de prácticas externas curriculares e Extracurriculares. 

E21: Fondos bibliográficos e outros recursos documentais relacionados coa temática do título 

E22: Materiais didácticos e/ou tecnolóxicos que permiten unha aprendizaxe a distancia 

E23: Convenios en vigor coas entidades onde realízanse as prácticas externas 

Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados dás enquisas de satisfacción a tódolos grupos de interese sobre vos recursos 

materiais e servizos 

I08-D0: Grao de satisfacción coas prácticas académicas externas 

I11: Nº de alumnado por centro de prácticas. 

I15: Media de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 
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CRITERIO 6. RESULTADOS DA APRENDIZAXE 
 

 

Estándar: Os resultados de aprendizaxe alcanzados polos/as titulados/as son coherentes co perfil de egreso e se 

corresponden co nivel do MECES da titulación. 

Analizar os resultados da aprendizaxe alcanzados polos/as estudantes e se son coherentes co perfil de egreso e se 

corresponden co nivel do MECES do título. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 

Como se comentou no Criterio 1, o Máster Interuniversitario en Oceanografía ten unha Taxa de Gradación moi baixa. 

Con todo, este baixo valor non se debe aos resultados da aprendizaxe, senón aos motivos que anteriormente se 

argumentaban polos que os alumnos prefiren atrasar a lectura do TFM ao curso seguinte por dous motivos principais: 1. 

Mellora da calidade dos seus traballos e 2. poder optar a bolsas e axudas onde o requisito é ser estudante de Máster na 

data da convocatoria e ás cales non poderían presentarse o curso anterior por ser aínda estudantes de Grao. 

O único dato evidenciable para avaliar os resultados da aprendizaxe no Máster Interuniversitario en Oceanografía son as 

cualificacións obtidas polos alumnos no TFM. Estas mostran que os resultados da aprendizaxe son moi positivos e non 

hai puntos débiles neste aspecto. 

Puntos débiles detectados: 
Non hai puntos débiles neste Criterio. 

 

Accións de mellora a implantar: 
●  

  

 

Evidencias nas que se se baseou a valoración: 
E4: Guías docentes dás materias 

E24: Listaxe de traballos  fin de grao/ fin de mestrado (título,titor e cualificación) 

E25/: Informes de cualificación por materia  

EA11: Informes de prácticas  

 

Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados dás enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese-Análises xeral de 

resultados de todas as enquisas de satisfacción 

I12: Indicadores de resultados (taxa de éxito global do título e taxa de éxito por materia) 
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CRITERIO 7. RESULTADOS DE SATISFACIÓN E RENDEMENTO 
 

 

Estándar: Os resultados dos indicadores delo programa formativo son congruentes co o deseño, a xestión e os 

recursos postos a disposición do título e satisfán as demandas sociais. 

Analizar os principais datos e resultados do título e valorar a evolución dun núcleo de indicadores mínimo. Comprobar 

llos resultados adecúanse ás previsións e características do título. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 

Das 20 prazas ofertadas cubríronse só o 45%, sendo a taxa específica de captación do mesmo centro do 2,08% e a taxa 

de transición de grao a máster do 18,37%. Os alumnos procedentes doutras titulacións cursaron os seus estudos en Graos 

en Bioloxía, Ciencias Ambientais ou Biotecnoloxía. Estes datos de captación e de transición de grao a máster son 

sensiblemente superiores aos do curso anterior, polo que se lles supón que veñen coa preparación adecuada para realizar 

os estudos de Grao en Ciencias do Mar. 

Os resultados foron satisfactorios no que se refire á taxa de éxito con valores do 100%, aínda que as taxas de avaliación 

e rendemento foron do 89% e a de eficiencia do 94%. Cabe destacar que a taxa de gradación mellorou con respecto ao 

curso anterior pasando do 75% ao 88%. 

Os resultados dos indicadores por materia mostráronse nas táboas anteriores, tanto no que se refire aos indicadores como 

ás cualificacións por materias. As taxas de éxito, rendemento e avaliación son do 90-100% en case todas as materias, 

fóra da de Traballo fin de Máster, que é do 67%. Cabe resaltar que ascendeu con respecto ao curso 2015-2016 que foi 

do 50%. No que se refire ás cualificacións por materia entran dentro da variabilidade normal de calquera poboación de 

alumnado. 

Non existen datos sobre os egresados. 

Puntos débilé detectados: 
Baixa Taxa de Gradación. 

 

Accioness de mejora a implantar: 
Mellora na organización de horarios para que os alumnos 

dispoñan de máis dedicación ao TFM 

 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E9: Plans de mellora derivados dá implantación do SGC  

 

Indicadores: 

I1: Evolución do número de estudantes de novo ingreso por curso académico 67 65 60 

I12: Evolución dous indicadores de resultados  

 Taxa de gradación  11,1 12,8 11,5 

 Taxa de abandono 19.1 30.6 25.4 0 0 

 Taxa de eficiencia de 81, 81 a 79. Non significativo 

 Taxa de rendimento 62 69 64 

 Taxa de éxito 71 76 72 

 Taxa de avaliación (distinguir entre alumnado a tempo completo e a tempo parcial, O SISTEMA NON O PERMITE) 

87 91 89 

I13: Relación de oferta/demanda dás prazas de novo ingreso 95.7 92.9 85.7 

I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tempo medio para atopar emprego 5.8 meses apartado 3371 Tempo medio 

de procura en Estudo sobre a situación profesional dás persoas tituladas dá 

Universidade de Vigo (1990-2015) pag 174 e anexo 63 

Traballan fóra de galicia 57,1%, noutras comunidades 28.6% e estranxeiro 28.6% 

Contrato indefinido 0%, eventual 11.1% (en empresa privada 25.0%), Bolsas 56.6% Contratos en prácticas 22.2 (25.0?)% 

Sector público 50%Alimentación 7.1% Turístico 21.4% Distribución 7.1% . 

Investigación 53.8% atención ao cliente 15.4%, sen áreas funcionais diferenciadas 23.1% 

Como técnico cualificado 71.4% 

I010-DO: Duración media dúas estudos 5.6 5.5 5.6 
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IV. MODIFICACIÓNS NON SUSTANCIAIS DÁS TITULACIÓNS 

Modificacións na titulación : Grao en Ciencias do Mar 

*Neste epígrafe deben incluírse  tantas táboas como titulacións haxa adscritas non centro   

Incluiranse as modificacións non sustanciais, que se corresponden con aqueles cambios menores que 
melloran a titulación e que a Universidade pode implantar como resultado do proceso de seguimento, 
tal e como se recolle non “Procedemento para a solicitude de Modificacións nos Títulos Verificados de 
Grao e Mestrado” de ACSUG. Estas modificacións deben ser notificadas e xustificadas infórmesnos de 
seguimento e incorporadas na memoria do título cando se teña que someter a un proceso de 
modificación. 
A memoria do título do Grao en Ciencias do mar foi recentemente modificada e aprobada. 

Polo que haberá que observar nos próximos cursos que novos puntos débiles xorden nas 

titulacións de Grao e Máster e que será necesario incluílas nas futuras modificacións dos 

títulos. 
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IV. ESTADO DE SITUACIÓN DÁS MELLORA PROPOSTAS NON(S) INFORME(S) 
ANTERIOR(É) 

 
*Cada titulación debera incorporar un seguimento dás acción de mellora que puxo en marcha non curso ou 

/cursos anteriores. A aplicación de xestión documental do SGC permite realizar un seguimento dás mesmas 

Grao en Ciencias do Mar 

FICHA Acción de mellora Estado 

1 Promover a orientación dos alumnos ao mercado de traballo   X  

2 Aumentar o rendemento académico e taxa de gradación (ficha 27, 46, 61 do 
informe de seguimento 2014-15) 

 
X 

 

3 Plan de difusión da titulación 
 X  

4 Revisión dos horarios da titulación 
 X  

5 Reunións con profesorado de materias 
 X  

6 Accións para fomentar a participación do alumnado nas enquisas 
 X  

7 Seguimento e análise da tendencia das taxas de gradación e abandono 
 X  

8 Revisar contidos do curso cero X   

9 Captación de alumnado motivado e de maior nota media de acceso  X  

10 Analizar os resultados académicos obtidos  X  
11 Provisión de orzamento para a mellora e revisión das instalacións das aulas  X  

12 Promoción do SGIC entre os diferentes grupos de interese 

 X  

13 Reestruturación da información sobre profesorado na a web do centro 
 X  

14 Modificación da memoria do título para inclusión das melloras realizadas X   

15 Mellorar a información aos novos estudantes de Ciencias do Mar sobre as funcións 
do PAT 

 X  

16 Pór en marcha unha aplicación telemática utilizando a plataforma de teledocencia 
TEMA, co fin de facilitar a comunicación entre estudantes, titores do PAT e 
Coordinación, así como para arquivar as evidencias e Anexos e evitar a 
documentación en papel 

X   

17 Continuar na planificación de horarios do curso 2017-18 coa reserva semanal 
dunha hora sen docencia regulada (xoves de 13:00-14:00 horas), como día e hora 
dispoñible para tutorías de PAT. 

X   

18 Implantación do programa de MENTORING  X  

19 Mellorar a orientación laboral realizando algunha actividade con empresas  X  

https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/index.php?modulo=index&urlRet=%2Fuv%2Fweb%2Fsgic%2Fadmin%2Fevidencias%2Ftitulacion%2Flist%2F73
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20 Revisar obxectivos para a taxa de éxito e de abandono para adecualas á realidade 
do centro 

X   

21 Reestruturar a información sobre profesorado na web do centro.  X  

22 Continuar coa promoción do SGIC entre os diferentes grupos de interese  X  

 

Máster Interuniversitario en Oceanografía 

FICHA Acción de mellora Estado 

1 Promover la orientación de los alumnos al mercado de trabajo   X  
2 Plan de difusión de la titulación 

 X  

3 Revisión de los horarios de la titulación 
 X  

4 Acciones para fomentar la participación del alumnado en las encuestas 
 X  

5 Provisión de presupuesto para la mejora y revisión de las instalaciones de las aulas  X  

6 Promoción del SGIC entre los diferentes grupos de interés  X  

7 Adecuar los objetivos de calidad a la realidad de nuestro centro  X  

8 Reestructuración de la información sobre profesorado en al web del centro  X  

 

Desarrollada  completamente  

Realizada parcialmente  

No iniciada  

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. Deben incorporarse toda a información relativa ás mesmas nos formularios de fichas que se 

teñen habilitado na aplicación de xestión documental do SGC. Podar achegarse as fichas cumprimentadas a 

través dá mesma como anexo a este informe  

 

Accións de mellora Titulación de 
Grao 

Titulación de 
Máster 

Establecimiento dunha batería de actividades a desenvolver ao 

longo do PAT X  

Campaña de captación de mentores entre o alumnado dos últimos 

cursos de Grao X  

Estudo para o deseño de enquisas para avaliar as causas das baixas 

tasas de rendemento. 
X  

Recopilación de datos históricos (tasas, indicadores, e outros) da 

Facultade e a súa publicación na páxina Web 
X X 

Organización coa Ofincina de Orientación ao emprego (OFOE) de 

actividades sobre empregabilidade. 
X X 

Elaboración dun documento guía para para orientar aos alumnos e 

titores durante o desenvolvemento do TFM. 
 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/index.php?modulo=index&urlRet=%2Fuv%2Fweb%2Fsgic%2Fadmin%2Fevidencias%2Ftitulacion%2Flist%2F73
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V. CONCLUSIÓNS E ACORDOS 
 

I.1.Listaxe de asistentes á reunión de aprobación do informe final: 
 

 Decano     Michel Nombela 

 Coordinador de Calidade   Óscar Nieto 

 Coordinador do Grao   Irene Alejo 

 Coordinador do MIO   Eva Teira 

 Representante de todo o PDI  Bernardino Gónzalez 

 Representante dos egresados  Estefanía Paredes 

 Administradora do Centro   María Fariza 

 

Tras analizar toda la información previa relacionada con o funcionamiento do sistema de garantía de calidade es 

importante concluir que: 

Conclusións relevantes 

1. A valoración xeral da implantación dos procedementos do SGIC no centro é positiva.  

2.  As accións emprendidas polo Centro melloraron gradualmente a participación dos estudantes nas 
enquisas de Satisfacción coa titulación 

3. Os resultados da Enquisa de satisfacción coa titulación para o Grao (2,84) e para o Máster (2,39) mostran 
una valoración negativa para o Centro. Con todo, detéctase unha contradición cos resultados das EADs, 
que dan valoracións por encima da media da UVIGO, incluso en preguntas similares. 

4. Aínda que a preferencia no Grao alcanza valores pretos ao 100%, a adecuación é moi baixa. Obsérvase 
unha correlación negativa entre a nota media de acceso e a taxa de adecuación. Da mesma maneira, 
obsérvase unha correlación positiva entre a Taxa de abandono e a nota media de acceso, debido a que 
os alumnos con mellores cualificacións e que no optaron a Titulación como primeira opción, intentan 
pasarse a outras Titulacións en canto aproban as materias do módulo Básico. A pesar do esforzo 
realizado na difusión da titulación, non conseguimos captar estudantes de perfil alto no Grao. 

5. O Máster capta alumnado doutras titulacións pero non resolve a continuidade dos estudantes do Grao 
en Ciencias do Mar que o perciben como unha formación continuista. 

6. Para o Grao en Ciencias do Mar, non superamos as metas de calidade en taxa de rendemento e 
eficiencia, que alcanzamos sobradamente no Máster de Oceanografía.  

7 Non superamos no Grao o valor obxectivo das taxas de éxito e abandono e afastámonos bastante para o 
caso de la taxa de gradación. 

8. En canto aos indicadores por curso no Grao, seguen sendo máis baixos no 1º e 2º curso, e melloran 
significativamente no 3º e 4º curso 

9. As taxas académicas do Máster presentan valores por encima do 89% e a taxa de graduación do 88%. 

10. O profesorado das titulacións de Grao e Máster representa un dos puntos forte das titulacións, unha 
elevada porcentaxe son doutores cun elevado número de quinquenios e sexenios. 
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sí mesmo acórdase: 

Acordos 

1. Continuar coa implementación do programa de MENTORING como complemento ao PAT 

2. Realizar actividades encamiñadas á orientación laboral como estratexia para a captación de alumno con mellores 

cualificacións de acceso á Universidade 

3. Continuar mantendo a publicidade da titulación para fomentar a captación de estudantes de novo ingreso con 

nota media máis alta. 

4. Deseño e implantación de enquisas para avaliar as causas das baixas taxas de rendemento 
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VIN. ANEXOS 
 

● Anexo 1: … 

● Anexo …: … 

Comisións Estables da XF de CC do Mar Curso 18-19 

Comisión Permanente: 

 Decano     Michel Nombela 

 Vicedecano 1    Elsa Vázquez 

 Vicedecano 2    Óscar Nieto 

 Secretario    Gabriel Rosón 

 PDI A 1     Fran Ramil 

 PDI A 2     Nuria Pedrol 

 PDI A 3     Emilio Fernández 

 PDI B 1     NON HAI  

 Alumnado 1    Nara Sin Paz 

 Alumnado 2    Uxía Vázquez Álvarez 

 PAS 1     NON HAI 

Comisión de Docencia e Validacións: 

 Decano     Michel Nombela 

 Vicedecano 1    Elsa Vázquez 

 Vicedecano 2    Óscar Nieto 

 Secretario    Gabriel Rosón 

 PDI A 1     Mariano Lastra 

 PDI A 2     Javier Garcia Cutrín  

 PDI A 3     Soledad García Gil  

 PDI B 1     NON HAI 

 Alumnado 1    Aurora Sobrino 

 Alumnado 2    José Cielo Fernández 

 PAS 1     NON HAI 

 Convidada    Isabel Caride (Xefa de Área de Estudos de Grao) 

Comisión de Garantía de Calidade: 

 Decano     Michel Nombela 

 Coordinador de Calidade   Óscar Neto 

 Coordinador do Grao   Irene Afasto 

 Coordinador do MIO   Eva Teira 

 Ligazón de Igualdade   Paz Alonso 

 Representante de todo o PDI  Bernardino Gónzalez 

 Representante de todo o alumnado  Bruno Estévez Iglesias 

 Representante dos egresados  Estefanía Paredes 

 Representante da sociedade (empleadores, institucións, outros grupos de interese)  

     Jorge de los Bueis 

 Administradora do Centro   María Fariza 

 Secretario    Gabriel Rosón 

Comisión de TFG: 

 Segundo o RRI 

o Representante equipo decanal 1 

o Representante equipo decanal 2 

o Representante de todo o PDI 1 
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o Representante de todo o PDI 2 

o Representante de todo o PDI 3 

o Representante de todo o PDI 4 

o Alumnado 1 

o Alumnado 2 

 Segundo o regulamento do TFG 

o Decano    Michel Nombela 

o Vicedecano 1   Elsa Vázquez 

o Vicedecano 2   Óscar Nieto 

o Secretario   Gabriel Rosón  

o Coordinador de grao:   Irene Alejo 

o Coordinador de 1º  Marta Mato 

o Coordinador de 2º  José María Sánchez 

o Coordinador de 3º  Pedro Besada 

o Coordinador de 4º  Guillermo Francés 

o Alumnado 1   Elsa Ervenza Chapela 

o Alumnado 2   Ángela Domingo Sánchez 

Comisión de Mobilidade: 

 Representante equipo decanal 1  Michel Nombela 

 Vicedecana de Mobilidade   Elsa Vázquez 

 PDI A 1     Josefina Lucy Amigo 

 PDI A 2     Jesús Souza 

 PDI A 3     Inmaculada Prieto 

 Alumnado 1    Bruno Estévez 

 Alumnado 2    Nara Sin Paz 

 PAS 1     NON HAI 

Comisión de Avaliación por Compensación: 

 Coordinadora Titulación   Irene Alejo 

 Secretario Facultade   Gabriel Rosón 

 Vogal titular PDI 1   Fuencisla Sanjuán 

 Vogal titular PDI 2   Marta Pérez 

 Vogal titular PDI 3   Manuel Besada 

 Vogal suplente PDI 1   Óscar Nieto 

 Vogal suplente PDI 2   Juan José Pasantes 

 Vogal suplente PDI 3   Teresa Pérez Nieto 

 Alumnado 1    Aurora Sobrino 

 Alumno 2?    Yaiza Aguín García 

Comisión de Actividades Complementarias 

 Decano     Michel Nombela 

 Representante equipo decanal 1  Óscar Nieto 

 PDI 1     Gonzalo Méndez 

 PDI 2     Celia Olabarría 

 PDI 3     Jorge Domínguez Martín 

 Alumnado 1    José Cielo Fernández 

 Alumno 2?    Uxía Vázquez 

 PAS 1     NON HAI 

 

 


