POLITICA E OBXECTIVOS DE CALIDADE

FACULTADE DE
INFORMÁTICA

Evidencia de:
Centro
PE01-Anexo03. Táboa para despregar os obxectivos de calidade do centro

Centro: FACULTADE DE INFORMÁTICA
Curso académico
2019-2020
Obxectivos

Accións

Responsables

Indicadores

Calendario

Recursos

Potencia-la
cultura de
calidade
mantendo niveis
aceptables de
participación nas
enquisas

- Campañas para
promover a
participación nas
enquisas

- Comisión de
Garantía de
Calidade
-Profesores FIC
-Mentores e
tutores PAT

Porcentaxe de
participación nas
enquisas

Nas semanas
anteriores a cada
periodo de
enquisa e durante
o mesmo

Carteis, avisos na
web e as
pantallas de TV
do centro e
correos
electrónicos

Garantir a
calidade da oferta
formativa

- Seguimento das
titulacións
- implantación dos
procedementos
do SGIC
- elaboración dos
informes de
seguimento das
titulacións e
prantexamento de
plans de mellora
de acordo coas
observacións
rexistradas

- Comisión de
Garantía de
Calidade
- Comisións
Académicas de
Mestrado

Actas de
reunións,
existencia da
documentación e
das evidencias
incorporadas na
aplicación do
SGIC

Ao longo do curso

aplicación do
SGIC

Mellora xeral da
planificación do
ensino

-Cumprimentación
das guías GADU
máis detalladas
para tódalas
asignaturas antes
do período de
matrícula.
-Potenciar o papel
do coordinador de
curso e incorporar
as melloras
traballadas no
curso pasado
(calendario
compartido, cadro
de dependencias,
resumo de
recursos por
materia,...)

- Coordinador do
Grao e
Coordinadores de
Mestrado
- profesores da
FIC

Existencias das
guías GADU
completas.

Antes do inicio do
seguinte curso

- Remodelación e
equipamento de
tres aulas da FIC
onde se
desenvolverán as
clases de novo
grado GCED, e o
mestrado MUEI

- Equipo directivo
da facultade
- Reitorado

Existencia das
novas aulas
remodeladas e
equipadas

Mellora dos
recursos
destinados ao
ensino
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Grao de
cumprimento

Reunión de
coordinación
verticais

Antes do inicio do
curso

Financiamento
por parte do
Campus Innova
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Mellorar o
proceso de
orientación de
novos estudantes

-Realización de
xornadas de
orientación a
estudiantes
-Campaña de
difusión do PAT
- Asignación de
titores a
estudantes no
PAT
- Potenciación do
programa de
mentoring
- Completar a
información da
guía do
centro

- Equipo directivo
da facultade

- Realización das
xornadas
-Número de
profesores e
alumnos
participantes no
PAT
-Satisfacción coas
accións de
orientación

Primeiro trimestre

Carteis, avisos na
web e as
pantallas de TV
do centro e
correos
electrónicos

Difundir a oferta
formativa do
Centro entre
todos os grupos
de interés
ayudando tamén
á captación de
novo alumnado

- Realización de
xornadas de
portas abertas
- Participar en
xornadas de
difusión
organizadas por
concellos, a
universidade e
outras institucións
-Publicar toda a
información
actualizada das
titulacións que se
imparten,
fundamentalment
e a través da web.

- Equipo directivo
da facultade
- SAPE
- Vicerreitoría de
estudantes

- Número de
visitas
- Número de
intervecións en
xornadas
- Demanda e
matrícula das
titulación do
centro
- Páxinas web

Ao longo do curso

Carteis, avisos na
web do centro e
correos
electrónicos
promocionando
as actividades

Fomento da
movilidade do
alumnado e do
profesorado

- Charlas
informativas
- Incluir
información na
guía do centro
- Incluir
información
nunha nova guía
para o PDI

- Equipo directivo
da facultade
- Reitorado

-Número de
alumnos e de
profesores que
participan en
programas de
movilidade

Ao longo do curso

Carteis, avisos na
web do centro e
correos
electrónicos

Fomento das
prácticas en
empresas

- Promoción da
facultade ante
empresas e
asociacións
empresariais
-Promoción das
empresas entre o
alumnado, coa
continuación da
celebración da
Feira de Prácticas
en empresa
(primeira edición
no curso
2018/19).
- Charlas
informativas ao
alumnado
-Inclusión de
información na

- Equipo directivo
da facultade

-Número de
convenios
asinados
-Número de
estudantes en
prácticas

Ao longo do curso

Carteis, avisos na
web do centro e
correos
electrónicos
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guía do centro
Facilitar a
inserción laboral
do alumnado

- Publicación de
anuncios de
emprego da web
do centro
- Organización de
charlas de
empresas
- Celebración da
Feira de Prácticas
en empresa
(primeira edición
no curso
2018/19).

- Equipo directivo
da facultade

- Existencia de
anuncios
publicados
- Impartición de
charlas de
empresas

Ao longo do curso

Carteis, avisos na
web do centro e
correos
electrónicos

Incrementar a
colaboración coas
empresas e
fomentar a
transferencia do
coñecemento

- Organización de
charlas de
empresa no punto
anterior, que
permita un
primeiro contacto
cos grupos de
investigación da
FIC
-Organización de
charlas
informativas sobre
transferencia do
coñecemento

- Equipo directivo
da facultade
-OTRI

-Impartición de
charlas de
empresas
-Número de
charlas
promovidas pola
OTRI

Ao longo do curso

Carteis, avisos na
web do centro e
correos
electrónicos

Mellorar a difusión
do traballo
realizado polos
grupos de
investigación da
facultade

- Celebración de
conferencias
sobre temas de
investigación
relacionados cos
grupos da
facultade
- Axudar á
difusión das
actividades de
investigación dos
grupos, a través
da páxina web e
das redes sociais,
en concreto
incorporar na web
do centro unha
sección destinada
a difundir os
premios e
mencións los
traballos de
investigación
realidades na FIC

- Equipo directivo
da facultade

- Número de
conferencias

Ao longo do curso

Carteis, avisos na
web do centro e
correos
electrónicos

Reducción no
consumo eléctrico
da facultade

- Completar a
sustitución de
luminarias por
outras de menor
consumo e maior
eficiencia

- Equipo directivo
da facultade

- Sustitución das
luminarias

Ao longo do curso

Dispoñibilidade
presupuestaria no
centro

- Difusión da
correcta
tramitación de
procedimientos de

- Equipo directivo
da facultade
- Negociado de
Asuntos

Ao longo do curso

Correos
electrónicos

Xestión eficiente,
responsable e
transparente dos
recursos públicos
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- Grupos de
investigación do
centro

- Consumo da
facultade
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- Satisfacción do
PDI e PAS nas
enquisas
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gestión
económica

Económicos

Captación de
recursos proactiva

- Manter a
captación de
recursos gracias
as cátedras
empresa-FIC e
outras actividades
coas empresas
colaboradoras

-Equipo directivo
da facultade

- Eventos e
actividades
patrocinados coas
cátedras
- Outras accións
promovidas coa
colaboración das
empresas

Ao longo do curso

Seguimento e
mellora da
Política e
Obxectivos de
Calidade

Análise do grao
de cumprimento e
dos resultados
acadados gracias
á implementación
da política de
calidade que se
plasme nun
informe

- Comisión de
Garantía de
Calidade

- Actas da
Comisión de
Garantía de
Calidade
- informe sobre a
Política e
Obxectivos de
Calidade

Ao longo do curso

FACULTADE DE
INFORMÁTICA

Política de calidade
No se adjuntó documento
Observacións
Elaborado pola Vicedecana de Calidade e o Decano o 25 de xuño de 2019.
Outros anexos
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