Plan de Acción de Melloras do Grao en
Relacións Laborais e Recursos Humanos da
Universidade de Vigo
Informe de Seguimento Curso 2013/2014
Proposta de Accións de Mellora Curso 2014/2015

CRITERIO:

1. Descrición do Título
Denominación da proposta

Revisión Anual da páxina web do centro

Punto débil detectado

Actualización tardía, con posterioridade ao inicio do curso, da
información das titulacións do centro.

Ámbito de aplicación

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Titulación

Responsable da súa aplicación

Coordinador/a do Título

Obxectivos específicos

Manter a web actualizada para unha mellor información de tódolos
grupos de interese

Actuacións a desenvolver

Revisión periódica da páxina web
Actualización, previa ao inicio do curso, da información sobre
matricula, curso 0, etc.

Período de execución

Plurianual

Recursos/financiamento

Decanato

Responsables do seguimento

Coordinador/a do Título
Comisión de Calidade
Xunta de Facultade

Indicadores de execución

Observacións

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente)
Nivel de cumprimento

Revisión da páxina web.
Dende outubro 2014 actualización dos contidos desfasados e
incorporación de nova información sobre as titulacións do centro
atendendo á Recomendación de ACSUG no senso da información
pública sobre os títulos que a Facultade debe proporcionar na web.

Resultados obtidos

Páxina web máis sinxela e intuitiva
Máis contidos publicados
Máis información ao acceso de tódolos grupos de interese

Grao de satisfacción
Accións correctoras a desenvolver

Continuar no camiño de revisión e actualización periódica e
constante da páxina web.

CRITERIO:

3. Competencias/ Obxectivos
Denominación da proposta

Mellora da Coordinación

Punto débil detectado

Funcionamento mellorable da Coordinación do Título

Ámbito de aplicación

Titulación

Responsable da súa aplicación

Coordinador/a do Título
Xunta de Facultade

Obxectivos específicos

Optimizar a coordinación vertical e horizontal

Actuacións a desenvolver

Incremento das Reunións

Período de execución

Curso 2014/2015

Recursos/financiamento

Recursos Humanos do título
Recursos Humanos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Responsables do seguimento

Coordinador/a do título
Comisión de Calidade
Xunta de Facultade

Indicadores de execución

Observacións

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente)
Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accións correctoras a desenvolver

CRITERIO:

3. Competencias/ Obxectivos
Denominación da proposta

Revisión das competencias

Punto débil detectado

Sobredimensionamento das competencias

Ámbito de aplicación

Titulación

Responsable da súa aplicación

Coordinador/a do Título
Comisión de Calidade
Xunta de Facultade

Obxectivos específicos

Revisar e reflexionar sobre os contidos ofertados no título e as súas
respectivas competencias, a fin de adaptalos máis e mellor, se fose
posible, ás necesidades formativas dos estudantes de acordo coas
saídas profesionais da titulación

Actuacións a desenvolver
Período de execución

Curso 2014/2015

Recursos/financiamento
Responsables do seguimento

Coordinador/a do Titulo
Xunta de Titulación
Comisión de Calidade
Xunta de Facultade

Indicadores de execución

Observacións

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente)
Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accións correctoras a desenvolver

CRITERIO:

3. Competencias/ Obxectivos
Denominación da proposta

Reflexión sobre o TFG

Punto débil detectado

Dificultade do alumnado para elaborar o traballo

Ámbito de aplicación

Titulación
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Responsable da súa aplicación

Comisión do TFG da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Obxectivos específicos

Reflexionar sobre a avaliación do TFG en relación coa adquisición de
competencias de acordo coa ficha da memoria

Actuacións a desenvolver

Reunións co profesorado
Modificación da normativa reguladora do TFG

Período de execución

Curso 2014/2015

Recursos/financiamento

Centro

Responsables do seguimento
Indicadores de execución

Observacións

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente)
Nivel de cumprimento

Modificación da normativa do TFG e actuacións de información

Resultados obtidos

Aprobada a modificación da normativa no 2014

Grao de satisfacción
Accións correctoras a desenvolver

CRITERIO:

5. Planificación das Ensinanzas
Denominación da proposta

Revisión de las competencias

Punto débil detectado

Sobredimensionamento das competencias

Ámbito de aplicación

Titulación

Responsable da súa aplicación

Coordinador/a do Título
Comisión de Calidade
Xunta de Facultade

Obxectivos específicos

Revisar e reflexionar sobre os contidos ofertados no título e as súas
respectivas competencias, a fin de adaptalos máis e mellor, se fose
posible, ás necesidades formativas dos estudantes de acordo coas
saídas profesionais da titulación

Actuacións a desenvolver
Período de execución

Curso 2014/2015

Recursos/financiamento
Responsables do seguimento

Coordinador/a do Titulo
Xunta de Titulación
Comisión de Calidade
Xunta de Facultade

Indicadores de execución

Observacións

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente)
Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accións correctoras a desenvolver

CRITERIO:

5. Planificación das ensinanzas
Denominación da proposta

Análise de taxas

Punto débil detectado

Diferenzas notables entre créditos matriculados e créditos
presentados
Niveis de abandono altos (15%)
Taxas de rendemento, eficiencia e graduación non moi elevadas

Ámbito de aplicación

Titulación

Responsable da súa aplicación

Coordinador/a do Título
Comisión de Calidade
Xunta de Facultade

Obxectivos específicos

Analizar a problemática dos resultados e expor solucións

Actuacións a desenvolver

Análise das diferenzas entre créditos matriculados e presentados
Establecer a motivación dos niveis de abandono do titulo e expor
solucións
Analizar as motivacións para ditos resultados e posibles solucións
para o seu incremento

Período de execución

Curso 2014/2015

Recursos/financiamento

Recursos Humanos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Responsables do seguimento

Coordinador/a do Título
Comisión de Calidade
Xunta de Facultade

Indicadores de execución

Observacións

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente)
Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accións correctoras a desenvolver

CRITERIO:

5. Planificación das ensinanzas
Denominación da proposta

Análise da carga docente

Punto débil detectado

Os resultados dos indicadores de satisfacción sobre a planificación
das ensinanzas teñen uns resultados relativamente baixos.

Ámbito de aplicación

Titulación

Responsable da súa aplicación

Coordinador/a do Título
Comisión de Calidade
Xunta de Facultade

Obxectivos específicos

Valorar se a carga de traballo, a distribución de prácticas e teoría e a
planificación das prácticas, é inadecuada ou mellorable, e proceder
a estudar estas posibles modificacións.

Actuacións a desenvolver
Período de execución

Curso 2014/2015

Recursos/financiamento

Recursos Humanos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Responsables do seguimento

Coordinador/a do Título
Comisión de Calidade
Xunta de Facultade

Indicadores de execución

Observacións

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente)
Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accións correctoras a desenvolver

CRITERIO:

6. Recursos Humanos
Denominación da proposta

Solicitude de persoal administrativo de apoio

Punto débil detectado

Grandes cargas de traballo para o persoal administrativo en
determinados períodos

Ámbito de aplicación

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Responsable da súa aplicación

Decanato
Reitorado

Obxectivos específicos

Solicitar persoal administrativo de apoio para os graos, a fin de
lograr a dotación de persoal preciso para a adecuada xestión de
todas as titulacións do centro.

Actuacións a desenvolver

Solicitude

Período de execución

Curso 2014/2015

Recursos/financiamento
Responsables do seguimento

Decanato
Reitorado

Indicadores de execución

Observacións

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente)
Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accións correctoras a desenvolver

CRITERIO:

7. Recursos materiais e servizos
Denominación da proposta

Reordenación de espazos

Punto débil detectado

Problemas coa situación de algunhas dependencias ou insuficiencia
de espazos

Ámbito de aplicación

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Responsable da súa aplicación

Decanato

Obxectivos específicos
Actuacións a desenvolver

Solicitar a reubicación da cafetaría a un espazo anexo
Solicitar a ampliación dos espazos administrativos da Facultade
Solicitar a colocación dunha base de datos de contido xurídico

Período de execución

Curso 2014/2015

Recursos/financiamento
Responsables do seguimento

Decanato
Reitorado

Indicadores de execución

Observacións

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente)
Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accións correctoras a desenvolver

CRITERIO:

7. Recursos materiais e servizos
Denominación da proposta

Mellora dos espazos

Punto débil detectado

Problemas en algúns sistemas da facultade

Ámbito de aplicación

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Responsable da súa aplicación

Decanato
Reitorado

Obxectivos específicos

dotación de megafonía en todas as aulas de docencia
Acondicionamento acústico da aula de videoconferencia

Actuacións a desenvolver

Solicitude

Período de execución

Curso 2014/2015

Recursos/financiamento
Responsables do seguimento

Decanato
Reitorado

Indicadores de execución

Observacións

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente)
Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accións correctoras a desenvolver

CRITERIO:

7. Recursos materiais e servizos
Denominación da proposta

Mellora dos materiais funxibles

Punto débil detectado
Ámbito de aplicación

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Responsable da súa aplicación

Decanato
Reitorado

Obxectivos específicos

Solicitar a mellora na calidade dos materiais funxibles e a
posibilidade de empregar a imaxe do centro para este tipo de
material

Actuacións a desenvolver

Solicitude

Período de execución

Curso 2014/2015

Recursos/financiamento
Responsables do seguimento

Decanato
Reitorado

Indicadores de execución

Observacións

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente)
Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accións correctoras a desenvolver

CRITERIO:

8. Resultados previstos
Denominación da proposta

Análise de taxas

Punto débil detectado

Diferenzas notables entre créditos matriculados e créditos
presentados
Niveles de abandono altos (15%)
Taxas de rendemento, eficiencia e graduación non moi elevadas

Ámbito de aplicación

Titulación

Responsable da súa aplicación

Coordinador/a do Título
Comisión de Calidade
Xunta de Facultade

Obxectivos específicos

Analizar a problemática dos resultados e expor solucións

Actuacións a desenvolver

Análise das diferenzas entre créditos matriculados e presentados
Establecer a motivación dos niveis de abandono do titulo e expor
solucións
Analizar as motivacións para ditos resultados e posibles solucións
para o seu incremento

Período de execución

Curso 2014/2015

Recursos/financiamento

Recursos Humanos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Responsables do seguimento

Coordinador/a do Título
Comisión de Calidade
Xunta de Facultade

Indicadores de execución

Observacións

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente)
Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accións correctoras a desenvolver

CRITERIO:

8. Resultados previstos
Denominación da proposta

Análise dos resultados

Punto débil detectado

Falta de análise en profundidade dos resultados académicos

Ámbito de aplicación

Titulación
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Responsable da súa aplicación

Coordinador/a do Titulo
Comisión de Calidade
Xunta de Facultade

Obxectivos específicos

Establecer un calendario para o análise dos resultados da titulación
e dos resultados xerais do centro

Actuacións a desenvolver

Elaborar un cronograma de actuación
Aprobación do cronograma
Comunicación do cronograma aos grupos de interese

Período de execución

Curso 2014/2015

Recursos/financiamento

Recursos Humanos do Título
Recursos Humanos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Responsables do seguimento

Coordinador/a do Título
Comisión de Calidade
Xunta de Facultade

Indicadores de execución

Documento “Cronograma de Execución para o análise de resultados
académicos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo”

Observacións

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente)
Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accións correctoras a desenvolver

CRITERIO:

8. Resultados previstos
Denominación da proposta

Análise da participación nas enquisas de satisfacción

Punto débil detectado

Participación baixa por parte de todos os interesados (profesorado e
alumnado) nas enquisas de satisfacción das titulacións oficiais.

Ámbito de aplicación

Titulación

Responsable da súa aplicación

Coordinador/a do Título
Comisión de Calidade
Xunta de Facultade

Obxectivos específicos

Incrementar a participación nas enquisas de satisfacción das
titulacións oficiais

Actuacións a desenvolver

Análise dos motivos para estes baixos niveis de participación e
expor solucións

Período de execución

Curso 2014/2015

Recursos/financiamento
Responsables do seguimento

Coordinador/a do Título
Comisión de Calidade
Xunta de Facultade

Indicadores de execución

Observacións

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente)
Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accións correctoras a desenvolver

CRITERIO:

9. Sistema de Garantía Interno de Calidade
Denominación da proposta

Solicitar a simplificación do SGIC

Punto débil detectado

Sistema demasiado burocrático e complexo

Ámbito de aplicación

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Responsable da súa aplicación

Decanato
Comisión de Calidade
Xunta de Facultade
Área de Calidade da Universidade de Vigo

Obxectivos específicos

Obter un sistema menos burocrático e eficaz

Actuacións a desenvolver

Solicitude

Período de execución

Curso 2014/2015

Recursos/financiamento
Responsables do seguimento

Comisión de Calidade
Xunta de Facultade
Área de Calidade da Universidade de Vigo

Indicadores de execución

Observacións

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente)
Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accións correctoras a desenvolver

CRITERIO:

9. Sistema de Garantía Interno de Calidade
Denominación da proposta

Solicitude de persoal administrativo de apoio ao SGIC

Punto débil detectado

O centro tan solo dispón dun bolseiro con dedicación a tempo
parcial

Ámbito de aplicación

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Responsable da súa aplicación

Decanato
Comisión de Calidade
Xunta de Facultade
Área de Calidade da Universidade de Vigo

Obxectivos específicos

Lograr un mellor apoio administrativo para a xestión da Calidade no
Centro

Actuacións a desenvolver

Solicitude

Período de execución

Curso 2014/2015

Recursos/financiamento
Responsables do seguimento
Indicadores de execución

Observacións

A cumprimentar só se foi executada (total ou parcialmente)
Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accións correctoras a desenvolver

Plan de Acción de Melloras
do
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
da
Universidade de Vigo

Síntese dos Plans de Mellora

SEGUEMENTO DE TÍTULOS

INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESE DOS PLANS DE MELLORA
TÍTULO: GRADUADA/O EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS

ANO: 2013/2014
A cumprimentar só se foi executada
(total ou parcialmente)

Criterio

1. Descrición do
Título

Denominación
da proposta

Revisión anual da
páxina web do
centro

Punto débil detectado

Actualización tardía, con
posterioridade ao inicio do
curso, da información das
titulacións do centro

Ámbito de
aplicación

Facultade de
Ciencias
Xurídicas e do
Traballo

Obxectivos específicos

Manter a web actualizada
para unha mellor
información de todos os
grupos de interese

Titulación

Actuacións que se
desenvolverán

Revisión periódica da
páxina web
Actualización, previa ao
inicio do curso, da
información sobre
matricula, curso 0, etc.

Responsable
da súa
aplicación

Período de
execución

Recursos/
financiamento

Coordinador/a
do Título
Coordinador/a
do Título

Plurianual

Decanato

3. Competencias/
Obxectivos
5. Planificación
das ensinanzas

Mellora da
coordinación

Revisión das
competencias

Funcionamento mellorable
da Coordinación do Título

Sobredimensionamento
das competencias

Titulación

Titulación

Titulación
3. Competencias/
Obxectivos

Reflexión sobre o
TFG

Dificultade do alumnado
para elaborar o traballo

Facultade de
Ciencias
Xurídicas e do
Traballo

Optimizar a coordinación
vertical e horizontal

Incremento das reunións

Revisar e reflexionar sobre
os contidos ofertados no
título e as súas respectivas
competencias, a fin de
adaptalos máis e mellor, se
fose posible, ás
necesidades formativas
dos estudantes de acordo
coas saídas profesionais da
titulación

Reflexionar sobre a
avaliación do TFG en
relación coa adquisición de
competencias de acordo
coa ficha da memoria

Xunta de
Facultade

Coordinador/a
do Título
Xunta de
Facultade

Curso
2014/2015

Recursos
Humanos da
Facultade de
Ciencias
Xurídicas e
do Traballo

Comisión de
Calidade

Obs

Nivel de
cumprimento

Resultados
obtidos

Revisión da Páxina web.
Dende outubro 2014
actualización dos
contidos desfasados e
incorporación de nova
información sobre as
titulacións do centro,
atendendo á
Recomendación de
ACSUG no senso da
información pública
sobre os títulos que a
Facultade debe
proporcionar na web

Páxina web
máis sinxela
e intuitiva
Máis
contidos
publicados
Máis
información
ao acceso de
tódolos
grupos de
interese

Coordinador/a
do Título
Comisión de
Calidade
Xunta de
Facultade

Xunta de
Titulación

Curso
2014/2015

Comisión de
Calidade

Xunta de
Facultade

Comisión do
TFG da
Facultade de
Ciencias
Xurídicas e do
Traballo

Indicadores
de execución

Coordinador/a
do Título

Coordinador/a
do Título

Reunións co profesorado
Modificación da normativa
reguladora do TFG

Comisión de
Calidade

Decanato

Recursos
Humanos do
título
3. Competencias/
Obxectivos

Responsable
do
seguimento

Xunta de
Facultade

Curso
2014/2015

Centro

Modificación da
normativa do TFG e
actuacións de
información

Aprobada a
modificación
da
normativa
no ano 2014

G.S.

Accións
correctivas que
se
desenvolverán

Continuar
no camiño
de revisión e
actualización
periódica e
constante da
paxina web

5. Planificación
das Ensinanzas
Análise de Taxas
8. Resultados
previstos

5. Planificación
das Ensinanzas

6. Recursos
Humanos

Análise das diferenzas
entre créditos
matriculados e
presentados

Diferenzas notables entre
créditos matriculados e
créditos presentados
Niveis de abandono altos
(15%)

Titulación

Analizar a problemática
dos resultados e expor
solucións

Taxas de rendemento,
eficiencia e graduación non
moi elevadas

Análise da carga
docente

Solicitude de
persoal
administrativo de
apoio

Establecer a motivación
dos niveis de abandono do
título e expor solucións
Analizar as motivacións
para ditos resultados e
posibles solucións para o
seu incremento

Os resultados dos
indicadores de satisfacción
sobre a planificación das
ensinanzas teñen uns
resultados relativamente
baixos

Titulación

Grandes cargas de traballo
para o persoal
administrativo en
determinados períodos

Facultade de
Ciencias
Xurídicas e do
Traballo

Valorar se a carga de
traballo, a distribución de
practicas e teoría e a
planificación das practicas,
é inadecuada ou
mellorable, e proceder a
estudar estas posibles
modificacións

Solicitar persoal
administrativo de apoio
para os graos, a fin de
lograr a dotación de
persoal preciso para a
adecuada xestión de todas
as titulacións do centro

Coordinador/a
do Título
Comisión de
Calidade

Curso
2014/2015

Xunta de
Facultade

Coordinador/a
do Título
Comisión de
Calidade

Curso
2014/2015

Xunta de
Facultade

Decanato
Solicitude
Reitorado

Curso
2014/2015

Recursos
Humanos da
Facultade de
Ciencias
Xurídicas e
do Traballo

Recursos
Humanos da
Facultade de
Ciencias
Xurídicas e
do Traballo

Coordinador/a
do Titulo
Comisión de
Calidade
Xunta de
Facultade

Coordinador/a
do Título
Comisión de
Calidade
Xunta de
Facultade

Decanato
Reitorado

Solicitar a reubicación da
cafetería a unha espazo
anexo
7. Recursos
Materiais e
Servizos

Reordenación de
espazos

Problemas coa situación de
algunhas dependencias ou
insuficiencia de espazos

Facultade de
Ciencias
Xurídicas e do
Traballo

Solicitar a ampliación dos
espazos administrativos da
Facultade

Decanato

Curso
2014/2015

Decanato
Reitorado

Solicitar a colocación
dunha base de datos de
contido xurídico

7. Recursos
Materiais e
Servizos

Mellora dos
espazos

7. Recursos
Materiais e
Servizos

Mellora dos
materiais
funxibles

Problemas en algúns
sistemas da facultade

Facultade de
Ciencias
Xurídicas e do
Traballo

Dotación de megafonía en
todas as aulas de docencia
Acondicionamento
acústico da aula de
videoconferencia

Solicitude

Facultade de
Ciencias
Xurídicas e do
Traballo

Solicitar a mellora na
calidade dos materiais
funxibles e a posibilidade
de empregar a imaxe do
centro para este tipo de
material

Solicitude

Decanato
Reitorado

Decanato
Reitorado

Curso
2014/2015

Curso
2014/2015

Decanato
Reitorado

Decanato
Reitorado

Titulación
8. Resultados
previstos

8. Resultados
previstos

Análise dos
resultados

Análise da
participación nas
enquisas de
satisfacción

Falta de análise en
profundidade dos
resultados académicos

participación baixa por
parte de todos os
interesados (profesorado e
alumnado) nas enquisas de
satisfacción das titulacións
oficiais

Facultade de
Ciencias
Xurídicas e do
Traballo

Establecer un calendario
para o análise dos
resultados da titulación e
dos resultados xerais do
centro

Elaborar un cronograma de
actuación
Aprobación do cronograma
Comunicación do
cronograma aos grupos de
interese

Coordinador/a
do Título
Comisión de
Calidade
Xunta de
Facultade

Recursos
Humanos do
Título
Curso
2014/2015

Coordinador/a
do Título
Titulación

Incrementar a
participación nas enquisas
de satisfacción das
titulacións oficiais

análise dos motivos para
estes baixos niveis de
participación e expor
solucións

Comisión de
Calidade

Curso
2014/2015

Xunta de
Facultade

Recursos
Humanos da
Facultade de
Ciencias
Xurídicas e
do Traballo

Recursos
Humanos da
Facultade de
Ciencias
Xurídicas e
do Traballo

Coordinador/a
do Título
Comisión de
Calidade
Xunta de
Facultade

Coordinador/a
do Título
Comisión de
Calidade
Xunta de
Facultade

Decanato
Comisión de
Calidade

Comisión de
Calidade
9. Sistema de
Garantía Interno
de Calidade

Solicitar a
simplificación do
SGIC

Sistema demasiado
burocrático e complexo

Facultade de
Ciencias
Xurídicas e do
Traballo

Obter un sistema menos
burocrático e eficaz

Solicitude

Xunta de
Facultade

Curso
2014/2015

Área de
Calidade da
Universidade
de Vigo

Área de
Calidade da
Universidade
de Vigo

Decanato

9. Sistema de
Garantía Interno
de Calidade

O centro tan solo
dispón dun
bolseiro con
dedicación a
tempo parcial

Comisión de
Calidade
Lograr un mellor apoio
administrativo para a
xestión da Calidade no
Centro

Facultade de
Ciencias
Xurídicas e do
Traballo

Lograr un mellor apoio
administrativo para a
xestión da Calidade do
Centro

Solicitude

Xunta de
Facultade
Área de
Calidade da
Universidade
de Vigo

Xunta de
Facultade

Curso
2014/2015

Documento
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