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Anexos:
I.

Convocato
oria da CGIC do 20/06/
6/2017.

II.

Asistentes á CGIC do
o 20/06/20177.

III.

Memoria do
d Mestrado en Xeoinfformática.

IV.

Plan de Prromoción das Titulacióóns.

V.

Xestión dee Mobilidad
de:
•

Listaxe de Estudan
ntado Propioo Seleccionado.

•

Listaxe de Estudan
ntado de Moobilidade Allleo.

VI.

Procedem
mento para o seguimentoo das obrigaas docentes.

VII.

Xestión do
os Recursoss Materiais: Dotación co
orresponden
nte ao cursoo 2017-18.

Ábrese a seesión ás 12 horas e 10 minutos, nna Sala de Xuntas
X
do Módulo
M
de D
Dirección da Escola dee
Enxeñaría de Minas e Enerxía, presidida
p
poola Presiden
nta, Dona Natalia
N
Capaarrini Marín
n, e trátansee
os seguintees puntos daa orde do díía:

1. Aprobacción, se proccede, da actta da sesión ordinaria celebrada o 23
2 de febreiiro de 2017.
Enviouse p
por correo electrónico
e
xunto
x
coa coonvocatoriaa desta CGIC
C.
Apróbase por asen
ntimento a acta, quue será publicada
p
definitivame
d
ente na sección
s
dee
INICIO/C
CALIDADE
E/COMISIO
ON DE CAL
LIDADE do centro:
http://minasyyenergia.uviggo.es/es/caliidad/comision-de-calidaad

2. Informee da Coordin
nadora.
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 Xa está operatiiva a nova páxina
p
web dda EME:
http://m
minasyenergiaa.uvigo.es/gll/
Agrradécense to
odas as suxeestións de m
mellora, tanto
o no referen
nte ao contiddo como ao
o formato.

 Esttase a realizzar a avaliacción internaa do seguim
mento das titulacións, que está previsto
p
quee
rem
mate o 24 dee xullo.
O Director da
d Área de
d Calidadde, Xosé María
M
Góm
mez Clemeente, comu
unicou quee
possiblemente sexa
s
a últim
ma vez que sse fai avaliacción internaa, aínda quee continuaraanse a facerr
os sseguimentoss e autoinformes das tittulacións daa UVigo.
 O 115 de xuño rematou o prazo para realizar a en
nquisa de saatisfacción ccoas titulació
óns oficiais..
A eenquisa estab
ba destinada a profesorrado e estud
dantado de 3º
3 de grao e de mestrad
do.
Ap
porcentaxe de
d participacción é a segu
guinte:
Grao EE

Grao ER
RME

Masster EM

Master
M
XI

Total EME

A
Alumnado

41.49%

25.37%
%

39
9.53%

14.29%

34.40%

Prrofesorado

60.61%

66.67%
%

84
4.38%

63.64%

67.63%

Com
mparando coa
c particip
pación acaddada en currsos anteriores apréciasse un desceenso na do
o
alum
mnado e un
n incrementto na corresppondente ao
o profesorad
do:
Tottal EME
Alumnadoo

49% (2015-16)

Profesoraddo

61.3%
% (2014-15)

o estas porrcentaxes soon superiorres ás acad
dadas nas titulacións do ámbito
o
En todo caso
tecn
nolóxico daa UVigo.
 Coaa publicació
ón do RD 22/2015,
2
dee 23 de xan
neiro, polo que
q se estabblecen os reequisitos dee
exp
pedición do Suplemento Europeo aos títulos regulados
r
no
o RD 1393//2007, comp
pre xerar oss
Sup
plementos Europeos
E
do
os Títulos (SSET) de meestrado e graao emitidos..
Os coordinado
ores das titu
ulacións da E
EME redacctaron e rem
mitiron en pprazo os refferidos SET
T
segu
undo os req
quisitos que se indicabaan.

 Despois de qu
ue a COAP aprobase o POD paraa o curso 17
7-18 o pasad
ado venres 12
1 de maio,,
abrriuse a aplicaación DOC
CNET para a elaboració
ón das guías docentes.
o As guíaas de 1º cursso de grao ddeberán estaar elaboradaas, revisadass e aprobadaas en Xuntaa
de Cen
ntro antes do día 5 dde xullo, un
nha semanaa antes da apertura do
o prazo dee
matrícu
ula.
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o As guíaas dos outro
os cursos dee grao e de mestrado deberán
d
estaar elaboradaas, revisadass
e aprob
badas en Xu
unta de Cenntro antes do
o día 20 de xullo.
o A apliccación DOC
CNET será ppechada deffinitivamentte o día 28 dde xullo.
3. Aprobaación, se procede,
p
da
d Memoriia para a solicitude de verifica
cación do Máster en
n
Xeoinform
mática.
Enviouse p
por correo electrónico
e
a Memoria ddo Mestrado en Xeoinfformática (A
Anexo III).
Os cambio
os con respeecto á memo
oria propossta anteriorm
mente atinxeen á inclusióón dos grao
os da Escolaa
Técnica Su
uperior de Náutica e Máquinas de A Coru
uña dentro dos perfís de entrada, e outross
cambios m
menores corrrespondentees a erratas e cuestións de forma.
A Comisió
ón aproba po
or asentimento a Memooria do Messtrado en Xeoinformátiica.

4. Aprobacción, se proccede, do infforme R1 D
DO 0202 Pro
omoción daas Titulaciónns.
Enviouse p
por correo electrónico
e
(Anexo
(
IV).. Este inform
me consta de tres partess:
• Plaan de Promo
oción do cu
urso 2016-177. No que se
s inclúe un
nha relaciónn de actividaades levadass
a caabo durantee o curso.
• Valloración do
o Plan de Promoción.
P
No que see destaca a participacióón de proffesorado daa
Esccola en diveersas feiras e xornadas dde divulgaciión das titulaacións e o eesforzo por aumentar a
preesenza da Esscola nas red
des sociais.
• Preevisión para o curso 201
17-18. No qque se inclúeen actividades previstas para o vind
deiro curso.
Coméntasee a posibilid
dade de amp
pliar a ofertaa de charlas a institutos das outras pprovincias galegas.
g
O represen
ntante da so
ociedade, D.
D Diego Lóópez Gonzállez, sinala que
q estanse a organizar dúas feirass
para o pró
óximo cursso e que sería
s
interessante que a Escola participase:
p
“Día europ
peo de loss
minerales” e “XXIII día
d de la cien
ncia en la caalle”.
A Comisió
ón acorda en
ngadir estas dúas actividdades na súaa previsión para
p o cursoo 2017-18 e aproba porr
asentimentto o informee de Promoción das Tittulacións.

5. Aprobacción, se proccede, dos in
nformes do procedemento DO 020
05 Xestión dda Mobilidaade: R1
DO 0205 L
Listaxe de Estudantado
E
o Propio Selleccionado,
R2 DO
O 0205 Listaaxe de Estu
udantado dee
Mobilidadee Alleo.
Enviouse ccon antelació
ón á celebraación desta CGIC os in
nformes do procedemeento DO 02
205 Xestión
n
da Mobilid
dade (Anexo
o V). Constaa das seguinntes listaxes:




R1 DO 0205 Listaxe
L
de Estudantado
E
Propio Seleeccionado
o Alumn
nado do Graao en EE
o Alumn
nado do Graao en ERME
E
M
o Alumn
nado do Messtrado en EM
R2 DO 0205 Listaxe
L
de Estudantado
E
de Mobilid
dade Alleo
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Coméntasee a posibilid
dade de trattar de aumeentar o núm
mero de con
nvenios de iintercambio
o con outrass
universidad
des internaccionais.
A Comisió
ón aproba po
or asentimento os inforrmes do pro
ocedemento
o da Xestiónn da Mobilid
dade.

6. Aprob
bación, se procede,
p
dee asuntos reelacionadas co procedeemento DO
O0201: Plan
nificación e
Desenvolveemento das Ensinanzass: Modificcación do Procedemen
P
nto para o sseguimento das obrigass
docentes, IIncidencias rexistradas no
n seguimennto das obrigas docentees.
Enviouse p
por correo electrónico
e
a proposta dde modificacción do pro
ocedemento para o segu
uimento dass
obrigas do
ocentes (An
nexo VI). Nesta
N
propoosta os cam
mbios atinxeen á sinalarr que todass as probass
parciais cu
uxa cualificaación contrribúa á notta final deb
ben ter un
nha revisiónn con anterioridade á
celebración
n do exame oficial.
A Comisió
ón de Calidaade aproba por
p asentim
mento os cam
mbios propo
ostos.
No apartad
do de incid
dencias rexisstradas no sseguimento das obrigaas docentes,, a directoraa mencionaa
dous apartaados:
 Con
ntrol de do
ocencia. Sin
nálanse variaas materias onde as horas
h
de doocencia rexiistradas son
n
menores do 90%
9
das ho
oras de PO
OD. A Com
misión aproba por aseentimento o envío doss
escrritos ao prrofesorado implicado no listado de inciden
ncias, tal coomo se especifica no
o
pro
ocedemento
o para o segguimento ddas obrigas docentes. O profesoraado dispón de 10 díass
parra presentar alegacións.
 Enttrega de actas. O proffesorado dee catro matterias non entregou
e
ass súas actas dentro do
o
perríodo establlecido. A Comisión
C
approba por asentimento
a
a inclusiónn dunha inccidencia no
o
“An
nexo VI: Rexistro
R
dee Incidenciaa”, tal com
mo se espeecifica no pprocedemen
nto para o
segu
uimento daas obrigas do
ocentes.

7. Aprob
bación, se procede, das
d evidenccias do procedemento
o PA07- X
Xestión dos Recursoss
Materiais: IIT02-PA07 Ficha de so
olicitude conn xustificación.
Na Xunta de Escola celebrada
c
o 26 de abrill de 2017 aprobouse
a
o importe deestinado á dotación
d
dee
laboratorio
os e softwarre para labo
oratorios e eestableceusee un prazo para que aas áreas preesentasen ass
súas propo
ostas para o curso 201
17-18. Estaas propostass foron envviadas por ccorreo electrónico aoss
membros d
da Comisión
n de Calidad
de (Anexo V
VII).
Dona Mª Carmen Ro
omo Pérez sinala que o Profesor D. José Biienvenido D
Díez Ferrer asegura terr
enviada un
nha solicitud
de que non foi incluídaa na listaxe. Acórdase revisar
r
se a mencionad
da solicitudee
entrou en p
prazo e com
mprobar o im
mporte.
A Comisió
ón aproba por
p asentim
mento a fichha de soliciitude con xustificación
x
n do proced
demento dee
Xestión do
os Recursos Materiais.

8.

Rogos e Preguntas.
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Non se pro
oducen interrvencións.

Sen máis aasuntos que tratar, leván
ntase a sesióón ás 13 ho
oras do día de hoxe, doo que como
o Secretariaa
dou fe en V
Vigo, a vintee de xuño dee dous mil ddezasete.

Vº e P
Prace

A Pressidenta

Natalia C
Caparrini Marín
M

A Secretaria

Ánggeles Saaved
dra Gonzáleez
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A
ANEXO I
Convvocatoria dda CGIC do 20/06//2017
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Por orde d
da Presidentta, convócasse a todos oos membros da Comisió
ón de Garanntía de Calid
dade da EE
E
Minas e En
nerxía a unh
ha reunión ORDINAR
RIA que terrá lugar o díía 20 de xuñño de 2017
7 na Sala dee
Xuntas do módulo dee dirección da
d EE Minaas e Enerxíaa ás 11:30 ho
oras en prim
meira convo
ocatoria e áss
12:00 horaas en segund
da, para trataar os seguinntes puntos da
d

O DÍA:
ORDE DO

1.

bación, se prrocede, da acta
a da sesióón ordinariaa celebrada o 23 de febrreiro de 201
17.
Aprob

2.

Inform
me da Coord
dinadora.

3. Aprob
bación, se procede, da
d Memorria para a solicitude de verificcación do Máster en
n
Xeoinform
mática.
4.

Aprob
bación, se prrocede, do informe
i
R1 DO 0202 Promoción
P
das Titulaciións.

5.

Aprob
bación, se prrocede, dos informes ddo procedem
mento DO 0205
0
Xestiónn da Mobiliidade:

•

R1 DO
O 0205 Listtaxe de Estu
udantado Proopio Seleccionado

•

R2 DO
O 0205 Listtaxe de Estu
udantado de Mobilidadee Alleo

6. Aprob
bación, se procede,
p
dee asuntos reelacionadas co procedeemento DO
O0201: Plan
nificación e
Desenvolveemento das Ensinanzass:
•

Modifficación do Procedemen
P
nto para o sseguimento das obrigas docentes.

•

Incideencias rexistrradas no segguimento daas obrigas docentes.

7. Aprob
bación, se procede, das
d evidenccias do procedemento
o PA07- X
Xestión dos Recursoss
Materiais: IIT02-PA07 Ficha de so
olicitude conn xustificació
ón.
8.

Rogos e Preguntas.
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A
ANEXO II
I
Assistentes á CGIC do 20/06/2017.
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Asistentes á Comisiónn de Garanttía Interna de
d Calidade
do 200 de xuño dee 2017
Ángeles Saavedra
S
Go
onzález

Secrettaria

David Pattiño Vilas

Coord
dinador Graao EE

Diego Ló
ópez Gonzállez

Repreesentante daa Sociedade

Luisa Álvvarez Zarago
oza

Repreesentante do
os Egresadoss

Mª Carm
men Romo Pérez
P

Administrador/a do centro

María Araaújo Fernán
ndez

Coord
dinadora Grrao ERME

Natalia Caaparrini Maarín

Presid
denta

Teresa Riivas Brea

Iguald
dade
Escusaan a súa asisstencia

Elena Alo
onso Prieto

Calidaade Máster EM

Higinio González
G
Jorrge

Calidaade Máster XI
X
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A
ANEXO III
Memo
oria do Meestrado en Xeoinformática.
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A
ANEXO IV
Plaan de Prom
moción daas Titulació
óns.
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A
ANEXO V
Xestiónn de Mobilidade:
• Listaxxe de Estuddantado Propio
P
Seleeccionadoo.
• Listaxxe de Estuddantado de
d Mobilid
dade Alleoo.
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A
ANEXO VI
V
Pro
ocedemento para o sseguimentto das obriigas docenntes.
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A
ANEXO VII
V
Xesttión dos Recursos Materiais:
M
D
Dotación correspon
c
ndente ao ccurso 2017
7-18.

