Accións de mellora
Averiguar o grao de satisfacción de tódolos grupos de interese sobre os
recursos dispoñibles.
Denominación da
acción de mellora:

Averiguar o grao de satisfacción
de tódolos grupos de interese
sobre os recursos dispoñibles.

Estado:

En preparación

Sgic:

2020-2021

Centro:

308 - Facultade de Ciencias
Xurídicas e do Traballo

Titulación:

V08M110V01 - Máster
Universitario en Avogacía

Programa:

01/05/2021

Ano académico:

Data de comezo:
Data de alerta:

Documento:
Criterio / Directriz:
2020/2021

Ano académico de
finalización:

Data prevista de
finalización:
Data de finalización:
Punto débil detectado:

Ausencia de enquisas relativas ao grao de satisfacción sobre os recursos materiais e
servizos por parte do PAS, profesorado, empregadores e estudantado.

Actuacións a
desenvolver:

Realización de enquisas.

Recursos financieiros:
Observacións:

Sen revisións de cumprimento.
Sen Finalizacións.

Averiguar as razón do baixo grao de satisfacción en canto aos resultados
de aprendizaxe por parte dos egresados.
Denominación da
acción de mellora:

Averiguar as razón do baixo
grao de satisfacción en canto
aos resultados de aprendizaxe
por parte dos egresados.

Estado:

En preparación

Sgic:

2020-2021

Centro:

308 - Facultade de Ciencias
Xurídicas e do Traballo

Documento:

Titulación:

V08M110V01 - Máster
Universitario en Avogacía

Criterio / Directriz:

Data de comezo:

01/03/2021

Data de alerta:

Programa:

Ano académico:

2020/2021

Ano académico de
finalización:

Data prevista de
finalización:
Data de finalización:
Punto débil detectado:

Baixo grao de satisfacción dos estudantes titulados

Actuacións a
desenvolver:

Incluir nas enquisas de satisfacción que cubre o estudantado titulado un apartado de
"observacións" de cumplimento obrigatorio por parte dos egresados explicando as razóns
polas que lle otorga unha baixa puntuación ao título no apartado resultados de aprendizaxe.

Recursos financieiros:
Observacións:

Sen revisións de cumprimento.
Sen Finalizacións.

Detectar as deficiencias da planificación e do desenvolvemento do
ensino
Denominación da
acción de mellora:

Detectar as deficiencias da
planificación e do
desenvolvemento do ensino

Estado:

En preparación

Sgic:

2020-2021

Centro:

308 - Facultade de Ciencias
Xurídicas e do Traballo

Titulación:

V08M110V01 - Máster
Universitario en Avogacía

Programa:

17/09/2020

Ano académico:

Data de comezo:
Data de alerta:

Documento:
Criterio / Directriz:
2020/2021

Ano académico de
finalización:

Data prevista de
finalización:
Data de finalización:
Punto débil detectado:

Baixo grao de satisfacción das persoas tituladas coa planificación e o desenvolvemento do
ensino.

Actuacións a
desenvolver:

Detectar as causas da deficiente satisfacción a través de reunións co alumnado no marco do
PAT

Recursos financieiros:
Observacións:

Sen revisións de cumprimento.
Sen Finalizacións.

Crear acceso directos dende as webs das facultades ao campus online e
aos despachos virtuais.
Denominación da
acción de mellora:

Crear acceso directos dende as
webs das facultades ao campus
online e aos despachos virtuais.

Estado:

En preparación

Sgic:

2020-2021

Centro:

308 - Facultade de Ciencias
Xurídicas e do Traballo

Titulación:

V08M110V01 - Máster
Universitario en Avogacía

Programa:

01/09/2020

Ano académico:

Data de comezo:
Data de alerta:

Documento:
Criterio / Directriz:
2020/2021

Ano académico de
finalización:

Data prevista de
finalización:
Data de finalización:
Punto débil detectado:

Ausencia de acceso directo a algúns recursos web como o campus on line e os despachos
virtuais.

Actuacións a
desenvolver:

Solicitar por parte do Decanato á empresa de xestión da web do Centro o enlace directo aos
devanditos recursos web.

Recursos financieiros:
Observacións:

Sen revisións de cumprimento.
Sen Finalizacións.

Mellorar a información da Facultade sobre as enquisas de avaliación
Denominación da
acción de mellora:

Mellorar a información da
Facultade sobre as enquisas de
avaliación

Estado:

En preparación

Sgic:

2020-2021

Centro:

308 - Facultade de Ciencias
Xurídicas e do Traballo

Titulación:

V08M110V01 - Máster
Universitario en Avogacía

Programa:

01/09/2020

Ano académico:

Data de comezo:
Data de alerta:

Documento:
Criterio / Directriz:
2020/2021

Ano académico de
finalización:

Data prevista de
finalización:
Data de finalización:
Punto débil detectado:

Baixa participación do alumnado nas enquisas de satisacción.

Actuacións a
desenvolver:

Darlle mais publicidade a través de infomación directa ao alumnado a través de reunións,
xornadas. etc.

Recursos financieiros:
Observacións:

Sen revisións de cumprimento.
Sen Finalizacións.

Valorar na CAM a posibilidade de presentación de propostas articuladas
e motivadas de modificación da normativa para a elaboración do Traballo
de fin de Máster en Avogacía
Denominación da
acción de mellora:

Valorar na CAM a posibilidade
de presentación de propostas
articuladas e motivadas de
modificación da normativa para
a elaboración do Traballo de fin
de Máster en Avogacía

Estado:

En revisión

Sgic:

2019-2020

Centro:

308 - Facultade de Ciencias
Xurídicas e do Traballo

Titulación:

V08M110V01 - Máster
Universitario en Avogacía

Data de comezo:

Documento:

01/09/2019

Programa:

Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz:

6. Resultados de aprendizaxe

Ano académico:

2019/2020

Ano académico de
finalización:

2019/2020

Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización:
Punto débil detectado:

Articulación actualmente prevista para a elaboración do TFM.

Actuacións a
desenvolver:

Abordar o estudio, por parte dos coordinadores profesionais e da coordinadora académica do
Máster, das alternativas ofrecidas polas normativas de elaboración do TFM aprobadas no
marco de distintos títulos de Máster en Avogacía ofertados en otras Universidades.

Recursos financieiros:

Non compre.

Observacións:

Tras abordar o estudio de diferentes normativa aprobadas no marco de varios Másters en
abogacía impartidos en distintas universidades publicas españolas, comprobouse que os
modelos de elaboración de TFM analizados ou ben no diferían do previsto na nosa normativa
ou ben no nos parecían adecuados. Así que, polo de agora, decidiuse manter sin
modificacións a normativa vixente para a elaboración de TFM.

Revisións de cumprimento:
Data de
creación

Seguimento da acción

05/11/2021

Sen Finalizacións.

Estado de cumprimento
Realizada

Accións correctoras
Modificación da normativa
para a elaboración de
TFM na Xunta de
Facultade celebrada o
pasado o de xullo de
2021.

Observacións

Facer uso de redes sociais como Instragram para divulgar información do
centro e titulacións entre o alumnado e os titulados
Denominación da
acción de mellora:

Facer uso de redes sociais
como Instragram para divulgar
información do centro e
titulacións entre o alumnado e
os titulados

Estado:

En revisión

Sgic:

EIDO 2019-2020

Documento:

Histórico de Plan de Mellora

Centro:

308 - Facultade de Ciencias
Xurídicas e do Traballo

Programa:

Seguimento das titulacións

Titulación:

V08M110V01 - Máster
Universitario en Avogacía

Criterio / Directriz:

1. Organización e
desenvolvemento

Data de comezo:

01/09/2019

Ano académico:

2019/2020

Ano académico de
finalización:

2019/2020

Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización:
Punto débil detectado:

Escaso aproveitamento das redes sociais para publicitar o Máster en Avogacía pola
Universidade de Vigo.

Actuacións a
desenvolver:

Contratar a unha empresa (Iconweb) para a xestión da publicidade do Máster previamente ao
inicio dos peridos de preinscripción e matrícula.

Recursos financieiros:

Os recursos financieros empregados ascenderon a un total de 900€ con cargo ao orzamento
do Máster en Avogacía.

Observacións:

Publicitouse o Máster a través de redes sociais como facebook ou instagran pero non se
obtivo o resultado esperado. Posiblemente pola situación de incertidumbre derivada da crise
sanitaria no ano 2020.

Revisións de cumprimento:
Data de
creación
05/11/2021

Seguimento da acción

Estado de cumprimento

Dende o curso 2019-2020 Realizada
publicítase o Máster así
como as datas de
preinscripción e matrícula
en redes sociais como
Instagram ou Facebook

Sen Finalizacións.

Accións correctoras
Contratación de empresas
de publicidade en redes.

Observacións

Reclamación de persoal de apoio administrativo por parte da Dirección
do Centro.
Denominación da
acción de mellora:

Reclamación de persoal de
apoio administrativo por parte
da Dirección do Centro.

Estado:

En revisión

Sgic:

EIDO 2019-2020

Centro:

308 - Facultade de Ciencias
Xurídicas e do Traballo

Titulación:

V08M110V01 - Máster
Universitario en Avogacía

Programa:

01/09/2019

Ano académico:

2018/2019
2019/2020

31/07/2020

Ano académico de
finalización:

Data de comezo:
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

Documento:
Criterio / Directriz:

Data de finalización:
Punto débil detectado:

Apoio administrativo inexistente para a xestión do Máster.

Actuacións a
desenvolver:

Solicitar apoio administrativo por parte da dirección do Centro.

Recursos financieiros:

Os previstos dende a Reitoría da Universidade.

Observacións:

Tanto o Decano da Facultad como a coordinadora do Máster montiveron reunións co Reitor e
o Vicereitor de Profesorado solicitando p devandito apoio sin éxito ata actualidade.

Revisións de cumprimento:
Data de
creación

Seguimento da acción

05/11/2021

Sen Finalizacións.

Estado de cumprimento
En proceso de realización

Accións correctoras
Dende a Dirección do
Centro vense solicitando
nos últimos anos apio
adminstrativo para a
xestión do Máster. Polo de
agora non se obtivo
resposta satisfactoria.

Observacións

Analizar na CAM os posibles motivos da baixada no grao de satisfación
co título por parte dos egresados así como as futuras actuacións a
emprender.
Denominación da
acción de mellora:

Analizar na CAM os posibles
motivos da baixada no grao de
satisfación co título por parte
dos egresados así como as
futuras actuacións a emprender.

Estado:

En revisión

Sgic:

EIDO 2019-2020

Documento:

Histórico de Plan de Mellora

Centro:

308 - Facultade de Ciencias
Xurídicas e do Traballo

Programa:

Seguimento das titulacións

Titulación:

V08M110V01 - Máster
Universitario en Avogacía

Criterio / Directriz:

1. Organización e
desenvolvemento

Data de comezo:

01/09/2019

Ano académico:

2018/2019

Ano académico de
finalización:

2019/2020

Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización:
Punto débil detectado:

Lixeira baixada no grao de satisfacción co Máster por parte do alumnado.

Actuacións a
desenvolver:

Utilizar o PAT como instrumento para detectar as puntos mellorables no Máster dende o
punto de vista do alumnado.

Recursos financieiros:

Non compre.

Observacións:

Revisións de cumprimento:
Data de
creación
05/11/2021

Seguimento da acción

Estado de cumprimento

En proceso de realización
Na actualidade todavía
son descoñecidos a
razóns que levaron neste
curso a puntuar á baixa a
satisfacción dos
egresados co título.

Accións correctoras
Realización cos
estudantes do Máster
dunha reunión, no marco
do PAT, a finales do
segundo e último curso,
co fin de que manifesten a
súa opinión sobre
aspectos tales como o
desenvolvemeno da
docencia, a organizción
das prácticas ou a xestión
realizada dende a
dirección do Máster.

Observacións

Sen Finalizacións.

Reclamación de persoal de apoio administrativo por parte da Dirección
do Centro
Denominación da
acción de mellora:

Reclamación de persoal de
apoio administrativo por parte
da Dirección do Centro

Estado:

En revisión

Sgic:

SGIC 2017-2018

Centro:

308 - Facultade de Ciencias
Xurídicas e do Traballo

Titulación:

V08M110V01 - Máster
Universitario en Avogacía

Programa:

01/01/2019

Ano académico:

2017/2018

Ano académico de
finalización:

2018/2019

Data de comezo:
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

Documento:
Criterio / Directriz:

Data de finalización:
Punto débil detectado:

Falta de apoio administrativo

Actuacións a
desenvolver:

Solicitar aopio administrativo específico para o Máster

Recursos financieiros:
Observacións:

Revisións de cumprimento:
Data de
creación

Seguimento da acción

05/11/2021

Sen Finalizacións.

Estado de cumprimento
En proceso de realización

Accións correctoras
Dende o Decanato do
Centro vense solicitando
reiteradamente nos
últimos anos apoio
administrativo para a
xestión do Máster. Polo de
agora, non se obtivo
resposta satisfactoria.

Observacións

Incremento da participación do profesorado no programa de avaliación
DOCENTIA
Denominación da
acción de mellora:

Incremento da participación do
profesorado no programa de
avaliación DOCENTIA

Estado:

En revisión

Sgic:

SGIC 2017-2018

Centro:

308 - Facultade de Ciencias
Xurídicas e do Traballo

Titulación:

V08M110V01 - Máster
Universitario en Avogacía

Programa:

01/01/2019

Ano académico:

Data de comezo:
Data de alerta:

Documento:
Criterio / Directriz:
2017/2018

Ano académico de
finalización:

Data prevista de
finalización:
Data de finalización:
Punto débil detectado:

Baixa participación no programa de avaliación DOCENTIA

Actuacións a
desenvolver:

Proponse que dende o Vicedecanato de Calidade se planifiquen accións específicas
destinadas a información, asesoramento e estímulo para que o profesorado do centro
que aínda non o fixo, se someta á próxima convocatoria de avaliación DOCENTIA.

Recursos financieiros:
Observacións:

Revisións de cumprimento:
Data de
creación
05/11/2021

Seguimento da acción

Estado de cumprimento

Na última convocatoria do Realizada en parte
programa docentia viuse
incrementado o número
de profesores do Centro
que se someteron a
avaliación. En consencia,
ese aumento de
participación viuse tamén
reflectido nos docentes do
Máster.

Sen Finalizacións.

Accións correctoras

Observacións

Ampliación da información proporcionada sobre as canles de
participación existentes e sobre as actividades extracurriculares.
Denominación da
acción de mellora:

Ampliación da información
proporcionada sobre as canles
de participación existentes e
sobre as actividades
extracurriculares.

Estado:

En revisión

Sgic:

SGIC 2017-2018

Documento:

Centro:

308 - Facultade de Ciencias
Xurídicas e do Traballo

Programa:

Titulación:

V08M110V01 - Máster
Universitario en Avogacía

Data de comezo:

Criterio / Directriz:
Ano académico:

2017/2018

Ano académico de
finalización:

01/01/2019

Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:
Punto débil detectado:

Escasa información proporcionada sobre as canles de participación existentes (por
exemplo, a caixa de queixas, suxestións e parabéns, delegacións de alumnos, etc
Escasa información sobre actividades extracurriculares.

Actuacións a
desenvolver:

Na Xornada de acollida ampliarase a información proporcionada sobre as canles de
participación existentes e sobre as actividades extracurriculares.

Recursos financieiros:
Observacións:

Revisións de cumprimento:
Data de
creación

Seguimento da acción

Estado de cumprimento

Accións correctoras

05/11/2021

Realizada

Na xornada de benvida
que se organiza ao
comenzo de cada curso
académito facilítaselle ao
alumnado información
sobre as canles de
información e as
actividades
extracurriculares
existentes.

05/11/2021

Realizada

Na xornada de benvida ao
alumnado do Máster que
se organiza ao comezo de
cada curso académico

Observacións

Data de
creación

Seguimento da acción

Estado de cumprimento

Accións correctoras
proporcionase ao
estudantado información
sobre as canles de
participación e sobre as
actividades extracurrilares
existentes. Por outra
banda, facilítase
puntualmente toda a
información que a
dirección do Máster recibe
ao longo do curso sobre
estas cuestións.

Sen Finalizacións.

Observacións

Coordinación entre materias
Denominación da
acción de mellora:

Coordinación entre materias

Estado:

En revisión

Sgic:

SGIC 2017-2018

Centro:

308 - Facultade de Ciencias
Xurídicas e do Traballo

Titulación:

V08M110V01 - Máster
Universitario en Avogacía

Data de comezo:

01/01/2019

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

Data de alerta:

Ano académico:

2017/2018

Data prevista de
finalización:

Ano académico de
finalización:

2018/2019

Data de finalización:
Punto débil detectado:

Deficiente coordinación entre materias

Actuacións a
desenvolver:

Analizar na CAM as posibilidades de mellorar a coordinación entre materias

Recursos financieiros:
Observacións:

Revisións de cumprimento:
Data de
creación
05/11/2021

Seguimento da acción
Coordinación entre
materias do mesmo
módulo do Máster.

Sen Finalizacións.
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Estado de cumprimento
Realizada en parte

Accións correctoras
Reunións do profesorado
para a realización dos
cronogramas
correspondentes as
devanditas materias.

Observacións

