
 Accións de mellora
 

 Infraestructuras: docencia en remoto

Denominación da
acción de mellora:

Infraestructuras: docencia en
remoto

Estado: Finalizada
Sgic: 2020-2021
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
 

Data de comezo: 01/07/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

01/12/2020

Data de finalización: 18/12/2020

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

2020/2021

 

Punto débil detectado: Ante a previsible organización da docencia por quendas de asistencia e a repercusión que o
establecemento de aforos máximos terá sobre actividades de formación e investigación, e
preciso dotar de recursos necesarios para o desenvolvemento telemático nas diferentes aulas
da Facultade.

 

Actuacións a
desenvolver:

Revisión dos recursos nos diferentes espazos da Facultade. 

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

05/11/2021 Realizada Revisión de cada un dos
espazos da Facultade
destinado á docencia.
Mellora das condicións
sonoras e visuais nas que
se desenvolverá a tarefa
docente.

Equipamento de dúas
salas (Sala de
videoconferencia e Aula
A209) con sendos
equipos de
videoconferencia para a
realización de actividades
docentes, formativas e de



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

investigación.

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

18/12/2020 2020/2021 Alto Realizada 05/11/2021 Salvo pequenos
inconvintes na
visualización da
escritura en pizarra no
transcurso das clases e
algún fallo ou
desconfiguración
puntual dos equipos,
non se detecta ningún
problema para o
desenvolvemento da
actividade non
presencial.



 

 Mobilidade

Denominación da
acción de mellora:

Mobilidade

Estado: En revisión
Sgic: 2020-2021
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
 

Data de comezo: 01/10/2020
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Número de convenios para a mobilidade de alumnado e profesorado mellorable.
 

Actuacións a
desenvolver:

Iniciar os trámites e contactos para o incremento de convenios interunivesitarios para
favorecer a mobilidade do profesorado e o alumnado. 

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

05/11/2021 No curso 20/21
iniciaronse os contactos
con varias universidades
estranxeiras co fin de
promover os oportunos
acordos (convenios) para
facilitar o intercambio de
profesorado e
estudantado e
incrementar así as
posibilidades de
mobilidade.

En outubro de 2021 se
asinan convenios coas
seguintes Universidades:

- Universidade Estadual
de Santa Cruz (Ilheus
Brasil)

- Universidad Autónoma

Realizada en parte



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

de México (Centro de
investigación jurídico-
social de Tijuana)

Sen Finalizacións. 



 

 Avaliación en situación de non presencialidade

Denominación da
acción de mellora:

Avaliación en situación de non
presencialidade

Estado: Finalizada
Sgic: 2019-2020
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
 

Data de comezo: 01/04/2020
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

15/05/2020

Data de finalización: 30/06/2020

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: Por mor da situación de emerxencia sanitaria por pandemia, o profesorado verase obrigado
a  impartir docencia e avaliar utilizando medios telemáticos, variando a forma habitual de
proceder e adaptando en consecuencia as súas guías docentes. Detéctase a necesidade de
formación e apoio neste senso.

 

Actuacións a
desenvolver:

Reunións informativas e formativas para o profesorado do Centro. Apoio material en caso
necesario.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

05/11/2021 Realizada - Envío periódico de
circulares para informar
de protocolos de
actuación.

- Celebración de reunións
periódicas de seguimento
da actividade docente.
Reunións informais
semanais para compartir
experiencias e detectar
problemas ou carencias.

- Impartición de pequenos
cursos sobre as
posibilidades de
avaliación en Faitic (
plataforma utilizada polo
profesorado da Facultade



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

de xeito case unánime).

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

30/06/2020 2019/2020 Alto Realizada 05/11/2021 Adaptación das guías
docentes e a tarefa
docente á situación de
non presencialidade.

Avaliación sen
presencialidade nas
convocatorias de xuño
e xullo.



 

 Acceso a información pública

Denominación da
acción de mellora:

Acceso a información pública

Estado: En revisión
Sgic: 2019-2020
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
 

Data de comezo: 01/09/2019
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado:
 

Actuacións a
desenvolver:

Facilitar o acceso a información pública en diferentes espazos da Facultade, mediante a
implantación de un sistema de códigos QR.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

05/11/2021 Primeira fase completada:
Acceso a información
pública sobre profesorado
nos espazos destinados a
despachos. Enlace á ficha
docente con datos de
contacto, docencia
impartida e horario de
tutorías mediante sistema
de códigos QR. 

Realizada en parte

Sen Finalizacións. 



 

 Docencia en lingua inglesa

Denominación da
acción de mellora:

Docencia en lingua inglesa

Estado: En revisión
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
 

Data de comezo: 14/09/2017
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

19/06/2018

Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

2017/2018

 

Punto débil detectado: Poucas materias impartidas en Lingua Inglesa.
 

Actuacións a
desenvolver:

Aumentar a docencia en lingua Inglesa tanto no Grao de Dereito como no Grao en
Relacións Laborais e Recursos Humáns, no marco da modalidade C do Plan de
Internacionalización lingüística da Universidade de Vigo, co obxectivo de poder chegar
a ofertar nalgún momento un catrimestre completo en cada titulación neste idioma.
Tamén os programas de mobilidade terán un apartado propio e diferenciado na web da
Facultade http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/alumnado/movilidad).

- Mellorar as capacidades do profesorado para a docencia en Inglés mediante
cursos específicos que ser farán seguindo o Plan de internacionalización. - Aumento do
alumnado internacional. - Aumento do alumnado que participa en programas de mobilidade. -
Prazo execución: segundo cuadrimestre curso 17/18.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

15/02/2021 Acadouse un incremento
na docencia en lingua
Inglesa tanto no Grao de
Dereito como no Grao en
Relacións Laborais e
Recursos Humáns, no
marco do Plan de
Internacionalización
lingüística da
Universidade de Vigo. 

Realizada en parte Realizados cursos
específicos para a
formación do profesorado
en lingua inglesa,
seguindo o Plan de
internacionalización.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

A oferta pode consultarse
na seguinte ligazón:

http://fccxxt.webs.uvigo.es
/gl/docencia/docencia-en-
ingles/

Non se acadou polo
momento o obxectivo de
ofertar  un cuadrimestre
completo en cada
titulación neste idioma.

Os programas de
mobilidade teñen un
apartado propio e
diferenciado na web da
Facultade http://fccxxt.we
bs.uvigo.es/gl/estudantes/
mobilidade/mobilidade-
internacional/).

Sen Finalizacións. 



 

 Actualización do Regulamento da Facultade

Denominación da
acción de mellora:

Actualización do Regulamento
da Facultade

Estado: Finalizada
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
 

Data de comezo: 14/09/2017
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

20/06/2018

Data de finalización: 01/02/2021

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Necesidade de actualización do Regulamenteo da Facultade e a normativa interna para
cambios en datas de exames

 

Actuacións a
desenvolver:

Actualización do Regulamento da Facultade, tendo en conta os novos Estatutos da
Universidade de Vigo.
Normativa interna para cambios en data de exame en casos de forza maior
(desenvolvemento de dereito do alumnado e limitación da discrecionalidade do
Decanato). Prazo execución: segundo cuadrimestre curso 17/18.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

15/02/2021 Actualización do
Regulamento da
Facultade, tendo en conta
os novos Estatutos da
Universidade de Vigo.

Realizada Redacción do novo
Regulamento, validado en
Comisión de Calidade o
21 de decembro de 2020,
aprobado en Xunta de
Facultade o 21 de
decembro de 2020 e
aprobado polo Consello
de Goberno o 1 de
febreiro de 2021.

O novo regulamento pode
consultarse na seguinte
ligazón:

http://fccxxt.webs.uvigo.es
/images/docs/facultade/no
rmativa/Regulamento_rexi
me_interno_CCXX.pdf

 

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

01/02/2021 2020/2021 Alto Realizada 15/02/2021



 

 Investigación

Denominación da
acción de mellora:

Investigación

Estado: Finalizada
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
 

Data de comezo: 14/09/2017
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización: 01/01/2020

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

2017/2018

 

Punto débil detectado: Pouca visibilidade dos Grupos de Investigación da Facultade.
 

Actuacións a
desenvolver:

Incorporar información na páxina web sobre os grupos de investigación (só figura 1),
proxectos de investigación e resultados da investigación. Prazo execución: segundo
cuadrimestre curso 17/18.

Darlle visibilidade á produción científica do profesorado da Universidade. Prazo
execución: segundo cuadrimestre curso 17/18.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

27/11/2019 Sen comezar
15/02/2021 Incorporadainformación

na páxina web sobre os
grupos de investigación,
proxectos de investigación
e resultados da
investigación. 

 

Realizada Incorporación da
información no apartado
de I+D+I da páxina web. 

http://fccxxt.webs.uvigo.es
/gl/investigacion/grupos-
de-investigacion/

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

01/01/2020 2019/2020 Alto Realizada 15/02/2021



 

 Formación dos docentes

Denominación da
acción de mellora:

Formación dos docentes

Estado: Finalizada
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
 

Data de comezo: 14/09/2017
Data de alerta: 20/07/2018
Data prevista de
finalización:
Data de finalización: 01/06/2019

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

2017/2018

 

Punto débil detectado: Pouca formación e actualización das capacidades investigadoras e docentes do profesorado
 

Actuacións a
desenvolver:

Implantación dun programa propio de formación do profesorado da Facultade que
incidirá na actualización das capacidades investigadoras e docentes, así como nos seus
coñecementos xurídicos. Prazo execución: segundo cuadrimestre curso 17/18.

 

Recursos financieiros: Utilizáronse recursos financieiros do Decanato e da Vicerreitoria dentro do Plan de
Internacionalización.

 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

15/02/2021 Realizada Realizados cursos de
formación para o
profesorado de Inglés
xurídico para a docencia
en Inglés e de Ofimática
para a docencia.

Desenvolvidas
actividades de carácter
investigador/docente no
denominado Plan de
Internacionalización e
dotación de fondos ás
Áreas para a organización
de actividades formativas.

Dotación dunha partida
específica anual para á

Información sobre cursos
e xornadas na seguinte
ligazón:

http://fccxxt.webs.uvigo.es
/gl/investigacion/congreso
s-e-seminarios/



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

adquisición de bibliografía
por parte das áreas
xurídicas do Centro.

 

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

01/06/2019 2018/2019 Alto Realizada 15/02/2021



 

 Infraestructuras

Denominación da
acción de mellora:

Infraestructuras

Estado: Finalizada
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
 

Data de comezo: 14/09/2017
Data de alerta: 20/07/2018
Data prevista de
finalización:

31/07/2018

Data de finalización: 31/07/2018

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Certificación da Implantación do

SGIC
Criterio / Directriz: 5. Garantía e mellora da

calidade dos recursos materiais
e servizos

 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

2017/2018

 

Punto débil detectado: Proxectores que non funcionan ben e problemas de iluminación. E tamén poucos
ordenadores na biblioteca.

 

Actuacións a
desenvolver:

Melloras nas aulas e seminarios consistentes, principalmente, no cambio de
proxectores nas aulas seminarios e mellora das iluminación no centro e nas aulas. Prazo
de execución: primeiro cuadrimestre curso 17/18.

Mellora na biblioteca coa dotación de 3 postos de ordenador para consulta de
bases de datos xurídicas. Prazo execución: segundo cuadrimestre curso 17/18.

 

Recursos financieiros: Decanato da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo e Vicerreitoria de Relacións
Internacionais da Universidade de Vigo

 

Observacións: Mellora do punto débil detectado, executada dacordo coas actuacións a desenvolver.
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

27/11/2019 Realizada

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

31/07/2018 2017/2018 Alto Realizada 27/11/2019 Cambio dos
proxectores solicitados
e instalación de postos
de ordenadores na
biblioteca. Mellora na



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

iluminación.



 

 Aumentalo número de conferencias

Denominación da
acción de mellora:

Aumentalo número de
conferencias

Estado: Finalizada
Sgic: 2018-2019
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
 

Data de comezo: 09/01/2017
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/12/2019

Data de finalización: 31/12/2019

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Certificación da Implantación do

SGIC
Criterio / Directriz: 2. Deseño, revisión periódica e

mellora dos programas
formativos

 

Ano académico: 2016/2017
Ano académico de
finalización:

2017/2018

 

Punto débil detectado: Posibilidade de aumentalo número de conferencias e clases impartidas polo profesorado
externo ao Sistema Universitario español.

 

Actuacións a
desenvolver:

Celebración dunhas Xornadas de internacionalización na que o Centro asignará as
diversas Áreas unha cuantía económica para que podian invitar a relatores/a doutros
países. Prazos de execución: primeiro cuadrimestre cursos 17/18, 18/19, 19/20.

 

Recursos financieiros: Decanato. Dotación dunha cantidade de 1500 euros para cada área xurídica co obxectivo de
poder organizar as actividades descritas.

 

Observacións: Na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo organizáronse Xornadas de
Internacionalización:

Curso 17/18 :

https://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/investigacion/congresos/20171025.pdf

Curso 18/19:

https://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/investigacion/congresos/XORNADAS_internacional
izacion_2018.pdf

Curso 19/20:

http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/investigacion/congresos-e-seminarios/

 
 

Revisións de cumprimento: 

https://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/investigacion/congresos/20171025.pdf
https://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/investigacion/congresos/XORNADAS_internacionalizacion_2018.pdf
https://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/investigacion/congresos/XORNADAS_internacionalizacion_2018.pdf
http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/investigacion/congresos-e-seminarios/


Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

27/11/2019 Na Facultade de Ciencias
Xurídicas e do Traballo
organizáronse Xornadas
de Internacionalización:

Curso 17/18 :

https://fccxxt.webs.uvigo.e
s/images/docs/investigaci
on/congresos/20171025.p
df

Curso 18/19:

https://fccxxt.webs.uvigo.e
s/images/docs/investigaci
on/congresos/XORNADA
S_internacionalizacion_20
18.pdf

Curso 19/20:

http://fccxxt.webs.uvigo.es
/gl/investigacion/congreso
s-e-seminarios/

 

Realizada

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

31/12/2019 2019/2020 Alto Realizada 27/11/2019 Na Facultade de
Ciencias Xurídicas e do
Traballo organizáronse
Xornadas de
Internacionalización:

Curso 17/18 :

https://fccxxt.webs.uvig
o.es/images/docs/inves
tigacion/congresos/201
71025.pdf

Curso 18/19:

https://fccxxt.webs.uvig
o.es/images/docs/inves
tigacion/congresos/XO
RNADAS_internacional
izacion_2018.pdf

Curso 19/20:

http://fccxxt.webs.uvigo.

https://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/investigacion/congresos/20171025.pdf
https://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/investigacion/congresos/20171025.pdf
https://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/investigacion/congresos/20171025.pdf
https://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/investigacion/congresos/20171025.pdf
https://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/investigacion/congresos/XORNADAS_internacionalizacion_2018.pdf
https://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/investigacion/congresos/XORNADAS_internacionalizacion_2018.pdf
https://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/investigacion/congresos/XORNADAS_internacionalizacion_2018.pdf
https://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/investigacion/congresos/XORNADAS_internacionalizacion_2018.pdf
https://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/investigacion/congresos/XORNADAS_internacionalizacion_2018.pdf
http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/investigacion/congresos-e-seminarios/
http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/investigacion/congresos-e-seminarios/
http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/investigacion/congresos-e-seminarios/
https://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/investigacion/congresos/20171025.pdf
https://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/investigacion/congresos/20171025.pdf
https://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/investigacion/congresos/20171025.pdf
https://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/investigacion/congresos/20171025.pdf
https://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/investigacion/congresos/XORNADAS_internacionalizacion_2018.pdf
https://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/investigacion/congresos/XORNADAS_internacionalizacion_2018.pdf
https://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/investigacion/congresos/XORNADAS_internacionalizacion_2018.pdf
https://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/investigacion/congresos/XORNADAS_internacionalizacion_2018.pdf
https://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/investigacion/congresos/XORNADAS_internacionalizacion_2018.pdf
http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/investigacion/congresos-e-seminarios/


Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

es/gl/investigacion/con
gresos-e-seminarios/

 

http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/investigacion/congresos-e-seminarios/
http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/investigacion/congresos-e-seminarios/
http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/investigacion/congresos-e-seminarios/
http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/investigacion/congresos-e-seminarios/
http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/investigacion/congresos-e-seminarios/
http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/investigacion/congresos-e-seminarios/
http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/investigacion/congresos-e-seminarios/
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 Aumentalo número de alumnado na docencia en inglés

Denominación da
acción de mellora:

Aumentalo número de
alumnado na docencia en inglés

Estado: En revisión
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
 

Data de comezo: 09/01/2017
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

09/07/2018

Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

2017/2018

 

Punto débil detectado: Pouco alumnado matriculado nas materias que se imparten na lingua inglesa
 

Actuacións a
desenvolver:

Fomentar a matriculación nas materias con docencia en lingua inglesa, así como facer
xornadas divulgativas e publicidade das mesmas.

 

Recursos financieiros: Decanato e vicerreitoria.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

15/02/2021 Aínda que as materias
ofertadas en lingua
inglesa se publicitan no
marco das xornadas de
benvida ao alumnado e as
xornadas informativas
sobre optativas, non se
teñen organizado
xornadas específicas de
promoción e información
sobre docencia en lingua
inglesa. 

Realizada en parte

Sen Finalizacións. 



 

 Reforma da normativa dos Traballos de Fin de Grao

Denominación da
acción de mellora:

Reforma da normativa dos
Traballos de Fin de Grao

Estado: Finalizada
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
 

Data de comezo: 09/01/2017
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

09/07/2018

Data de finalización: 31/07/2018

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Certificación da Implantación do

SGIC
Criterio / Directriz: 3. Garantía da aprendizaxe,

ensinanza e avaliación
centrados no estudante

 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Detectouse que moitos Traballos de Fin de Grao non eran homoxeneos. Algúns tiñan o
resumen  e palabras claves en lingua inglesa e outros non.

 

Actuacións a
desenvolver:

Introdución de cambios na normativa interna da facultade para homoxeneizar o formato
dos traballos (portada, resumo, palabras crave, listaxe de abreviaturas, bibliografía e
formato dos epígrafes) e introducir o requisito de que o título, resumo e palabras claves
aparezan tamén en inglés, de conformidade cos requisitos esixidos xa aos alumnos pola
secretaría virtual para depositar o TFG e o seu posterior recoñecemento no expediente
académico. Prazo execución: segundo cuadrimestre curso 17/18.
Elaboración de plantillas do TFG adecuadas ao devandito formato que estarán
dispoñibles na web da facultade para a súa descarga polos alumnos para facilitarlles o
seguimento deste formato. Prazo execución: segundo cuadrimestre curso 17/18.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

27/11/2019 Realizada

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

31/07/2018 2017/2018 Alto Realizada 27/11/2019
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