INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESE DOS PLANS DE MELLORA
SEGUIMENTO DE TÍTULOS
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A estructura dos
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Incorporación ao
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dereito
comunitario

Ámbito
de
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Titulación

Obxectivos específicos

Fac.

Dotar aos estudantes da

Ciencias

Facultade de Ciencias Xurídicas

en Vigo de

Xurídicas

e do Traballo de Vigo das

competencias en

e do

competencias propias do

dereito comunitario

Traballo

dereito comunitario

Ciencias

de estudos

Xurídicas

Dereito e ADE

e do
Traballo

Facilitar a simultaneidade dos
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de Dereito en Vigo e o grado
de ADE en Vigo.

Mellora da

Fac.

Optimizar a coordinación

coordinación

Ciencias

horizontal e vertical
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1
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Xunta de
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Titulación

Xunta de

Xurídicas

Facultade

e do

Coordinador
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Reunión entre
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Reunión da comisión de

Facultade de

Escasas actuacións de

Dereito e Fac.

coordinación

titulación

CC.XX.
Curso 0 na
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Facultade de
Dereito de
Ourense

Reflexión sobre
o TFG

coordinación unha vez ao ano
entre os coordinadores das

Decanatos

13/14

titulacións
Fac. De

Creación dun curso

Dereito

introdutorio para os

Ourense

estudantes de novo ingreso

Fac.
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TÍTULO: GRADUADA/O-MESTRA/E EN DEREITO

Ciencias
Xurídicas
e do
Traballo

Reflexionar sobre a evaluación
do TFG en relación coa
adquisición de competencias
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Comisión da
TFG
Facultade
de Ciencias
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Retraso sistemático na
apertura da plataforma
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Guías docentes

condicionando o

Titulación

traballo dos docentes

Solicitar ampliación do prazo e
mellora da aplicación

Decanato

13/14

na súa elaboración
Demasiados alumnos
por profesor, o que
provoca unha

Solicitar a ampliación do

sobrecarga de traballo e

5

Mellora do ratio

pérdida na transmisión

profesor/alumno

de coñecemento. Isto

persoal docente para mellorar
titulación

o ratio. Atribución dun maior
número de horas de docencia

prodúcese sobre todo

Decanato
Rectorado

13/14

ao centro

polo dereito de
asistencia á clase dos
repetidores

5
5

Revisión das

Titulación

competencias
Mellora dotación
becas movilidade

Problemas de
movilidade por ausencia
de axudas a ésta

Ourense dos

do perfil de

Titulación

profesorado na

6

Facultade de
Ciencias
Xurídicas e do
Traballo

Os departamentos do
centro teñen os datos
dos seus profesores na
paxina web salvo o
departamento de
dereito privado

Titulación

presupostaria maior para
becas de movilidade

profesores
Completar datos

Xunta de

a súa simplificación
Solicitude dunha dotación

Titulación

CV Fac. Dereito

6

Valoración das competencias e

Decanato
Rectorado

Establecer na Paxina web o CV

Instar ao departamento de

Ciencias

dereito privado á creación dun

Xurídicas

espazo web no que figuren os

e do

datos dos profesores do

Trabllo

departamento

13/14

13/14

dos docentes

Fac.

13/14

13/14

Anuario de

6

dereito na Fac.
De Dereito de

Titulación

Publicación dun anuario pola

13/14

Fac. de Dereito de Ourense

Ourense

6

Revista Fac. de

Titulación

Creación no centro dunha

Decanto da

13/14

Ciencias

plataforma de divulgación

Facultad de

Xurídicas e do

científica a través dunha

Ciencias

Traballo

revista dixital propia

Xurídicas e
do Traballo

. Solicitar reubicación da
cafetería a un espazo anexo.

Problemas coa situación

7

Reordenación
dos espazos

. Solicitar ampliación dos

de algunhas
dependencias ou

Titulación

insuficiencia de

espazos administrativos do

Decanato

centro

Rectorado

13/14

. Reordenar os despachos para

espazos.

unha optimización do espazo.
. Colocar base de datos

Calendario de

8

análise de

Titulación

resultados

9

Simplificación

Sistema demasiado

SIGC

burocrático

Titulación

Estabrecer un calendario para

Coordinador

PDI y PAS para o análise dos

Xunta de

resultados da titulación

Facultade

Simplificación do SIGC y
efectividade da proposta

13/14

Decanato
Área de

13/14

calidade

Falta de persoal

9

Falta de persoal

administrativo estable

administrativo

no centro para atender

estable

as necesidades de
calidade

Solicitar persoal administrativo
Titulación

estable de apoio ás tarefas de
calidade do centro.

Decanato
Xerencia

13/14

