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 Accións de mellora
 

 Participación do alumnado nas enquisas de avaliación da satisfacción

Denominación da
acción de mellora:

Participación do alumnado nas
enquisas de avaliación da
satisfacción

Estado: En preparación
Sgic: 2021-2022
Centro: 311 - Facultade de Química

 

Data de comezo: 01/07/2022
Data de alerta: 28/06/2024
Data prevista de
finalización:

31/07/2024

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e

rendemento
 

Ano académico: 2022/2023
Ano académico de
finalización:

2022/2023

 

Punto débil detectado: Nos últimos anos conseguiuse aumentar progresivamente as porcentaxes de participación do
alumnado nas enquisas de satisfacción sobre o título, pero no curso 2020-21 obsérvase un
notable descenso. Aínda que no curso 2020-21 se detectou un descenso na participación do
alumnado en practicamente todos os títulos da universidade, é conveniente no perder de vista
esta cuestión, por se non se trata dun feito illado e coxuntural.

 

Actuacións a
desenvolver:

Recalcar a importancia das enquisas de satisfacción nas charlas informativas do PAT e nas
reunións dos estudantes cos titores e mentores ao longo do curso, e por medio de
recordatorios a través do correo electrónico a medida que se aproxima o final do curso.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Grao de satisfacción das persoas egresadas co título

Denominación da
acción de mellora:

Grao de satisfacción das
persoas egresadas co título

Estado: En preparación
Sgic: 2021-2022
Centro: 311 - Facultade de Química
Titulación: V11M085V02 - Máster

Universitario en Ciencia e
Tecnoloxía de Conservación de
Produtos da Pesca

 

Data de comezo: 01/07/2022
Data de alerta: 28/06/2024
Data prevista de
finalización:

31/07/2024

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e

rendemento
 

Ano académico: 2022/2023
Ano académico de
finalización:

2022/2023

 

Punto débil detectado: Nas enquisas realizadas ás persoas tituladas do máster no curso 2020-21 obsérvase que os
valores de satisfacción están cerca da media da Facultade de Química, pero con certa
tendencia a encontrarse por debaixo destes.

 

Actuacións a
desenvolver:

Analizar as posibles causas da mellorable  satisfaccion dos  egresados co título, e realizar un
seguimento da evolución en promocións  consecutivas.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Fomento da vocación e interese pola química

Denominación da
acción de mellora:

Fomento da vocación e interese
pola química

Estado: En preparación
Sgic: 2021-2022
Centro: 311 - Facultade de Química
Titulación: V11G200V01 - Grao en

Química
 

Data de comezo: 01/07/2022
Data de alerta: 28/06/2024
Data prevista de
finalización:

31/07/2024

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 2. Información e transparencia

 

Ano académico: 2022/2023
Ano académico de
finalización:

2022/2023

 

Punto débil detectado: A pesar de que a nota mínima de acceso se está a incrementar non últimos anos, a
preferencia pola titulación non experimenta o mesmo efecto. Considérase axeitado levar a
cabo actividades de difusión e fomento da vocación e o interese pola química por parte do
alumnado de colexios e institutos que poida redundar na posible captación de futuro
alumnado.

 

Actuacións a
desenvolver:

Promover a participación do profesorado da facultade nos programas StemBach e
InspiraSteam. Organización de Olimpíadas de Química para 3º e 4º de ESO.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Fomento da igualdade

Denominación da
acción de mellora:

Fomento da igualdade

Estado: En preparación
Sgic: 2021-2022
Centro: 311 - Facultade de Química

 

Data de comezo: 01/07/2022
Data de alerta: 28/06/2024
Data prevista de
finalización:

31/07/2024

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 2. Información e transparencia

 

Ano académico: 2022/2023
Ano académico de
finalización:

2022/2023

 

Punto débil detectado: Ainda que a porcentaxe de mulleres matriculadas en titulacións científicas é axeitado, segue
habendo unha menor participación feminina en postos de responsabiliidade.

 

Actuacións a
desenvolver:

Organización de charlas Muller e Ciencia.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Visibilidade da Facultade na sociedade

Denominación da
acción de mellora:

Visibilidade da Facultade na
sociedade

Estado: En preparación
Sgic: 2021-2022
Centro: 311 - Facultade de Química

 

Data de comezo: 01/07/2022
Data de alerta: 28/06/2024
Data prevista de
finalización:

31/07/2024

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 2. Información e transparencia

 

Ano académico: 2022/2023
Ano académico de
finalización:

2022/2023

 

Punto débil detectado: Segue a haber certo descoñecemento e/ou desconexión por parte da sociedade con respecto
ás actividades levadas a cabo na Facultade de Química.

 

Actuacións a
desenvolver:

Incrementar a visibilidade das actividades universitarias mediante Charlas Muller e Ciencia
(emitidas a través de UVigoTV) e fomento da participación no Programa de Maiores.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 
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