






























 

Facultade / Escola…   

  

 

DE-02 P1 anexo 1 do 03/11/2014: Ficha de indicador 
 
 

Área de Apoio á 
Docencia e Calidade 

Unidade de Estudos e 
Programas 

 

Ficha de indicador 
 

Indicador  
(código e denominación)    

Nivel   Códigos equivalentes  

 

Fórmula de cálculo  

Especificacións de cálculo  

Descrición  

Periodicidade (ou 
frecuencia) de cálculo 

 

Método ou fonte da 
información 

 

 

Forma de representación 
(numérica e gráfica) 

 

 

Responsabilidades 

Información 
(captación dos datos) 

Comunicación dos resultados Análise e explotación dos 
resultados  

   
 

Data e modo de 
dispoñibilidade dos 
resultados 

 
Nivel de 
publicidade  

 

Limiares e obxectivos (se 
ha lugar)  

 

Observacións  

 

Versión  Data  

 



 

Facultade / Escola…   

  

 

DE-02 P1 anexo 2 do 03/11/2014: Petición de indicador 
 
 

Área de Apoio á 
Docencia e Calidade 

Unidade de Estudos e 
Programas 

 

Petición de indicador 
 
 
 

Identificación da persoa / entidade solicitante 

DNI  

Nome  

Cargo  

Contacto (e-mail, teléfono)  

Entidade  

 

Información solicitada 

Descrición   

Nivel de desagregación (sexo, campus, 
categoría persoal…) 

 

Período de referencia (curso 
académico, ano natural…) 

 

Finalidade da petición  
 

Observacións  
 

Data  

 



Facultad/Escuela…….

Denominación
Código

(e equivalencias)
Nivel

Descrición
(Modo de cálculo)

Frecuencia de 
cálculo

Contratos 
Programa

Seguimento 
das titulacións

Acreditación 
das titulacións

Docentia 
e outros 

programas de 
avaliación 
docente

Certificación da implantación de 
sistemas de calidade na xestión

I01-MC
(ISUG 17) 1

Rexistra a porcentaxe de servizos ou centros de xestión da Universidade de Vigo que teñen unha 
certificación de implantación de sistemas de calidade da xestión.

(Plan de financiamento do SUG)
Ano natural   

Grao de satisfacción dos grupos de 
interese

Mide o grao de satisfacción dos principais grupos de interese implicados no proceso de ensino-
aprendizaxe respecto ao desenvolvemento das titulacións.

Estudantado I02-MC 1 Ano académico  

Profesorado I03-MC 1
Ano académico

(en períodos de 2 
anos)

 

Persoas tituladas I04-MC 1 Ano académico  

Nota media de acceso do estudantado 
ás titulacións

I01-AC
(CRUE 04, CRUE 

05)
2

 Nota media de acceso do estudantado que solicitan o acceso (en primeira preferencia) a unha 
titulación T.

(CRUE)
Ano académico   

Ocupación da titulación I02-AC
(III.PRE 8) 2

Rexistra a matrícula de novo ingreso por preinscrición respecto da oferta de prazas.

Modo de cálculo:  % de estudantes de novo ingreso por preinscrición matriculados nun grao E en 
relación co número de prazas ofertadas no grao E.

Ano académico  

Preferencia da titulación I03-AC
(III.PRE 9) 2

Rexistra a preinscrición en 1ª opción respecto da oferta de prazas.

Modo de cálculo:  % de estudantes preinscritos como 1ª opción nun grao E en relación co número de 
prazas ofertadas no grao E.

Ano académico  

Adecuación da titulación I03-AC
(III.PRE 10) 1

Rexistra a matrícula de novo ingreso en 1ª opción de preinscrición respecto da matrícula de novo 
ingreso. 

Modo de cálculo: % de estudantes que se matriculan por primeira vez nun grao E na súa primeira 
opción de preinscrición sobre o nº total de estudantes que se matricula por primeira vez no grao E.

(Plan de financiamento do SUG)

Ano académico   

Evolución do estudantado matriculado 
en cada curso académico

I04-AC 2 Rexistra a evolución do número de estudantes matriculados en cada curso académico ao longo dos 
últimos anos académicos nunha titulación T.

Ano académico  

Seguimento das titulacións I01-DO 2

Mide os resultados do proceso de seguimiento e mellora das titulacións oficiais.

Modo de cálculo:   % de titulacións oficiais con avaliación positiva do seu informe anual de seguimento, 
sexa realizada pola axencia de calidade competente (ACSUG) ou internamente (na Universidade de 

Vigo), en relación ao total de titulacións avaliadas en cada convocatoria.

Ano académico  

Acreditación das titulacións I02-DO 1
Mide os resultados do programa de acreditación das titulacións oficiais.

Modo de cálculo: % de titulacións oficiais que conseguen a renovación da súa acreditación pola axencia 
de calidade competente (ACSUG) en relación co total de titulacións avaliadas en cada convocatoria.

Ano académico 

Participación do alumnado nas 
enquisas de avaliación do profesorado

I03-DO
(VAD I1C) 1

Rexistra a participación do estudantado na enquisas de avaliación docente (EAD)

Modo de cálculo: Para un curso académico X, criterio da participación do estudantado nas EAD.
(Universidade de Vigo - Programa VAD Centros)

Ano académico  

Grao de satisfacción do estudantado 
coa actividade docente do profesorado

I04-DO
(antes: Indicador 76) 2

Mide o grao de satisfacción do estudantado coa actividade docente do profesorado.

Modo de cálculo:   resultado da valoración agregada, para unha titulación T e un centro C, dos items da 
enquisa de avaliación docente (EAD).

(Universidade de Vigo)

Ano académico   

Grao de satisfacción coa planificación 
e desenvolvemento do ensino

Mide o grao de satisfacción dos principais grupos de interese implicados no proceso de ensino-
aprendizaxe respecto da planificación e desenvolvemento do ensino.

Ano académico

Estudantado I05-DO
(antes: Indicador 74) 1

Ano académico
(en períodos de 2 

anos)
 

Profesorado I06-DO
(antes: Indicador 78) 1 Ano académico  

Persoas tituladas I07-DO 1 Ano académico  

DO-0204
Xestión das prácticas académicas 

externas

Grao de satisfacción coas prácticas 
académicas externas

I08-DO 1

Mide o grao de satisfacción do estudantado respecto das prácticas académicas externas.

 Modo de cálculo: resultado da valoración agregada, para unha titulación T e un centro C, dos items da 
enquisa de prácticas académicas externas curriculares e extracurriculares.

(Universidade de Vigo)

Ano académico  

DO-0205
Xestión da mobilidade

Alumnado de intercambio I09-DO
(ISUG 12, CRUE 06) 1

Nº de estudantes de intercambio (tanto entrantes como saíntes) que participan en programas de 
intercambio internacional con universidades estranxeiras entre o nº total de estudantes matriculados.

(Plan de financiamento do SUG)
Ano académico   

PANEL DE INDICADORES 

Indicadores comúns

D
O

D
o
c
e
n
c
i
a

Proceso(s) ou subproceso(s)

DE
Dirección Estratéxica

Impacto ou relación con outros programasIndicadores

AC
Xestión académica

DO-0202
Promoción das titulacións

PROCESOS ESTRATÉXICOS

DO-01
Xestión dos programas formativos 

MC
Xestión da calidade e mellora continua

DO-02
Planificación y desarrollo de la enseñanza

DO-03
Información pública y rendición de cuentas

PROCESOS CLAVE

DO-0201
Planificación e desenvolvemento da 

ensinanza

Modo de cálculo: resultado da valoración agregada, para unha titulación T e un centro C, de todos os 
ítems da enquisa de avaliación da satisfacción das titulacións oficiais para  

- o estudantado
- o profesorado

- as persoas tituladas.
(Universidade de Vigo)

MC
Xestión da calidade e mellora continua

DO-03
Información pública e rendición de contas

Modo de cálculo:   resultado da valoración agregada, para unha titulación T e un centro C, dos ítems 
relacionados coa planificación e desenvolvemento do ensino da enquisa de avaliación da satisfacción 

das titulaciones oficiais para
 - o estudantado
- o profesorado

- as persoas tituladas.
(Universidade de Vigo)
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Facultad/Escuela…….

Denominación
Código

(e equivalencias)
Nivel

Descrición
(Modo de cálculo)

Frecuencia de 
cálculo

Contratos 
Programa

Seguimento 
das titulacións

Acreditación 
das titulacións

Docentia 
e outros 

programas de 
avaliación 
docente

PANEL DE INDICADORES 

Indicadores comúns

Proceso(s) ou subproceso(s)

Impacto ou relación con outros programasIndicadores

Duración media dos estudos I10-DO
(II.RTO.12) 2  Mide o número medio de anos que tarda o estudantado dunha titulación T en graduarse. Ano académico  

Taxa de rendemento I11-DO
(II.RTO.3) 2

Achega información anual sobre a proporción de créditos ordinarios superados polos estudantes con 
respecto aos créditos ordinarios matriculados.

Modo de cálculo:  para un curso académico X, relación porcentual entre o número de créditos ordinarios 
superados no título T na Universidade U e o número total de créditos ordinarios matriculados no título T 

na Universidade U.
(ACSUG - Programa Seguimento de Títulos Oficiais)

Ano académico  

Taxa de abandono
(primeiro ano)

I12-DO
(II.RTO.6) 1

Achega información anual sobre a proporción de estudantes que abandonan un título T con respecto 
ás/aos estudantes inicialmente matriculados.

Modo de cálculo: relación porcentual entre os estudantes dunha cohorte de entrada C matriculados non 
título T na Universidade U nun curso académico X, que non se matricularon non devandito título T nos 

cursos X+1 e X+2, e o número total de estudantes da cohorte de entrada C que accederon ao 
mencionado título T o curso académico X.

(CURSA)

Ano académico  

Taxa de eficiencia I13-DO
(II.RTO.13) 1

Achega información anual sobre a diferenza entre o nº de créditos efectivamente matriculados polos 
graduados con respecto aos créditos en que se debían matricular.

Modo de cálculo: relación porcentual entre o número total de créditos do plan de estudos nos que 
deberon matricularse ao longo dos seus estudos o conxunto de graduados/as dun determinado ano 

académico e o número total de créditos nos que realmente deben de ter que matricularse.
(RD 861 modif. RD 1397)

Ano académico  

Taxa de graduación I14-DO
(II.RTO.10) 1

Achega información anual sobre a proporción de estudantes que consegue finalizar unha titulación no 
tempo previsto máis 1 ano con respecto ás/aos estudantes matriculados inicialmente.

Modo de cálculo: % de estudantes que finalizan a ensinanza no tempo previsto no plan de estudos ou 
nun ano académico máis en relación coa súa cohorte de entrada

(RD 861 modif. RD 1397)

Ano académico   

Taxa de éxito I15-DO
(II.RTO.4) 2

Para un curso académico X, relación porcentual entre o número de créditos superados polo total de 
estudantes matriculados no título T na Universidade U e o número de créditos presentados a exame 

polo total de estudantes matriculados no título T na Universidade U nese mesmo curso X.
(Universidade de Vigo)

Ano académico  

Tempo medio para encontrar emprego I16-DO
(ISUG 02) 1

 Tempo medio que tarda o estudantado graduado dunha titulación T en atopar un emprego relacionado 
coa súa formación

(Plan de financiamento do SUG)
Ano académico  

PROCESOS SOPORTE

% de PAS en programas de formación I01-PE
(ISUG 16) 1

Rexistra a porcentaxe de PAS que participou nos programas de formación.
(Plan de financiamento do SUG)

Modo de cálculo: % de PAS do centro que participaron nalgún programa de formación durante o ano N.
(Universidade de Vigo)

Ano natural   

Cualificación do PDI I02-PE
(ISUG 03, IV.PDI.2) 1

Representa a porcentaxe de PDI doutor. 

Modo de cálculo: Rexistra a porcentaxe de PDI con grao de doutor no ano (N-1) sobre o total do cadro 
de persoal do PDI no ano (N-1)

(Plan de financiamento do SUG)

Ano académico    

Resultados de investigación de 
carácter académico

I03-PE
(ISUG 08, IV.PDI.9) 1 Relación entre o número de sexenios obtidos polo corpo docente universitario doutor con "i" sexenios 

potenciais e o seu número de sexenios potenciais (sendo i=1, 2, 3,…)
Ano académico 

A satisfacción dos grupos de interese.

Indicador de nivel 1: Indicador común para todos os centros con impacto directo en, polo menos: 

Os mecanismos de financiamento da Universidade 

PE
Xestión do persoal

IA
Xestión da infraestrutura e ambiente de traballo

A medición xeral do nivel de calidade da Universidade (inclusive os indicadores esixidos pola lexislación)

CRUE: Conferencia de Reitores das Universidades Españolas

Indicador de nivel 2: Indicador común para todos os centros con impacto indirecto nos aspectos mencionados

ISUG: Indicador de financiamento do Sistema Universitario Galego

SIIU: Sistema Integrado de Información Universitaria

A estratexia da Universidade.

 Indicador imposto polo RD 861/2010 que modifica o RD 1393/2007, de ordenación das ensinanzas universitarias oficiais.
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Facultade/Escola…….

Denominación
Código

(e equivalencias)
Nivel

Descrición
(Modo de cálculo)

Frecuencia de 
cálculo

Seguimento 
das titulacións

Acreditación 
das titulacións

Docentia 
e outros 

programas de 
avaliación 
docente

3

PROCESOS SOPORTE

PROCESOS CLAVE

Indicador de nivel 3: Indicador específico do centro, establecido en función da súa situación particular.

PANEL DE INDICADORES 

Indicadores específicos do centro

Proceso(s) ou subproceso(s)

Indicadores Impacto o relación con otros 
programas

PROCESOS ESTRATÉXICOS
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