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1. Presentación: a calidade na Universidade de Vigo
No ámbito da calidade a Universidade de Vigo desenvolveu numerosas accións e participou en distintos plans e
programas.

1.1. Plans nacionais de avaliación
A Universidade de Vigo participou no:
‒ Plan nacional de Avaliación da Calidade das Universidades (PNECU), publicado no Real decreto 1947/1995,
do 1 de decembro, e promovido polo Consello de Universidades.
‒

II Plan de calidade das universidades, desde 2001.

‒ Plan de avaliación institucional (PEI) da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación
(ANECA), a partir de 2003.
Todos os títulos vixentes naquel momento culminaron os procesos ligados aos Plans de Avaliación.

1.2. Implantación do espazo europeo de educación superior e programa Fides-Audit
Un dos obxectivos que se estableceron na Declaración de Boloña (1999) era a promoción da cooperación
europea en materia de aseguranza da calidade con miras ao desenvolvemento de criterios e metodoloxías
comparables.
En 2005, publicáronse os Criterios e directrices para a garantía de calidade no Espazo Europeo de Educación
Superior, desenvolvidos por ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education,
http://www.enqa.eu/), que constitúen a referencia dos programas de calidade desenvolvidos posteriormente no
ámbito da educación superior.
A implantación do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) e o seu desenvolvemento lexislativo en
España (LOM-LOU 2007, RD 1393/2007 modificado polo RD 1861/2011…) contribuíron a que a xestión da
calidade se desenvolva e adquira un papel relevante no marco universitario.
Neste contexto desenvólvese o programa Fides-Audit, elaborado por ACSUG, ANECA e AQU Catalunya, e
referente deste manual de calidade.
A Universidade de Vigo participa na primeira convocatoria do programa Fides-Audit con once centros. No ano
2012, todos os centros (propios e adscritos) teñen certificado o deseño dos seus sistemas de garantía de calidade
do programa Fides-Audit.
Nos anos 2013 e 2014, lévase a cabo unha mellora dos sistemas de garantía interna de calidade dos centros, con
criterios de simplificación operativa, eficacia e sustentabilidade, o que dá lugar ao presente Manual de Calidade.
Iníciase, tamén, o proceso de coordinación e integración con outros sistemas de xestión de calidade (ámbito de
xestión…). Neste mesmo período de tempo, obtivéronse os primeiros certificados de implantación do sistema de
calidade dos centros da Universidade de Vigo.

1.3. Sistema de calidade no ámbito de xestión
En 2008 ponse en funcionamento, no marco do Plan operativo de Xestión da Universidade de Vigo, o Plan
Avante de calidade no ámbito de xestión.
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