
* As metas para o PCEO apreciaranse en función de que existan e se proporcionen ao centro, pola área de calidade, datos discriminados respecto do Grao en 

Dereito. Cando eses datos non se proporcionen, aplicaranse ao PCEO as mesmas metas que ao Grao en Dereito, na medida en que corresponda facelo. En todo caso, 

as metas do PCEO correspondentes a materias referiranse únicamente ás integradas na titulación de Dereito, non ás de ADE. 

** A Comisión decidiu cambiar o indicador relativo á nota media (que se viña empregando dende 2015) polo que recolle a nota mínima de acceso, tal e como se 

xustifica no Informe de Revisión do Sistema pola Dirección correspondente ao Curso 2015-16, aprobado pola Comisión de Calidade o 20/12/2016. 

Procesos / Procedementos Obxectivos Indicadores  

(incluidos no panel do SGIC) 

Meta Grao en 

Dereito 

Meta PCEO* Meta Mestrado
Avogacía 

 I. AC- Xestión académica
AC-0104 Accesos e admisión 

AC-0201 Matrícula 
AC-0401 Expedición de títulos 

oficiais 

DO- Docencia 

DO-0202 Promoción das 
titulacións 

Adaptar a oferta formativa á
demanda sen renunciar aos 

fundamentos académicos da 

Universidade. 

Adaptar o perfil de ingreso do
alumnado ao perfil requerido. 

Captar un volume de estudantado 

axustado á oferta de prazas. 

Difundir a oferta formativa. 

Evolución del estudiantado 
matriculado en cada curso  

Cubrir o número 
de prazas 

Cubrir o número 
de prazas 

Cubrir o
mínimo de 

prazas 

 Taxa de ocupación ≥ 100% ≥ 100% ≥ 66% 

Taxa de preferencia ≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% 

Taxa de adecuación 
≥ 70% ≥ 70% ≥ 70% 

Nota mínima de acceso do
estudantado ás 

titulacións** 
≥ 5.5 ≥ 7 ≥ 5.5 

II. DO- Docencia
DO-0201 Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanza 

Mellorar a planificación e 
desenvolvemento da titulación 

Grao de satisfacción das 

persoas tituladas  coa 

planificación e 

desenvolvemento da ensinanza 

≥ 3/5 ≥ 3/5 ≥ 3/5 

Grao de satisfacción do
profesorado coa planificación 

e desenvolvemento da 

ensinanza 

≥ 3.5/5 ≥ 3.5/5 ≥ 3.5/5 

Grao de satisfacción do
alumnado coa planificación e

desenvolvemento da ensinanza 

≥ 3/5 ≥ 3/5 ≥ 3.5/5 

Mellorar os resultados 

académicos das titulacións 

Duración media dos 

estudos 
≤ 5/4 ≤ 6/5 ≤ 2/2 

Taxa de rendemento ≥ 65% ≥ 70% ≥ 90% 

Taxa de abandono ≤ 15% ≤ 10% ≤ 10% 

Taxa de eficiencia ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% 

Taxa de graduación ≥ 50% ≥ 60% ≥ 90% 

Taxa de éxito ≥ 80% ≥ 80% ≥ 90% 

Taxa de avaliación ≥ 80% ≥ 85% ≥ 90% 

III. DO- Docencia

D01- Xestión dos programas 
formativos

Xestionar de forma efectiva os 

programas formativos 

Seguimento das 

titulacións 
Obter informes de seguimento positivos 

Acreditación das 
titulacións 

Renovar a acreditación das titulacións do centro 

IV. PE-Xestión de personal

PA05- Captación, selección e 
formación do PDI e PAS 

PA06- Avaliación, 
recoñecemento e incentivos do 

PDI e do PAS 

Mellorar a cualificación do PDI e 

do PAS 

Cualificación do PDI ≥ 25 doutores ≥ 20 doutores ≥ 15 doutores

Resultados de investigación 

de carácter académico 
≥ 50 sexenios ≥ 40 sexenios ≥ 30 sexenios 

% de PAS en prog. de 

formación ≥ 75% 

V. MC- Xestión da Calidade e
Mellora Continua

MC05 Satisfacción das 
usuarias e usuarios 

Mellorar a satisfacción dos 

grupos de interese
Grao de satisfacción das 

persoas tituladas 
≥ 3/5 ≥ 3/5 ≥ 3/5 

Grao de satisfacción das 

entidades empregadoras 
≥ 3/5 ≥ 3/5 ≥ 3/5 

Grao de satisfacción do
profesorado 

≥ 3.5/5 ≥ 3.5/5 ≥ 3.5/5 

Grao de satisfacción do
alumnado 

≥ 3/5 ≥ 3/5 ≥ 3.5/5 

VI. DE‐ Dirección Estratéxica

DE02- Seguimento e medición 
Certificación da implantación do

sistema de calidade do centro 

Certificación da 

implantación de sistemas de 

calidade
Renovar a certificación do SGIC 




