
INFORME DE SEGUIMENTO DO PLAN 
ANUAL DE AVALIACIÓN DAS USUARIAS 
E USUARIOS  

Curso 2016/2017 R5 MC-05 P1 



  
 

 
 



 
 
 
 

PLAN ANUAL DE AVALIACIÓN DA SATISFACCIÓN DAS USUARIAS E USUARIOS : 

INFORME DE SEGUIMENTO 
Ano (se procede): 2017 

 

Referencia da 

actividade 

 
Usuarios/as para avaliar 

 
Aspecto para avaliar 

 

Metodoloxía 

empregada 

 

Recursos 

necesarios 

Responsable da 

actividade 

Período de 

recollida de datos 

(S) 

Prazo de 

presentación de 

resultados 

(S) 

 

Observacións (S) 

2016PAESU/01 Delegados/as de cada curso 

do grao en Xeografía e 

Historia e os representantes 

da Delegación do 

estudantado 

Dinámica do curso e do 

centro 

Grupos de discusión 

(Reunión e debate) 

Propios do 

centro 

Decanato De xeito regular cada 

dous meses 

(Comezo mediados 

outubro) 

De xeito regular 

cada dous meses 
Desenvolveuse 

segundo o previsto, 

tal e como se recolle 

no Informe de 

Resultados de 

Avaliación 

2016PAESU/02 Estudantado da modalidade 

semipresencial 

Dinámica do curso e do 

centro 

Algunha cuestion en 

particular 

 

Grupos de discusión 

(Reunión e debate) 
Propios do 

centro 

Decanato Unha vez por 

cuadrimestre 

(xaneiro e maio) 

Unha vez por 

cuadrimestre 

 

(xaneiro e maio) 

 

Desenvolveuse 

segundo o previsto, 

tal e como se recolle 

no Informe de 

Resultados de 

Avaliación 

2016PAESU/03 Egresados/as do grao Índice de satisfacción coa 

titulación e ocupación actual 

Enquisa (telefónica) 

 

Propios do 

centro 
Coordinación de 

Calidade 

Primeiro 

cuadrimestre  

/xaneiro) 

Primeiro trimestre 

do curso seguinte 

(novembro/decem

bro) 

Dada a innovación 

levada a cabo pola 

Área de Calidade da 

UVigo de realizar 

enquisas aos 

egresados/as, non se 

levou a cabo e 

proponse a 

eliminación desta 

acción para o 

vindeiro curso 2017-

2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Campus de Ourense Facultade 

de Historia 

R5 MC-05 P1 



 
(S) Estas celas deben cubrirse para realizar o seguimento da actividade de avaliación, mediante os datos reais que reflictan a súa realización. 

                     

Elaboración:  

Responsables de Calidade do Centro                                      

Co 

Aprobación 

Comisión de Calidade 

24/06/2016                 21/07/2016 

Data e sinatura  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Data e sinatura 

 

  
 

               Asdo. Susana Reboreda Morillo                  Asdo. Susana Reboreda Morillo                                      Asdo. Adolfo Fernández Fernández 
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