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1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO

A) DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO

Denominación do título

Máster Universitario en Estudos ingleses Avanzados e as
súas aplicacións pola Universidade da Coruña, a
Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade
de Vigo

En caso de títulos interuniversitarios, universidade/s
participante/s

Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña

Universidade responsable administrativa

Universidade de Santiago de Compostela

Centro responsable

Facutade de Filoloxía da USC.

Centro/s onde se imparte

Facultade de Filoloxía (USC)
Facultade de Filoloxía (UDC)
Facultade de Filoloxía e Traducción (UDV)

Rama de coñecemento

Artes e Humanidades

Número de créditos

60 ECTS

Profesión regulada

Non

Modalidade de impartición

Semipresencial

Curso de implantación

2013-2014

Data acreditación ex ante (verificación)

25/09/2013

Data renovación acreditación

--

Curso académico obxecto de seguimento

2014/2015

B) INFORMACIÓN PÚBLICA QUE A UNIVERSIDADE FACILITA DE CADA UN DOS SEUS TÍTULOS
Información pública
Denominación do título
Número de créditos e duración do
título
Centro responsable do título ou, no
seu caso, departamento ou instituto
Coordinador/a e/ou responsable do
título
Centro/s onde se imparte o título

Páxina web da Universidade/Centro/Título…
A USC puxo en marcha no curso 2014/2015 unha nova páxina de oferta de
másteres que está orientada á información inicial e captación de alumnado e
que contén unha primeira aproximación aos diferentes títulos.
Por este motivo debemos diferenciar dous niveis de información. Un primeiro
que se pode atopar no seguinte enderezo e que responde aos datos básicos
do título:
https://www.usc.es/masteres/gl/masteres/artes-humanidades/estudos-inglesesavanzados-aplicacions

Tipo de ensinanza
Número de prazas de novo ingreso
ofertadas
Idiomas en que se imparte o título
Saídas profesionais/Profesións
reguladas para as que capacita/Perfil
de egreso

Un segundo nivel con información completa e detallada que está vinculado ás
páxinas web de cada facultade/escola e que está dirixido ao alumnado unha
vez que accede á titulación:
http://www.usc.es/gl/centros/filoloxia/titulacions.html?plan=15048&estudio=150
49&codEstudio=14531&valor=9
Neste último enlace, é preciso premer nas diferentes seccións situadas á
esquerda e á dereita da páxina.

Normativa de permanencia
Informe Anual de Seguimento
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Normativa de transferencia e
recoñecemento de créditos

Este título conta cunha páxina propia:
http://www.imaes.eu/

Memoria vixente do título
Obxectivos do título

A información na Universidade da Coruña, está no seguinte enlace:
http://estudos.udc.es/es/study/start/4505V01

Competencias xerais
Competencias específicas
Criterios de acceso e admisión

Na Universidade de Vigo a información do título atópase no seguinte enlace,
que remite á páxina propia do Máster:
http://fft.webs.uvigo.es/

Perfil de ingreso recomendado
Estrutura do programa formativo:
denominación do módulo ou materia,
contido en créditos ECTS,
organización temporal, carácter
obrigatorio ou optativo
Plan de acción titorial
Horarios
Programas de mobilidade
Guías docentes/Programación
docente

http://www.imaes.eu/?page_id=31

Procedemento de acollida e
orientación dos estudantes de novo
ingreso

Existen sesións informativas celebradas nos tres centros nos que se imparte o
título, onde se informa de palabra e mediante folletos dos obxectivos,
competencias, criterios de acceso, procedementos de acollida, titorías, sistema
de transferencia e recoñecemento de créditos, etc. A sesión informativa na
USC sobre oferta de estudos de mestrado na Facultade de Filoloxía e dirixida
a estudantes de 4º curso tivo lugar o 23 de abril de 2015. En canto á sesión de
orientación ao estudantes de novo ingreso foi o 5 de outubro de 2015.

Descrición do profesorado (categoría,
datos de contacto... )

http://www.imaes.eu/?page_id=33

Traballo fin de grao/máster
(normativa, comisións de avaliación,
temáticas, convocatorias, etc.)

Temos incluído a guía correspondente ao Traballo Fin de Máster con
indicacións formais sobre o mesmo, información do proceso de defensa do
mesmo e convocatorias, no seguinte link
<http://www.imaes.eu/wp-content/uploads/2015/09/DISSERTATION.pdf>

Información sobre as prácticas
externas, se as houbera (entidades
colaboradoras,…)

http://www.imaes.eu/?page_id=333

Descrición doutros recursos humanos
necesarios e dispoñibles para o
desenvolvemento do plan de estudos

A memoria oficial verificada do título, no seu apartado Recursos Materiales e
Servizos, detalla os recursos materiais e servizos dos tres centros onde se
imparte o título, que están a disposición dos estudantes e profesorado que
participan no Master. Ver
https://sede.educacion.gob.es/cid/99330149676943072767507.pdf
Ademáis, na seguinte ligazón aparecen os recursos humanos na Facultade de
Filoloxía da Universidade de Santiago,
<http://www.usc.es/gl/centros/filoloxia/guiacentros/pas.html> dispoñibles para o
desenvolvemento do plan de estudos.
Ademáis, a Evidencia 12 [E12], recolle toda a información sobre o persoal de
apoio na Facultade de Filoloxía
Ver tamén as ligazóns correspondentes ás outras universidades, a
continuación
http://www.udc.es/filo/facultade_mapa.html (Universidade da Coruña)
http://fft.webs.uvigo.es/documentos/SERVIZOS_XERAIS.pdf (Universidade de
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Vigo)
Aulas e seminarios
Laboratorios
Salas de informática
Salas de estudo

http://www.usc.es/gl/centros/filoloxia/infraestruturas.html (Universidade de
Santiago)
http://www.udc.es/centros_departamentos_servizos/centros/detalleCentro/?cod
igo=613&page=Cod_Infraestructura (Universidade da Coruña)

Biblioteca
Espazos para os representantes de
estudantes

Outros servizos dispoñibles

http://www.usc.es/gl/centros/filoloxia/servizos.html (Universidade de
Santiago)
http://www.udc.es/filo/facultade/servizos/ (Universidade da Coruña)
http://fft.webs.uvigo.es/documentos/SERVIZOS_XERAIS.pdf (Universidade de
Vigo)

Taxa de graduación
Taxa de abandono
Taxa de eficiencia
Taxa de rendemento
Taxa de éxito

http://www.usc.es/gl/centros/filoloxia/titulacions.html?plan=15048&estudio=150
49&codEstudio=14531&valor=9 (Outra información, Universidade de
Santiago)
http://estudos.udc.es/es/study/quality/4505V01 (Universidade da Coruña)
https://www.uvigo.es/uvigo_gl/cifras/resultados/ (Universidade de Vigo)

Taxas de inserción laboral
Outras taxas/resultados
complementarias que o título fai
públicas (Informe institucional
resultados Docentia)
Resultados das enquisas de
satisfacción aos diferentes grupos de
interese
Órgano responsable do sistema de
garantía da calidade
Política e obxectivos de calidade

http://www.usc.es/gl/servizos/calidade/titulosoficiais/datosmasteres.html
(Universidade de Santiago)
https://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/estudos_programas/actividades/i
nformes/ (Universidade de Vigo)
https://www.udc.es/transparencia/resultados/ (Universidade da Coruña)
http://www.usc.es/gl/centros/filoloxia/guiacentros/calidade.html (Universidade
de Santiago)
http://www.udc.es/filo/calidade/ (Universidade da Coruña)
http://fft.webs.uvigo.es/calidade-sigic-fft (Universidade de Vigo)

Manual e procedementos do SGC

Informe Anual de Seguimento
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2. CUMPRIMENTO DO PROXECTO ESTABLECIDO
CUMPRIMENTO DO PROXECTO ESTABLECIDO
Criterios

Nº

Evidencia / Indicador

1

E3

Análise do perfil real de ingreso/egreso

1,6

E4

1,3

E5

1,7

I1

1

I2

2

E6

3

E7

3

E8

3

E9

3,7

E10

3,7

I3

3,7

I4

4

E11

4

E12

4

E13

4

I5

4

I6

4

I7

4

I8

4

I9

5

E14

5

E15

Guías docentes das materias (competencias,
actividades formativas, metodoloxías docentes,
sistemas de avaliación, resultados de aprendizaxe)
Actas do último curso da Comisión
Académica/Comisión de Titulación/Comisión de
Garantía de Calidade
Evolución do número de estudantes de novo ingreso
por curso académico
Evolución dos indicadores de mobilidade (Número e
porcentaxe de estudantes que participan en programas
de mobilidade sobre o total de estudantes matriculados)
Páxina web da universidade/centro/título (debe estar
incluída como mínimo a información referida no
apartado 1B)
Documentación do SGC (política e obxectivos de
calidade, manual e procedementos)
Evidencias da implantación dos procedementos do
SGC (procedementos completos, revisados e
actualizados que desenvolvan as directrices do SGC:
Política de calidade, Deseño, revisión periódica e
mellora dos programas formativos, Garantía da
aprendizaxe, ensinanza e avaliación centrados no
estudante, Garantía e mellora da calidade dos recursos
humanos, Garantía e mellora da calidade dos recursos
materiais e servizos e Información Pública)
Plans de mellora derivados da implantación do SGC
Análise das enquisas de satisfacción (%participación,
resultados, evolución,…)
Resultados das enquisas de satisfacción de todos os
grupos de interese do título
Resultados dos indicadores que integran o SGC
Plan de Ordenación Docente: información sobre o
profesorado (número, experiencia docente e
investigadora, categoría, materias que imparte, área,
etc)
Información sobre o persoal de apoio por Centro
(número e cargo/posto desempeñado)
Análise das enquisas de avaliación da docencia (%
participación, resultados, evolución, … )
Porcentaxe de participación do profesorado do título en
plans de formación da universidade e en actividades
formativas específicas
Porcentaxe de participación do PAS do centro en plans
de formación da universidade e en actividades
formativas específicas
Resultados das enquisas de avaliación da docencia
(%participación, resultados, evolución,… )
Porcentaxe de profesorado do título avaliado polo
programa DOCENTIA ou similares
Evolución dos indicadores de mobilidade (número e
porcentaxe de profesores que participan en programas
de mobilidade sobre o total de profesorado do título)
Información sobre os recursos materiais directamente
relacionados co título
Información sobre servizos de orientación académica e
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Onde se atopa *
Acta Comisión MEstudos Ingleses
Avanzados_20-11-2015 (PDF)
Información pública
Actas 2014-2015_MEstudos Ingleses
Avanzados (PDF)
Panel_Ind (Pdf)
Panel_lnd (Pdf)

Información pública
Información pública

Información pública

Información pública
Acta Comisión MEstudos Ingleses
Avanzados_20-11-2015 (PDF)
Panel_Ind (Pdf)
Panel_Ind (Pdf)
http://www.usc.es/gl/centros/filoloxia/guiac
entros/profesorado/index.html

INF_PAS (Pdf)
Acta Comisión MEstudos Ingleses
Avanzados_20-11-2015 (PDF)
Formacion PDI (Pdf)

Formación PAS (Pdf)
INF. 13 e INF. 14 (Pdf)
Panel_Ind (Pdf)
-Mobilidade_PDI
Información pública
Información pública
Novembro - 2015

5

E16

5

I10

6

E17

6

E18

7

E19

6,7

I11

7

I12

7

I13

programas de acollida
Listaxe dos centros/entidades para a realización de
prácticas externas curriculares ou extracurriculares
Distribución alumnado por centros de prácticas
Listaxe de traballos fin de grao/máster do último curso
académico (título, titor e calificación)
Informes das cualificacións de cada unha das materias
do título
Análise dos resultados do título (incluídos indicadores
inserción laboral e SIIU)
Indicadores de resultados (estas taxas facilitaranse de
forma global para o título. As taxas de rendemento,
éxito e avaliación facilitaranse tamén por materia):
- Taxa de graduación
- Taxa de abandono
- Taxa de eficiencia
- Taxa de rendemento
- Taxa de éxito
- Taxa de avaliación
Relación da oferta/demanda das prazas de novo
ingresso
Resultados de inserción laboral

http://www.imaes.eu/wpcontent/uploads/2013/07/CONVENIOS.pdf
Distribución alumnado centros
prácticas_MEstudos Ingleses
Avanzados_2014-15 (PDF)
Listaxe TFM 2014-15_MEstudos Ingleses
Avanzados (PDF)
INF. 15 (Pdf)
Acta Comisión MEstudos Ingleses
Avanzados_20-11-2015 (PDF)

Panel_Ind (Pdf)

Panel_Ind (Pdf)
Panel_SIIU(Pdf)

* Insertar enlace a un pdf ou indicar se está público na web

Panel_Ind (Pdf): Indicadores SGIC
Panel_SIIU (Pdf): Indicadores do Sistema Integrado de Información Universitaria do Ministerio de Educación
Formación_PDI: informe sobre as actividades e porcentaxe de participación do PDI no PFID por título
Formación_PAS: informe sobre as actividades e porcentaxe de participación no PFPAS por centro
INF. 13 e INF.14: informes sobre a enquisa de satisfacción de avaliación coa docencia (alumnado e profesorado)
Mobilidade_PDI: informe sobre a porcentaxe de participación do PDI do título en programas de mobilidade
INF. 15: informe de cualificacións das materias por título

Informe Anual de Seguimento
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3. PLAN DE MELLORAS
3.1. Accións de mellora derivadas da implantación do título no curso académico obxecto de
seguimento (2014-15)

Ámbito

Acción de
mellora

ACCIÓNS DE MELLORA
Código
Tipo

Ámbito de aplicación

AM-01
Acción de mellora
Acción de mellora correspondente ao Criterio 1 Organización e
desenvolvemento do informe de seguimento do curso 2014/15.
Xa que se observa un descenso no número de alumnos de novo

Análise causa
Definición

ingreso, faise necesaria unha AM que inclúa medidas para informar aos

Definición

estudantes e fomentar o seu interese polo Máster.
Definición/descrición
proposta
Data prevista de
finalización
Data inicio

Responsables

Responsable da
implantación

Realización de reunións informativas destinadas á difusión do
Mestrado, especialmente entre estudantes de Grao e os que esteán
cursando o Máster en Formación do Profesorado.
Xullo 2016
Xaneiro 2016
Patricia Fra López, coordinadora do Máster

Estado
Data estado
Finalización

Comprobación
Data comprobación

Definición

Acción de
mellora

ACCIÓNS DE MELLORA

Informe Anual de Seguimento

Código

Tipo

AM-02
Acción de mellora correspondente ao Criterio 1 Organización e
desenvolvemento do informe de seguimento do curso 2014/15.
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Ámbito

Ámbito de aplicación
A experiencia na organización do proceso de elaboración e defensa dos
TFM no mestrado pon de relevo a complexidade do mesmo desde o

Análise causa

punto de vista docente, acrecentada polo carácter interuniversitario do

Definición

título. Faise necesario, por tanto, porpor unha serie de actuacións
conducentes a optimizar as diferentes tarefas

Definición/descrición
proposta
Data prevista de
finalización
Data inicio

Responsables

Responsable da
implantación

Mellora na organización dos TFM

xullo de 2016
xaneiro de 2016
Patricia Fra López, coordinadora do Máster

Estado
Data estado
Finalización

Comprobación
Data comprobación

Ámbito

Acción de
mellora

ACCIÓNS DE MELLORA
Código
Tipo

Ámbito de aplicación

AM-03
Acción de mellora
Acción de mellora correspondente ao Criterio 3 Sistema de Garantía de
Calidade do informe de seguimento do curso 2014/15
Dado que para este informe de seguimento non contamos con

Análise causa

Definición

indicadores sobre a satisfacción dos titores académicos cos programas

Definición

de prácticas externas, faise necesario promover a súa realización
Definición/descrición Fomento da participación dos titores académicos nas enquisas de
proposta
Data prevista de
finalización
Data inicio

Informe Anual de Seguimento

satisfacción co programa de prácticas externas
Xullo 2016
Maio 2016
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Responsables

Responsable da
implantación

Patricia Fra López, Coordinadora do Máster

Estado
Data estado
Finalización

Comprobación
Data comprobación

Ámbito

Acción de
mellora

ACCIÓNS DE MELLORA
Código
Tipo

Ámbito de aplicación

AM-04
Acción de mellora
Acción de mellora correspondente ao Criterio 5 Recursos materiais e
servizos do informe de seguimento do curso 2014/15
Co obxectivo de que os recursos materiais existentes nos espazos da
Facultade dedicados á docencia sexan adecuados para un bo

Análise causa

Definición

desenvolvemento da actividade docente, faise necesaria a renovación

Definición

dun número significativo dos equipamentos informáticos nas aulas e
seminarios.
Definición/descrición Renovación do equipamento informático das aulas e seminarios de
proposta
Data prevista de
finalización
Data inicio
Responsables

Responsable da
implantación
Código
Descrición tarefa

Tarefa1

Data prevista de
finalización
Persoa responsable

Finalización

Informe Anual de Seguimento

docencia
Xullo de 2016
Setembro de 2015
María José López Couso, Decana
AM-04.1
Renovación de ordenadores e proxectores das aulas de docencia

Xullo de 2016

Javier Gutiérrez Carou, Vicedecano

Estado
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Data estado
Comprobación
Data comprobación
Código
Descrición tarefa
Data prevista de

Tarefa2

finalización
Persoa responsable

AM-04.2
Instalación de sistemas de videoconferencia nos seminarios de
docencia.
Xullo de 2016

Javier Gutiérrez Carou, Vicedecano

Estado

Finalización

Data estado
Comprobación
Data comprobación

Ámbito

Acción de
mellora

ACCIÓNS DE MELLORA
Código
Tipo

Ámbito de aplicación

AM-05
Acción de mellora.
Acción de mellora correspondente ao

CRITERIO

7 Indicadores de

satisfacción e rendimento do informe de seguimento do curso 2014/15.
Tendo en conta a importancia dos valores de inserción laboral dos
egresados do título e o feito de que sexan adecuados ao seu contexto

Análise causa
Definición

socio-económico e profesional, faise necesario mellorar a información

Definición

do estudantado en relación coas diferentes posibilidades laborais que
poden ter no futuro.
Definición/descrición
proposta
Data prevista de
finalización
Data inicio

Informe Anual de Seguimento

Organización de xornadas informativas sobre inserción laboral para os
estudantes de 4º curso, coa colaboración de institucións, empresas e
profesionais de distintos ámbitos.
Xullo de 2016.
Xaneiro de 2016.
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Responsables

Responsable da
implantación

María José López Couso, Decana.

Estado
Data estado
Finalización
Comprobación
Data comprobación

3.2. Accións de mellora dos anos anteriores en proceso de execución

Informe Anual de Seguimento
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Acción de
mellora

ACCIÓNS DE MELLORA

Código
Tipo
Orixe acción

Ámbito

Descrición orixe

AM-3
Acción de Mellora
Informe Anual de Seguimento 2013-2014
Acción de mellora relacionada co apartado “Competencias” do informe
de seguimento 2013-2014

Ámbito de aplicación
A experiencia durante o curso académico 2013-2014, no que se

Definición

tramitaron en tempo e forma e segundo normativa solicitudes de
Análise causa

dispensa académica, fixo que moitos profesores tiveran que propoñer
sistemas alternativos de avaliación de competencias para os

Definición

estudantes aos que se lles concedeu tal dispensa.
Incorporar nas guías de todas as materias do título información explícita
Definición/descrición sobre o proceso de avaliación das competencias para aqueles
proposta

estudantes que soliciten e se lles conceda dispensa oficial de asistencia
a clase segundo a normativa.

Data prevista de
finalización
Data inicio
Responsables

Responsable da
implantación
Outros responsables
da implantación
Código
Descrición tarefa

Maio 2015
Xaneiro 2015
Margarita Estévez Saa, Coordinadora do Máster
Os profesores das materias e autores das respectivas guías,
coordinados polos membros da Comisión Académica Interuniversitaria
do título
AM-3.1
Incorporar nas guías das materias información sobre o proceso de
avaliación de competencias dos estudantes con dispensa académica

Tarefa1
Data prevista de
finalización
Persoa responsable

Maio 2015

Os distintos profesores das diferentes materias e autores das guías

Usuario responsable A Comisión Académica Interuniversitaria do título
Estado

En proceso de execución

Finalización
Data estado
Informe Anual de Seguimento
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Comprobación

A data de finalización adíase a Xullo 2016

Data comprobación

Acción de
mellora

ACCIÓNS DE MELLORA
Código
Tipo

Orixe

Orixe acción

Definición

Descrición orixe

Definición

Análise causa

Definición/descrición
proposta
Data prevista de
finalización
Data inicio
Usuario responsable
da implantación

AM-5
Acción de Mellora
Informe Anual de Seguimento 2013-2014
Acción de mellora relacionada co apartado “Resultados previstos” do
informe de seguimento 2013-2014
Velar a nivel interuniversitario pola calidade do título e facer públicos os
datos relativos á mesma
Incluir no apartado “Acreditación e Calidade” (Accreditation and Quality)
da páxina web oficial do título, os resultados e taxas máis relevantes
dos anos académicos anteriores.
Outubro 2016
Xaneiro 2015
Margarita Estévez Saa, Coordinadora do Máster

Responsables
Outros responsables
da implantación
Código
Descrición tarefa

Tarefa1

Data prevista de
finalización
Persoa responsable

Os membros da Comisión Académica Interuniversitaria do título
AM-5.1
Estudar, resumir e visualizar os resultados e taxas do título a medida
que se vaian facendo oficiais.
Outubro 2016, e anualmente mentres o título esté vixente.

Margarita Estévez Saa, Coordinadora do Máster

Usuario responsable A Comisión Académica Interuniversitaria do título

Estado
Finalización

En execución, a medida que se van obtendo a información dos
resultados

Data estado

Informe Anual de Seguimento
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Comprobación
Data comprobación

3.3. Accións de mellora executadas ao 100% no curso académico obxecto de seguimento (2014-15)

Acción de
mellora

ACCIÓNS DE MELLORA
Código
Tipo
Orixe acción

AM-1
Acción de Mellora
Informe Anual de Seguimento 2013-2014
Acción de Mellora correspondente a distintos apartados do Informe, en

Descrición orixe

particular “Acceso e Admisión de Estudantes”, “Competencias”,
“Planificación das Ensinanzas”, “Recursos Humanos”, “Recursos

Ámbito

Materiais e Servizos” e “Resultados”
Ámbito de aplicación

Definición

A experiencia durante o curso 2013-2014 puxo de manifesto a
dificultade de obter datos de xeito global e coordinado sobre todos os
indicadores máis importantes do título por parte das tres institucións
Análise causa

participantes no mesmo. Ademais, consideramos que o índice de

Definición

participación nas enquisas de satisfacción de profesores e alumnos
pode e debe incrementarse para que sexan evidencias claramente
representativas.
Definición/descrición Elaboración de enquisas internas anónimas en papel que inclúan de
proposta
Data prevista de
finalización
Data inicio
Responsables

Responsable da
implantación
Outros responsables
da implantación

Tarefa1

Informe Anual de Seguimento

Código

xeito unificado e coordinado todos os aspectos do título a avaliar
Xuño 2015
Xaneiro 2015
Margarita Estévez Saa, Coordinadora do Máster

Os membros da Comisión Académica Interuniversitaria do título
AM-1.1
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Descrición tarefa
Data prevista de
finalización
Persoa responsable
Código
Descrición tarefa
Tarefa 2

Data prevista de
finalización
Persoa responsable

Elaboración da enquisa de satisfacción do alumnado

Xuño 2015

Margarita Estévez Saa, Coordinadora do Máster
AM-1.2
Elaboración da enquisa de satisfación do profesorado
Xuño 2015
Margarita Estévez Saa, Coordinadora do Máster

Usuario responsable A Comisión Académica Interuniversitaria do título
Estado

Non executada

Data estado
Finalización

Comprobación

Considéranse suficientes as enquisas realizadas pola USC, que se
fixeron de forma unificada para as tres institucións participantes,

Data comprobación

Acción de
mellora

ACCIÓNS DE MELLORA
Código
Tipo
Orixe acción

Definición

Ámbito

Descrición orixe

Acción de Mellora
Informe Anual de Seguimento 2013-2014
Acción de mellora relacionada cos apartados “Competencias” e
“Planificación das ensinanzas” do informe de seguimento 2013-2014

Ámbito de aplicación

Análise causa
Definición

AM-2

Incrementar a participación dos titores profesionais nas enquisas de
satisfacción coas prácticas externas
Elaborar enquisas de satisfacción dirixidas aos titores profesionais das

Definición/descrición empresas e organismos participantes no título nas que poidan avaliar
proposta

de xeito preciso cuestións concretas relacionadas coa planificación das
ensinanzas e o desenvolvemento das competencias dos estudantes.

Informe Anual de Seguimento
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Data prevista de
finalización
Data inicio
Responsables

Responsable da
implantación
Outros responsables
da implantación
Código
Descrición tarefa

Xuño 2015
Xaneiro 2015
Margarita Estévez Saa, Coordinadora do Máster

A Comisión Académica Interuniversitaria do título
AM-2.1
Elaboración de enquisas de satisfacción internas dirixidas aos titores
profesionais do Prácticum do Máster

Tarefa1
Data prevista de
finalización
Persoa responsable

Xuño 2015

Margarita Estévez Saa, Coordinadora do Máster

Usuario responsable A Comisión Académica Interuniversitaria do título
Estado

Non Executada

Data estado
Finalización

Comprobación

Considerouse suficiente a información recabada nas enquisas
realizadas pola USC, nas que a participación foi satisfactoria (50%)

Data comprobación

Acción de
mellora

ACCIÓNS DE MELLORA
Código
Tipo

Definición

Orixe

Orixe acción
Descrición orixe

AM-4
Acción de Mellora
Informe Anual de Seguimento 2013-2014
Acción de mellora relacionada co apartado “Competencias” do informe
de seguimento 2013-2014

Definición

Facilitar aos titores profesionais de empresas, organismos e
institucións participantes no Prácticum a posibilidade de expresar e
Análise causa

valorar de xeito máis preciso o compromiso dos estudantes coas
prácticas realizadas e o seu grao de adquisición e desenvolvemento de
competencias

Informe Anual de Seguimento
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Definición/descrición Deseño dun novo formulario de valoración das prácticas dos
proposta
Data prevista de
finalización
Data inicio
Usuario responsable
da implantación

estudantes a cubrir polos titores profesionais externos.
Xuño 2015
Xaneiro 2015
Margarita Estévez Saa, Coordinadora do Máster

Responsables
Outros responsables
da implantación
Código
Descrición tarefa

Tarefa1

Data prevista de
finalización
Persoa responsable

Os membros da Comisión Académica Interuniversitaria do título
AM-4.1
Deseño dun novo formulario de valoración das prácticas dos
estudantes a cubrir polos titores profesionais externos.
Xuño 2015

Margarita Estévez Saa, Coordinadora do Máster

Usuario responsable A Comisión Académica Interuniversitaria do título
Estado

Executada

Data estado
Deseño finalizado e xa utilizado durante o curso académico obxecto de
Finalización

Comprobación

seguemento dun novo modelo de formulario de valoración das prácticas
por parte dos titores profesionais externos que lles permitiu afinar a súa
valoración do compromiso dos estudantes coas prácticas realizadas

Data comprobación

Notas:
Cada Acción pode ter varias tarefas.
Cada Tarefa pode ter varias subtarefas.
O seguimento debe facerse, tamén, para cada tarefa e subtarefa.

Informe Anual de Seguimento
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4. MODIFICACIÓNS DO PLAN DE ESTUDO

MODIFICACIÓNS DO PLAN DE ESTUDO
Modificacións

Informe Anual de Seguimento

Xustificación da modificación

17

Novembro - 2015

