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1. INTRODUCIÓN 
A Facultade de Ciencias do Traballo de Ferrol nace como tal en setembro de 
2010 a partir da anterior Escola Universitaria de Relacións Laborais, cuxa 
orixe se sitúa pola súa vez no Centro de Estudos Sociais, dependente da 
Escola Social de Santiago, creado no ano 1971. O devandito centro 
converteríase máis adiante na Escola de Graduados Sociais, adscrita 
primeiro á Universidade de Santiago e despois á Universidade da Coruña 
(UDC), na que se atopou plenamente integrada desde o ano 2000. 

Neses anos formáronse máis de dous mil titulados como graduados sociais, 
diplomados en Relacións Laborais, actualmente graduados en Relacións 
Laborais e Recursos Humanos, ademais de varias promocións de titulados 
nos mestrados universitarios impartidos. 

No momento actual, seguindo as directrices do Plan estratéxico da UDC 
2013-2020, a Facultade presenta o seu propio plan estratéxico, froito do 
proceso que se describe a continuación:  

a) Previamente elaborouse unha proposta provisional que foi aprobada pola 
Comisión de Garantía de Calidade do centro o 19 de xuño de 2014. 
Buscouse logo que a devandita proposta fose ampliada coa participación do 
persoal docente e investigador (PDI), o persoal de administración e servizos 
(PAS) e o estudantado, co obxectivo de que o plan resultase do consenso 
entre todos os sectores que constitúen a comunidade universitaria no noso 
centro.  

b) Para iso adoptouse un enfoque participativo. O plan expúxose na páxina 
web do centro, informouse o PDI, o PAS e o estudantado sobre o seu 
proceso de elaboración, e recolléronse as súas achegas a través de todos os 
medios posibles: a través dunha caixa de correo instalada no centro e 
tamén de correos electrónicos enviados ao vicedecano de Calidade. 

c) Sometida a proposta provisional a exposición pública, as suxestións 
recibidas foron estudadas pola Comisión de Garantía de Calidade, antes de 
ser aprobado o definitivo Plan estratéxico da Facultade de Ciencias do 
Traballo pola Xunta de Facultade. 

Un plan estratéxico é un programa de actuación en que se especifica o que 
se pretende conseguir nun prazo non inmediato, que será o de vixencia do 
plan, e o camiño que cómpre seguir para conseguilo. Recóllese nun 
documento que constitúe un compromiso de acción para todo o centro. 

Sabemos que o momento actual é especialmente complicado, por moi 
distintas causas, e que un dos obxectivos principais deste plan, alén de 
garantir unha educación de calidade, debe ser favorecer a empregabilidade 
dos nosos titulados. Isto é algo que non depende exclusivamente do centro, 
pero en calquera caso debemos asegurarnos, pondo en marcha todas as 
medidas que estean nas nosas mans, de que desde esta facultade se fai 
todo o posible para alcanzar ese obxectivo. Por iso se insistiu en propor a 
todos os interesados que fixesen chegar as súas propostas, por pouco 
viables que as visen, para que fosen estudadas pola Comisión de Garantía 
de Calidade da Facultade, encargada de elaborar este plan estratéxico.  



 
ELABORACIÓN E REVISIÓN DO 

PLAN ESTRATÉXICO DOS 
CENTROS DA UDC 

Facultade de 
Ciencias do 

Traballo 

 

 4

O Plan estratéxico da Facultade de Ciencias do Traballo segue o modelo do 
Plan estratéxico da UDC 2013-2020. Así, primeiramente exporanse a 
misión, a visión e os valores da Facultade, e despois o propio plan dividido 
en cinco áreas: 

a) Área estratéxica 1: docencia e aprendizaxe 

b) Área estratéxica 2: investigación, innovación e transferencia 

c) Área estratéxica 3: responsabilidade social 

d) Área estratéxica 4: internacionalización 

e) Área estratéxica 5: financiamento e uso eficiente dos recursos 
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2. MISIÓN, VISIÓN E VALORES DA FACULTADE 
DE CIENCIAS DO TRABALLO 
2.1. MISIÓN 
Somos un centro universitario público cuxa finalidade é a formación superior 
e o desenvolvemento científico nas áreas das relacións laborais, os recursos 
humanos e a prevención de riscos laborais. 

Ofrecemos unha formación especializada nas devanditas áreas e 
procuramos satisfacer as necesidades e as demandas da sociedade a través 
dun uso eficiente dos recursos dispoñibles, nun proceso de mellora continua 
cara á excelencia académica e con respecto dos valores da UDC. 

2.2. VISIÓN 
Desexamos ofrecer unha formación especializada e que permita atender 
eficazmente as necesidades da poboación estudantil a través dunha 
metodoloxía activa e participativa, como require o espazo europeo de 
educación superior (EEES); desenvolver as competencias necesarias para 
mellorar a empregabilidade dos nosos titulados; ser un compoñente 
dinámico da sociedade que achegue conciencia crítica, coñecemento, 
formación e cultura a todos os sectores sociais. 

No horizonte do ano 2020 queremos atinxir as seguintes metas: 

a) Ofrecer titulacións competitivas e orientadas á práctica profesional, que 
fomenten a inserción laboral, nunha contorna que promova a aprendizaxe e 
o desenvolvemento dun espírito crítico. 

b) Desenvolver e orientar uns contidos curriculares que nos axuden a 
consolidar e afondar a nosa relación coa contorna empresarial e coa 
sociedade. 

c) Desenvolver unha actividade docente e investigadora orientada a 
problemas reais, cuxos resultados poidan ser transferidos á sociedade. 

d) Fomentar a mobilidade do estudantado, o PDI e o PAS. 

2.3. VALORES 
A Facultade de Ciencias do Traballo da UDC, como institución pública, civil, 
inclusiva e laica, rexerase polos seguintes valores: 

a) A igualdade de oportunidades mediante a aplicación dos criterios de 
mérito, capacidade e igualdade, así como mediante a defensa do acceso 
universal á universidade e o fomento dunha cultura de non discriminación. 

b) O esforzo das persoas como aspecto chave do progreso e do 
desenvolvemento individual, como a coordinación de vontades e 
capacidades persoais dirixida á resolución de problemas, á superación de 
conflitos e á consecución dos obxectivos colectivos orientados ao interese 
común. 
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c) A participación como instrumento para aproveitar todas as capacidades 
e os recursos dispoñibles, fomentando as canles de comunicación entre 
todos os membros da comunidade universitaria nos procesos de toma de 
decisións. 

d) O compromiso e a responsabilidade social para contribuír activamente á 
mellora do sistema socioeconómico da nosa contorna e implicarnos na 
xeración de benestar económico para o conxunto da sociedade. 

e) O compromiso con Galicia, coa transformación e o desenvolvemento da 
sociedade galega, responsabilizándonos do cultivo, da protección e da 
transmisión dos valores patrimoniais e culturais, tanto no ámbito artístico 
como no urbanístico, arquitectónico, documental ou lingüístico. 

f) O respecto do medio como universidade socialmente responsable, 
xestionando os recursos á nosa disposición para que xeren o menor impacto 
ambiental posible e procurando a maior eficiencia e eficacia no seu uso. 

g) A eficiencia, como responsables da xestión de recursos públicos para 
conseguir o seu uso eficaz, orientado a satisfacer as necesidades da 
sociedade e o ben común. 

h) A calidade como meta e vontade de mellora continua na docencia, na 
investigación, na xestión e nos servizos, co fin de alcanzar maiores cotas de 
benestar social. 

i) A transparencia como mecanismo de rendición de contas para xustificar 
as nosas decisións e propiciar a adecuada verificación das nosas actuacións.  
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3. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS E PLANS DE 
MELLORA 
3.1. ÁREA ESTRATÉXICA 1: DOCENCIA E 
APRENDIZAXE 

3.1.1. Obxectivo estratéxico 1: unha aprendizaxe de 
calidade no ámbito do espazo europeo de educación 
superior 

A Facultade de Ciencias do Traballo busca afondar no proceso de mellora da 
aprendizaxe dos seus estudos e na adaptación ao espazo europeo de 
educación superior. 

3.1.1.1. Obxectivos estratéxicos 

• Taxa de graduación 

A taxa de graduación no curso 2013-20141 foi do 27,9% para o Grao en 
Relacións Laborais e Recursos Humanos, e case do 100% para o Mestrado 
en Xestión e Dirección Laboral e o Mestrado en Prevención de Riscos 
Laborais e Riscos Comúns. Con estas taxas, que se poden considerar 
satisfactorias, e tendo en conta que os criterios que se utilizan para o seu 
cálculo son discutibles e probablemente revisables a curto prazo2, cremos 
que non é necesario propor ningún plan de mellora. 

• Taxa de abandono 

Os datos oficiais en que se baseou a análise da situación actual, de marzo 
de 2014, mostran unha taxa de abandono do alumnado do 26,9%. A 
Facultade pretende reducir de forma progresiva esta taxa ata alcanzar 
valores inferiores ao 25% en 2015 e ao 15% en 2020. 

• Taxa de éxito 

Preténdese manter os valores da taxa de éxito do alumnado por encima do 
80% ata o ano 2020. Esta taxa durante o curso 2012-2013 foi do 92,1%, e 
cremos que é moi difícil superala, polo que non se propoñen plans de 
mellora a respecto deste indicador. 

• Motivación 

No tocante á motivación, medida pola enquisa de satisfacción dos 
estudantes, tendo en conta que no curso 2012-2013 a Facultade obtivo un 

                                                 
1 A maioría dos datos en que se basean estes obxectivos teñen como punto de 
referencia o curso 2012-2013. Neste caso, ofrecemos o dato do ano académico 
máis recente. 
2 O cálculo da taxa realízase baixo o suposto de considerar unicamente como 
graduado o alumnado que ingresa por primeira vez non só na titulación, senón na 
universidade. Non se inclúe no alumnado graduado aquel que finalizase os estudos 
grazas a validacións (proveniente de formación profesional ou titulacións 
universitarias anteriores). 
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nivel de satisfacción de 6,27 sobre 7, non se expoñen plans de mellora. O 
obxectivo é manter este ou moi parecidos niveis de motivación.  

• Participación na avaliación (estudantado) 

Buscaremos aumentar a participación do estudantado nos procesos de 
avaliación da satisfacción coa docencia recibida ata o 25% no ano 2015 e o 
60% no ano 2020. No curso 2012-2013 foi do 19,4%. 

• Avaliación docente (Programa Docentia) 

Queremos atinxir o 45% de profesores avaliados no Programa Docentia no 
ano 2015 e un 100% en 2020. No curso 2012-2013 a porcentaxe de 
profesores avaliados era do 38,5%, superior á media da UDC. 

3.1.1.2. Indicadores do obxectivo 

Indicadores Valor 
inicial 

Meta 
2015 

Meta 
2020 

Redución da taxa de abandono 26,9% 25% 15% 

Mantemento dos valores da taxa de éxito por encima 
do 80% no ano 2020 

92,1% > 85% > 80% 

Mantemento dos actuais niveis de motivación 6,27 
(sobre 7) 

> 6 > 6 

Aumento da participación dos estudantes nos 
procesos de avaliación da satisfacción coa docencia 
recibida 

19,4% 25% 60% 

Aumento da porcentaxe de profesores incluídos no 
procedemento de avaliación docente (Programa 
Docentia) 

38,5% 45% 100% 
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3.1.1.3. Plans de mellora 

ÁREA ESTRATÉXICA 1: DOCENCIA E APRENDIZAXE 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1: unha aprendizaxe de calidade no ámbito do espazo 
europeo de educación superior 

Denominación da proposta Redución da taxa de abandono 

Punto débil detectado  Taxas lixeiramente elevadas de abandono 
no Grao 

Ámbito de aplicación Facultade de Ciencias do Traballo 

Responsable da súa aplicación 
−−−−    Equipo de goberno do centro 
−−−−    Profesorado 

Obxectivos específicos Reducir de forma progresiva a taxa de 
abandono do alumnado do Grao 

Actuacións para desenvolver 

−−−−    Maior seguimento dos alumnos, sobre 
todo no primeiro curso do Grao, en que as 
taxas de abandono son máis elevadas 
−−−−    Impulsar o Plan de Acción Titorial para 
que o alumnado e o profesorado se decidan 
a participar en maior medida do que o 
veñen facendo, e para que esa participación 
sirva como un instrumento máis para un 
mellor seguimento do alumnado 

Período de execución 2014-2020 

Recursos/financiamento Propios 

Responsable do seguimento 
−−−−    Equipo de goberno do centro 
−−−−    Comisión de Garantía de Calidade 

Indicadores de execución  

−−−−    Redución da taxa de abandono no Grao a 
menos do 25% en 2015 
−−−−    Redución da taxa de abandono no Grao a 
menos do 15% en 2020 

Observacións 

 
 
 

Para cubrir só se a proposta foi executada (total ou parcialmente) 

Nivel de cumprimento  

Resultados obtidos   

Grao de satisfacción  

Accións correctoras para 
desenvolver 
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ÁREA ESTRATÉXICA 1: DOCENCIA E APRENDIZAXE 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1: unha aprendizaxe de calidade no ámbito do espazo 
europeo de educación superior 

Denominación da proposta 
Aumento da participación do estudantado 
nos procesos de avaliación da satisfacción 
coa docencia recibida 

Punto débil detectado  Baixa participación do estudantado nas 
enquisas de avaliación 

Ámbito de aplicación Facultade de Ciencias do Traballo 

Responsable da súa aplicación Equipo de goberno do centro 

Obxectivos específicos Elevar a participación do alumnado nas 
enquisas de avaliación docente 

Actuacións para desenvolver 

Ademais da información que xa se vén 
ofrecendo a través de carteis e correos 
electrónicos, cómpre informar o alumnado 
na aula de clase, en todos os cursos de 
grao e posgrao, nos últimos días de cada 
cuadrimestre sobre a importancia de 
aumentar a súa participación nas enquisas 
de cara á mellora do título 

Período de execución 2014-2020 

Recursos/financiamento Propios 

Responsable do seguimento Comisión de Garantía de Calidade 

Indicadores de execución  

−−−−    Aumentar a taxa de participación do 
estudantado na avaliación docente ao 25% 
en 2015 
−−−−    Aumentar a taxa de participación do 
estudantado na avaliación docente ao 60% 
en 2020 

Observacións 

 
 
 

Para cubrir só se a proposta foi executada (total ou parcialmente) 

Nivel de cumprimento  

Resultados obtidos   

Grao de satisfacción  

Accións correctoras para 
desenvolver 
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ÁREA ESTRATÉXICA 1: DOCENCIA E APRENDIZAXE 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1: unha aprendizaxe de calidade no ámbito do espazo 
europeo de educación superior 

Denominación da proposta Aumento da avaliación docente do 
profesorado (Programa Docentia) 

Punto débil detectado  Baixa porcentaxe do profesorado incluído 
no procedemento de avaliación docente 

Ámbito de aplicación Facultade de Ciencias do Traballo 

Responsable da súa aplicación Profesorado da Facultade 

Obxectivos específicos 

Elevar a porcentaxe do profesorado 
incluído no procedemento de avaliación 
docente, ata:  
−−−−    alcanzar o 45% no ano 2015;  
−−−−    e alcanzar o 100% no ano 2020 

Actuacións para desenvolver 

Maior información por parte do Decanato 
aos profesores con docencia maioritaria no 
centro sobre a importancia de se someteren 
ao procedemento de avaliación docente 

Período de execución 2014-2020 

Recursos/financiamento Propios 

Responsable do seguimento Comisión de Garantía de Calidade 

Indicadores de execución  Número de docentes que participan no 
Programa Docentia 

Observacións 

 
 
 

Para cubrir só se a proposta foi executada (total ou parcialmente) 

Nivel de cumprimento  

Resultados obtidos   

Grao de satisfacción  

Accións correctoras para 
desenvolver 
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3.1.2. Obxectivo estratéxico 3: unha oferta formativa 
consolidada e axustada ás necesidades da contorna 

3.1.2.1. Obxectivos estratéxicos 

• Novos ingresos no grao 

Manter o nivel de matrícula de novos ingresos no Grao en cando menos 45 
estudantes. Para iso continuaremos coas iniciativas postas en marcha nos 
últimos anos co fin de captarmos alumnos de novo ingreso para o Grao. 

• Novos ingresos nos mestrados 

Manter o número de alumnos de novo ingreso nos mestrados que se 
imparten na Facultade nunhas cifras similares ás alcanzadas nos últimos 
anos, e, en todo caso, nunha cifra superior aos 40 novos alumnos en total. 
No curso 2013-2014 foi de 67 novos alumnos. 

3.1.2.2. Indicadores do obxectivo 

Indicadores Valor inicial Meta 
2015 

Meta 
2020 

Manter o número de alumnos de novo ingreso 
no Grao nunha cifra superior aos 45 

55 (curso 
2013-2014) 

> 45 > 45 

Manter o número de alumnos de novo ingreso 
nos mestrados en niveis similares aos actuais 

67 (curso 
2013-2014) 

> 40 en 
total 

> 40 en 
total 

3.1.2.3. Plans de mellora 

Non se propoñen para estes obxectivos. 

O número de alumnos de novo ingreso nos estudos de mestrado foi moi 
positivo nos últimos anos. Canto aos do Grao, aínda que non se propoña 
como obxectivo específico acadar unhas cifras superiores ás actuais, iso non 
supón que a Facultade de Ciencias do Traballo non continúe tratando de 
aumentar o número de alumnos de novo ingreso por encima dos 45 anuais. 
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3.2. ÁREA ESTRATÉXICA 2: INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN E TRANSFERENCIA 

3.2.1. Obxectivo estratéxico 1: unha produción científica 
de calidade 

Unha das liñas estratéxicas prioritarias da UDC é aumentar a produtividade 
investigadora, especialmente da importante porcentaxe de PDI con que 
conta que non é doutor. No caso desta facultade, que debido á súa orixe ata 
hai pouco tempo era escola universitaria, a porcentaxe de profesores 
doutores é baixa, aínda que aumentou significativamente nos últimos anos. 
Así, un dos obxectivos deste plan estratéxico é aumentar a produtividade 
investigadora do PDI do centro, co aumento do número de publicacións en 
revistas científicas indexadas. 

3.2.1.1. Obxectivos estratéxicos 

• Produtividade científica 

O Plan estratéxico da UDC 2013-2020 pretende aumentar de forma 
progresiva a produción científica do PDI para superar o valor de 1,3 artigos3 
publicados en revistas científicas incluídas nas bases de datos ISI/JCR por 
PDI doutor. No Plan estratéxico da Facultade de Ciencias do Traballo, tendo 
en conta o indicado anteriormente, non se establece un índice cuantitativo, 
mais si o obxectivo de aumentar as publicacións científicas do profesorado 
con docencia maioritaria no centro. 

• Sexenios 

O obxectivo é aumentar a proporción entre o número de sexenios de 
investigación obtidos polo PDI en condicións de solicitar un sexenio e o 
número máximo de sexenios posibles4. 

• Doutoramento 

Preténdese incrementar a porcentaxe de PDI doutor a respecto ao PDI total 
do 30,8% existente en 2012 ao 60% en 2015 (media actual do total de 
centros da UDC) e ao 80% en 2020. 

• Participación en programas de doutoramento e calidade das 
teses de doutoramento 

Nestes momentos non se poden propor obxectivos relacionados co 
incremento da porcentaxe de programas de doutoramento con mención de 
calidade/selo de excelencia, ao non existir programas de doutoramento no 
centro. Tampouco se poden formular obxectivos relacionados coa calidade 

                                                 
3 Ponderado cada un polo índice de impacto da publicación. 
4 Para o conxunto da UDC, o Plan estratéxico da UDC 2013-2020 busca alcanzar o 
45% no ano 2015 e o 50% no ano 2020. 
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das teses de doutoramento5. No entanto, preténdese participar nun 
programa de doutoramento antes do ano 2020. 

3.2.1.2. Indicadores do obxectivo 

Indicadores Valor 
inicial 

Meta 
2015 

Meta 
2020 

Incremento da produtividade científica do PDI con 
docencia maioritaria na Facultade 06 Aumento Aumento 

Aumento da proporción entre o número de 
sexenios de investigación obtidos polo PDI en 
condicións de solicitar un sexenio e o número 
máximo de sexenios posibles 

0 Aumento Aumento 

Aumento da porcentaxe de profesores doutores 30,8% > 60% > 80% 

Participación en programas de doutoramento Non Non Si 

Calidade das teses de doutoramento — — — 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Para o conxunto da UDC, o Plan estratéxico da UDC 2013-2020 pretende 
aumentar anualmente a porcentaxe de teses de doutoramento que dan lugar a 
algunha publicación en ISI WoK, entendidas como aquelas teses para as cales o seu 
autor ou a súa autora publicou algún artigo nalgunha revista incluída en ISI WoK 
non máis tarde do ano seguinte ao da defensa da tese. 
6 Dato do ano 2012, referido a publicacións en revistas incluídas nas bases de datos 
ISI/JCR. 
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3.2.1.3. Plans de mellora 

ÁREA ESTRATÉXICA 2: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E TRANSFERENCIA 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1: unha produción científica de calidade 

Denominación da proposta 
Incremento da produtividade científica do 
profesorado con docencia maioritaria na 
Facultade 

Punto débil detectado  Baixa produtividade científica en publicacións 
incluídas nas bases de datos ISI/JCR 

Ámbito de aplicación Facultade de Ciencias do Traballo 

Responsable da súa aplicación 
−−−−    Profesorado con docencia maioritaria na 
Facultade 
−−−−    Departamentos con docencia na Facultade 

Obxectivos específicos 
Incrementar o número de publicacións en 
revistas indexadas dos profesores con docencia 
na Facultade 

Actuacións para desenvolver 

−−−−    Crear un grupo de investigación 
multidisciplinar específico das relacións laborais 
−−−−    Facilitar a asistencia do profesorado a 
congresos e reunións científicas de carácter 
nacional e internacional 
−−−−    Aumentar a difusión das distintas 
convocatorias de programas para proxectos de 
investigación 
−−−−    Informar o profesorado, a través de correos 
electrónicos ou por outras vías, sobre os prazos 
de actualización do Catálogo de investigación 
−−−−    Colaborar nunha maior difusión de cursos do 
CUFIE, especialmente os relacionados con 
técnicas e métodos de investigación 
−−−−    Consolidar actividades como a publicación do 
Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo e 
a colaboración coa Asociación de Graduados 
Sociais de Ferrol na organización das Xornadas 
Galegas sobre Condicións de Traballo e Saúde 

Período de execución 2014-2020 

Recursos/financiamento Propios 

Responsable do seguimento Comisión de Garantía de Calidade 

Indicadores de execución  Número de publicacións e asistencia a 
congresos 

Observacións 

 
 
 

Para cubrir só se a proposta foi executada (total ou parcialmente) 

Nivel de cumprimento  
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Resultados obtidos   

Grao de satisfacción  

Accións correctoras para 
desenvolver 

 

 

ÁREA ESTRATÉXICA 2: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E TRANSFERENCIA 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1: unha produción científica de calidade 

Denominación da proposta 

Aumento da proporción entre o número de 
sexenios de investigación obtidos polo PDI en 
condicións de solicitar un sexenio e o número 
máximo de sexenios posibles 

Punto débil detectado  
Baixa proporción entre o número de sexenios 
de investigación obtidos polo PDI nos anos 
2012 e 2013 

Ámbito de aplicación Facultade de Ciencias do Traballo 

Responsable da súa aplicación Profesorado da Facultade 

Obxectivos específicos Aumentar o número de sexenios de 
investigación obtidos polo PDI 

Actuacións para desenvolver 

−−−−    Crear un grupo de investigación 
multidisciplinar específico das relacións 
laborais 
−−−−    Dar maior difusión ás publicacións 
científicas relacionadas coas materias que se 
imparten no centro 
−−−−    Colaborar nunha maior difusión dos cursos 
do CUFIE, especialmente os relacionados con 
técnicas e métodos de investigación 
−−−−    Consolidar actividades como a publicación 
do Anuario da Facultade de Ciencias do 
Traballo e a colaboración coa Asociación de 
Graduados Sociais de Ferrol na organización 
das Xornadas Galegas sobre Condicións de 
Traballo e Saúde 

Período de execución 2014-2020 

Recursos/financiamento Propios 

Responsable do seguimento Comisión de Garantía de Calidade 

Indicadores de execución  Número de sexenios de investigación do PDI 

Observacións 

 
 
 

Para cubrir só se a proposta foi executada (total ou parcialmente) 

Nivel de cumprimento  

Resultados obtidos   
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Grao de satisfacción  

Accións correctoras para 
desenvolver 

 

 

ÁREA ESTRATÉXICA 2: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E TRANSFERENCIA 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1: unha produción científica de calidade 

Denominación da proposta Aumento da porcentaxe de profesorado doutor 

Punto débil detectado  Baixa proporción de profesorado doutor 

Ámbito de aplicación Facultade de Ciencias do Traballo 

Responsable da súa aplicación Profesorado con docencia na Facultade 

Obxectivos específicos 

−−−−    Incremento do número de profesores 
doutores ao 60% en 2015 
−−−−    Incremento do número de profesores 
doutores ao 80% en 2020 

Actuacións para desenvolver 

Mellorar os horarios dos profesores que aínda 
non leron a súa tese de doutoramento, 
concentrando en determinadas horas ou días a 
carga docente e as titorías para que poidan 
dispor de máis tempo para desprazamentos 

Período de execución 2014-2020 

Recursos/financiamento Propios 

Responsable do seguimento Comisión de Garantía de Calidade 

Indicadores de execución  Porcentaxe de profesores doutores sobre o 
total 

Observacións 

 
 
 

Para cubrir só se a proposta foi executada (total ou parcialmente) 

Nivel de cumprimento  

Resultados obtidos   

Grao de satisfacción  

Accións correctoras para 
desenvolver  
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ÁREA ESTRATÉXICA 2: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E TRANSFERENCIA 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1: unha produción científica de calidade 

Denominación da proposta Participación nun programa de 
doutoramento 

Punto débil detectado  A Facultade non imparte actualmente 
estudos de doutoramento 

Ámbito de aplicación Facultade de Ciencias do Traballo 

Responsable da súa aplicación Equipo de goberno do centro 

Obxectivos específicos 
Contar cun programa de doutoramento no 
ano 2020 

Actuacións para desenvolver 

Convocar reunións para desenvolver unha 
proposta de programa de doutoramento en 
colaboración con outros centros ou 
departamentos universitarios 

Período de execución 2014-2020 

Recursos/financiamento Propios 

Responsable do seguimento Equipo de goberno do centro 

Indicadores de execución  Contar cun programa de doutoramento no 
ano 2020 

Observacións 

 
 
 

Para cubrir só se a proposta foi executada (total ou parcialmente) 

Nivel de cumprimento  

Resultados obtidos   

Grao de satisfacción  

Accións correctoras para 
desenvolver 
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3.3. ÁREA ESTRATÉXICA 3: RESPONSABILIDADE 
SOCIAL 
Esta facultade está comprometida coa transformación e o desenvolvemento 
da súa contorna. A UDC, no seu plan estratéxico, expón unhas liñas de 
actuación que podemos resumir nos seguintes puntos: 

a) Fortalecer a participación da comunidade universitaria na sociedade. 

b) Fomentar a participación da cidadanía e as institucións na comunidade 
universitaria, ofertando a súa formación non só cara á comunidade 
universitaria, senón tamén cara á sociedade. Ademais, a UDC pretende ser 
a plataforma de entrada para que as ONG e asociacións poidan trasladar as 
súas campañas e proxectos aos campus universitarios. 

c) Progresar cara á accesibilidade universal. 

d) Impulsar a igualdade de oportunidades e fomentar unha cultura de non 
discriminación.  

e) Favorecer un desenvolvemento máis sustentable. 

3.3.1. Obxectivo estratéxico 3: unha universidade 
responsable do seu impacto ambiental 

3.3.1.1. Obxectivos estratéxicos 

• Plan ambiental 

a) Contar cun plan ambiental específico do centro antes de 20207.  

b) Manter e ampliar, sen establecer un indicador cuantitativo, medidas que 
favorezan a sustentabilidade e o respecto do medio na medida en que sexa 
posible desde esta facultade: reciclaxe de papel e cartuchos de tinta; 
redución da impresión en papel substituíndo a entrega de documentos e 
traballos do alumnado e o profesorado por outro tipo de soportes; recollida 
de pilas usadas; substitución das lámpadas vellas por lámpadas de baixo 
consumo; e fomento das compras socialmente responsables (co medio, co 
respecto aos dereitos humanos e unhas condicións de traballo dignas). 

c) Búscase implicar a comunidade universitaria nunha mellor xestión 
ambiental. Con ese obxectivo iranse adoptando medidas tendentes a 
confluír coas propostas da iniciativa Green Campus8. Das dez áreas 

                                                 
7 O Plan estratéxico da UDC 2013-2020 establece como obxectivo dotar a todos os 
centros dun plan ambiental específico antes de 2020, cun mínimo de seis centros 
antes de 2015. 
8 En febreiro de 2014 a UDC asinou un convenio de colaboración coa Asociación de 
Educación Ambiental e do Consumidor (ADEAC), como membro da internacional 
Foundation for Environmental Education (FEE), para a implantación dos 
procedementos de xestión ecolóxica baixo a bandeira verde do Programa Green 
Campus. Os elementos chave da metodoloxía deste programa son: a creación dun 
comité ambiental; a realización de ecoauditorías e a elaboración dun plan de acción 
e dunha declaración de compromiso ambiental, xunto co asesoramento, a 
información, a comunicación e a avaliación continua. 
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temáticas que se expoñen na devandita iniciativa, a Facultade priorizará 
tres delas: 

−−−−    A optimización do consumo de auga e enerxía, priorizando o 
coñecemento e a redución do consumo, cun mellor uso dos recursos. 

−−−−    A redución da xeración de residuos e a recollida selectiva, dando 
preferencia a aqueles produtos que conteñan un menor empaquetado e 
os que sexan reutilizables. 

−−−−    A compra verde e o consumo responsable, seguindo criterios 
ecolóxicos e responsables na elección de produtos e servizos contratados 
pola Facultade, así como favorecendo a compra de produtos locais. 

3.3.1.2. Indicadores do obxectivo 

Indicadores Valor 
inicial 

Meta 
2015 

Meta 
2020 

Plan ambiental Non Non Si 

3.3.1.3. Plan de mellora 

ÁREA ESTRATÉXICA 3: RESPONSABILIDADE SOCIAL 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 3: unha facultade responsable do seu impacto 
ambiental 

Denominación da proposta Implantación dun plan ambiental especifico do 
centro antes de 2020 

Punto débil detectado  Non se conta cun plan ambiental 

Ámbito de aplicación Facultade de Ciencias do Traballo 

Responsable da súa 
aplicación 

−−−−    Equipo de goberno do centro 
−−−−    Oficina de Medio Ambiente da UDC 

Obxectivos específicos 
Implantar un plan ambiental na Facultade coa 
colaboración da Oficina de Medio Ambiente da 
UDC 

Actuacións para desenvolver 

As actuacións céntranse en tres áreas 
concretas: 
−−−−    Pór en marcha unha campaña de 
sensibilización no centro de cara á optimización 
do consumo de auga e enerxía. Priorizarase o 
coñecemento e a redución do consumo, cun 
mellor uso dos recursos; vixiaranse aquelas 
instalacións e servizos que supoñen un maior 
consumo de enerxía; evitarase que queden 
luces acesas, ordenadores, radiadores... cando 
os usuarios non están, e farase a estes 
corresponsables co fin de favorecer un maior 
aforro 
−−−−    Elaborar e difundir unhas directrices mínimas 
dirixidas ao persoal do centro para a redución 
da xeración de residuos e a recollida selectiva. 
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Daráselles preferencia a aqueles produtos que 
conteñan un menor empaquetado e aos que 
sexan reutilizables 
−−−−    Revisar os convenios subscritos e modificalos 
a favor da compra verde e o consumo 
responsable. Seguiranse criterios ecolóxicos e 
responsables na elección dos produtos e 
servizos contratados pola Facultade, así como 
tamén se favorecerá a compra de produtos 
locais 

Período de execución 2014-2020 

Recursos/financiamento Propios 

Responsable do seguimento Equipo de goberno do centro 

Indicadores de execución  Plan ambiental específico 

Observacións 

 
 
 

Para cubrir só se a proposta foi executada (total ou parcialmente) 

Nivel de cumprimento  

Resultados obtidos   

Grao de satisfacción  

Accións correctoras para 
desenvolver 
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3.4. ÁREA ESTRATÉXICA 4: INTERNACIONALIZACIÓN 

3.4.1. Obxectivo estratéxico 1: unhas titulacións e un 
ambiente universitario internacionais 

3.4.1.1. Obxectivos estratéxicos 

• Internacionalización 

En relación co incremento de titulacións con programas de docencia en 
inglés, ámbito en que a UDC pretende alcanzar 10 titulacións no curso 
2015-2016 e 14 titulacións no curso 2020-2021, a Facultade de Ciencias do 
Traballo pretende implantar algunha ou algunhas materias nese idioma nos 
estudos de grao ou nos de posgrao antes de 2020. 

• Titulacións conxuntas 

A respecto das titulacións conxuntas, a Facultade pretende establecer unha 
titulación conxunta internacional, relacionada co Mestrado en Prevención de 
Riscos Laborais e Comúns. 

• Alumnado estranxeiro 

Incrementar o número de estudantes estranxeiros nos estudos de grao e 
posgrao impartidos no centro. 

3.4.1.2. Indicadores do obxectivo 

Indicadores Valor 
inicial 

Meta 
2015 

Meta 
2020 

Internacionalización  0 0 1 

Titulacións conxuntas 0 0 1 

Alumnos estranxeiros  
0 (curso 
2013-
14) 

1% 2% 
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3.4.1.3. Plans de mellora 

ÁREA ESTRATÉXICA 4: INTERNACIONALIZACIÓN 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1: unha titulación e un ambiente universitario 
internacionais 

Denominación da proposta Docencia en inglés nalgunha ou algunhas 
materias das titulacións de grao e/ou posgrao 

Punto débil detectado  Actualmente non se imparte docencia en inglés 
en ningunha materia 

Ámbito de aplicación Facultade de Ciencias do Traballo 

Responsable da súa aplicación Equipo de goberno do centro 

Obxectivos específicos 

Introducir de forma paulatina a oferta 
plurilingüe nas titulacións que se imparten no 
centro, co obxectivo de atraer un maior número 
de estudantes estranxeiros  

Actuacións para desenvolver 

Estudar e decidir, a través da consulta a todo o 
profesorado, á Comisión de Organización 
Académica e á Xunta de Facultade, que materia 
ou materias resultan máis adecuadas para 
seren ofertadas con docencia en inglés, así 
como que profesores mostran un maior 
interese e predisposición para dar docencia 
neste idioma 

Período de execución 2014-2020 

Recursos/financiamento Propios 

Responsable do seguimento Equipo de goberno do centro 

Indicadores de execución  Impartición dalgunha materia en inglés nos 
estudos de grao e/ou posgrao 

Observacións 

 
 
 

Para cubrir só se a proposta foi executada (total ou parcialmente) 

Nivel de cumprimento  

Resultados obtidos   

Grao de satisfacción  

Accións correctoras para 
desenvolver 
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ÁREA ESTRATÉXICA 4: INTERNACIONALIZACIÓN 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1: unha titulación e un ambiente universitario 
internacionais 

Denominación da proposta Establecemento dunha titulación conxunta 
internacional 

Punto débil detectado  
Carencia de titulacións conxuntas internacionais 
e de dobres titulacións internacionais en grao e 
posgrao 

Ámbito de aplicación Facultade de Ciencias do Traballo 

Responsable da súa 
aplicación 

Equipo de goberno do centro 

Obxectivos específicos 
Acordar cunha universidade estranxeira 
converter o Mestrado en Prevención de Riscos 
Laborais e Comúns nunha titulación conxunta 

Actuacións para desenvolver 

Iniciar os contactos para a sinatura dun 
convenio/acordo para o establecemento dunha 
titulación conxunta con algún centro 
universitario doutros países (especialmente de 
Portugal ou os países latinoamericanos, máis 
vinculados cultural e lingüisticamente a Galicia) 
que imparta estudos similares aos do Mestrado 
en Prevención de Riscos Laborais e Comúns 

Período de execución 2014-2020 

Recursos/financiamento Propios 

Responsable do seguimento 
−−−−    Equipo de goberno do centro 
−−−−    Coordinación do Mestrado en Prevención de 
Riscos Laborais e Comúns 

Indicadores de execución  Creación dunha titulación conxunta cunha 
universidade estranxeira 

Observacións 

 
 
 

Para cubrir só se a proposta foi executada (total ou parcialmente) 

Nivel de cumprimento  

Resultados obtidos   

Grao de satisfacción  

Accións correctoras para 
desenvolver 
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ÁREA ESTRATÉXICA 4: INTERNACIONALIZACIÓN 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1: unha titulación e un ambiente universitario 
internacionais 

Denominación da proposta Aumento do alumnado estranxeiro nos 
estudos impartidos na Facultade 

Punto débil detectado  Escasa presenza de alumnado estranxeiro  

Ámbito de aplicación Facultade de Ciencias do Traballo 

Responsable da súa aplicación 
−−−−    Equipo de goberno do centro 
−−−−    Oficina de Relacións Internacionais da 
UDC 

Obxectivos específicos 

−−−−    Incrementar o número de alumnos 
estranxeiros matriculados nos estudos de 
grao e posgrao ata o 1% en 2015 
−−−−    Incrementar o número de alumnos 
estranxeiros matriculados nos estudos de 
grao e posgrao ata o 2% en 2020 

Actuacións para desenvolver 

−−−−    Aumentar o número de convenios 
bilaterais con países latinoamericanos para 
captar alumnos de grao e posgrao 
−−−−    Aumentar a colaboración cos centros con 
que temos convenios Erasmus para dar a 
coñecer os estudos que se imparten na 
Facultade a través de charlas informativas 
−−−−    Aumentar a información en inglés na 
páxina web da Facultade 
−−−−    Colaborar coa Oficina de Relacións 
Internacionais da UDC 

Período de execución 2014-2020 

Recursos/financiamento Propios 

Responsable do seguimento Comisión de Garantía de Calidade 

Indicadores de execución  Número de alumnos estranxeiros 
matriculados no centro 

Observacións 

 
 
 

Para cubrir só se a proposta foi executada (total ou parcialmente) 

Nivel de cumprimento  

Resultados obtidos   

Grao de satisfacción  

Accións correctoras para 
desenvolver 
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3.4.2. Obxectivo estratéxico 2: unha mobilidade 
internacional crecente por motivos de estudo e prácticas 
laborais 

3.4.2.1. Obxectivos estratéxicos 

• Mobilidade académica 

Buscaremos fomentar a mobilidade internacional do noso estudantado ata 
alcanzar unha taxa de mobilidade do 2% en 2015 e do 4% en 2020. 

• Mobilidade de persoal 

Buscaremos aumentar a mobilidade do PDI e do PAS saíntes e entrantes. 

3.4.2.2. Indicadores do obxectivo 

Indicadores Valor 
inicial 

Meta 
2015 

Meta 
2020 

Mobilidade académica 09 2% 4% 

Mobilidade de persoal 010 Aumento Aumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Para establecer este valor inicial tivéronse en conta os datos oficiais do curso 2012-2013. 
Porén, no curso 2013-2014 os datos foron distintos: houbo seis prazas e seis alumnos 
enviados ao Programa de aprendizaxe permanente Erasmus con fins de estudo (PAP 
Erasmus); unha praza e un alumno enviado ao Programa Selfsmart 2014; e un alumno 
recibido no Programa Erasmus de prácticas. 
10 O mesmo que na nota anterior. O valor inicial refírese ao curso 2012-2013. No curso 
2013--2014 si houbo mobilidade de persoal. 
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3.4.2.2. Plans de mellora 

ÁREA ESTRATÉXICA 4: INTERNACIONALIZACIÓN 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 2: unha mobilidade internacional crecente por 
motivos de estudo e prácticas laborais 

Denominación da proposta Aumento da mobilidade académica 
(estudantes) 

Punto débil detectado  Baixa mobilidade académica 

Ámbito de aplicación Facultade de Ciencias do Traballo 

Responsable da súa aplicación 
−−−−    Equipo de goberno do centro 
−−−−    Oficina de Relacións Internacionais da 
UDC 

Obxectivos específicos 

−−−−    Alcanzar unha taxa de mobilidade 
académica do 2% en 2015 
−−−−    Alcanzar unha taxa de mobilidade 
académica do 4% en 2020 

Actuacións para desenvolver 

−−−−    Organizar charlas informativas das 
diversas iniciativas de mobilidade 
existentes para o alumnado, co 
asesoramento e a colaboración da Oficina 
de Relacións Internacionais da UDC 
−−−−    Ofrecer información sobre a 
mobilidade académica nas Xornadas de 
Benvida ao Novo Alumnado, con 
presenza de alumnos que estivesen 
noutras universidades en cursos 
anteriores 
−−−−    Incrementar a información relativa á 
mobilidade académica na páxina web da 
Facultade 

Período de execución 2014-2020 

Recursos/financiamento Propios 

Responsable do seguimento Comisión de Garantía de Calidade 

Indicadores de execución  

−−−−    Reunións sobre mobilidade co 
alumnado 
−−−−    Número de prazas ofertadas: 
incremento das prazas de convenios de 
mobilidade e dos destinos para mellorar a 
oferta ao alumnado 

Observacións 

 
 
 

Para cubrir só se a proposta foi executada (total ou parcialmente) 

Nivel de cumprimento  



 
ELABORACIÓN E REVISIÓN DO 

PLAN ESTRATÉXICO DOS 
CENTROS DA UDC 

Facultade de 
Ciencias do 

Traballo 

 

 28 

Resultados obtidos   

Grao de satisfacción  

Accións correctoras para 
desenvolver 

 

 

ÁREA ESTRATÉXICA 4: INTERNACIONALIZACIÓN 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 2: unha mobilidade internacional crecente por 
motivos de estudo e prácticas laborais 

Denominación da proposta Aumento da mobilidade do PDI e o PAS 

Punto débil detectado  Baixo número de PDI e PAS entrantes 
e saíntes 

Ámbito de aplicación Facultade de Ciencias do Traballo 

Responsable da súa aplicación 
−−−−    Equipo de goberno do centro 
−−−−    Oficina de Relacións Internacionais 
da UDC 

Obxectivos específicos Aumentar a mobilidade do PDI e o PAS 

Actuacións para desenvolver 

−−−−    Dar maior difusión das 
oportunidades de mobilidade 
existentes para o PDI e o PAS, coa 
colaboración da Oficina de Relacións 
Internacionais da UDC 
−−−−    Asinar convenios de colaboración 
con institucións universitarias 
internacionais para favorecer a 
mobilidade do PDI e o PAS entrante e 
saínte 

Período de execución 2014-2020 

Recursos/financiamento UDC/propios 

Responsable do seguimento Comisión de Garantía de Calidade 

Indicadores de execución  

−−−−    Número de PDI que participa en 
programas de mobilidade 
−−−−    Número de PAS que participa en 
programas de mobilidade  

Observacións 

 
 
 

Para cubrir só se a proposta se foi executada (total ou parcialmente) 

Nivel de cumprimento  

Resultados obtidos   

Grao de satisfacción  

Accións correctoras para desenvolver  
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3.4.3. Obxectivo estratéxico 3: mellorar as competencias 
lingüísticas en idiomas estranxeiros de toda a 
comunidade universitaria 

3.4.3.1. Obxectivos estratéxicos 

• Competencias lingüísticas 

O obxectivo é aumentar o valor medio do resultado da autovaloración das 
competencias lingüísticas en inglés dos estudantes para alcanzar o 4,5, dun 
máximo de 7, no ano 2015 e o 5,5% no ano 2020. Na actualidade este 
valor é de 4,07, similar á media de todos os centros da UDC. 

3.4.3.2. Indicadores de obxectivo 

Indicadores Valor 
inicial 

Meta 
2015 

Meta 
2020 

Competencias lingüísticas  
4,07 

(sobre 7) 
4,5 5,5 
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3.4.3.3. Plan de mellora 

ÁREA ESTRATÉXICA 4: INTERNACIONALIZACIÓN 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 3: mellorar as competencias lingüísticas en idiomas 
estranxeiros de toda a comunidade universitaria 

Denominación da proposta Mellora das competencias lingüísticas en 
idiomas estranxeiros 

Punto débil detectado  Competencias lingüísticas mellorables 

Ámbito de aplicación Facultade de Ciencias do Traballo 

Responsable da súa aplicación 
−−−−    Equipo de goberno do centro 
−−−−    Profesorado 
−−−−    Alumnado 

Obxectivos específicos 

Incrementar o valor medio do resultado 
da autovaloración das competencias 
lingüísticas en idiomas estranxeiros 
(inglés, expresión oral) dos estudantes 

Actuacións para desenvolver 

Difundir as propostas do Centro de 
Linguas e outras iniciativas, sobre todo 
entre o alumnado que opte a programas 
de mobilidade, para tratar de asegurarlle 
unha maior calidade e aproveitamento 
nestes programas  

Período de execución 2014-2020 

Recursos/financiamento Propios 

Responsable do seguimento Comisión de Garantía de Calidade 

Indicadores de execución  Incremento do valor medio do resultado 
da autovaloración  

Observacións 

 
 
 

Para cubrir só se a proposta foi executada (total ou parcialmente) 

Nivel de cumprimento  

Resultados obtidos   

Grao de satisfacción  

Accións correctoras para 
desenvolver 
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3.5. ÁREA ESTRATÉXICA 5: FINANCIAMENTO E USO 
EFICIENTE DOS RECURSOS 

3.5.1. Obxectivo estratéxico 2: unha xestión eficiente, 
responsable e transparente dos recursos públicos  

3.5.1.1. Obxectivos estratéxicos 

• Documentos económicos do centro 

O número de documentos validados no curso 2012-2013 foi de seis. O 
obxectivo é a redución a un número menor. 

3.5.2. Obxectivo estratéxico 3: unha comunidade 
identificada coa institución 

3.5.2.1. Obxectivos estratéxicos 

• Satisfacción PDI 

Desexamos manter unha resposta media superior a 6 sobre 7 do PDI na 
pregunta específica sobre motivación do Cuestionario de autoavaliación da 
docencia para os anos 2015 e 2020. 

• Satisfacción PAS: 

Preténdese manter unha resposta media superior a 5 no ítem “En xeral, 
síntome satisfeito/a co meu traballo” nas enquisas de satisfacción persoal 
do PAS tanto en 2015 como en 2020. 

3.5.2.2. Indicadores do obxectivo 

Indicadores Valor 
inicial 

Meta 
2015 

Meta 
2020 

Satisfacción do PDI 6,53 > 6 > 6 

Satisfacción do PAS 5 > 6 > 6 

3.5.2.3. Plans de mellora 

Non se propoñen plans de mellora para estes obxectivos. 


