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3. Presentación do centro
Datos de contacto
Escola Superior de Enxeñería Informática
Campus Universitario de Ourense - Edificio Politécnico
32004 - Ourense
Teléfono: +34 988 38 70 00
Fax: +34 988 38 70 01
e-mail: sdireccion.esei(at)uvigo.es
Web del centro
www.esei.uvigo.es

Outros datos de interese
No momento da redacción deste Manual, o equipo Directivo do Centro estaba formado por:
 Directora: Ana Garriga Domínguez, Profesora Titular de Universidade de Filosofía do Dereito do
Departamento de Dereito Privado.
 Subdirectora de Organización Académica: María José Lado Touriño, Profesora Titular de
Universidade do Departamento de Informática.
 Subdirector de Sistemas: Francisco Javier Rodríguez Martínez, Profesor Contratado Doutor do
Departamento de Informática.
 Subdirectora de Calidade: Eva Lorenzo Iglesias, Profesora Contratada Doutora do Departamento de
Informática.
 Secretario do Centro: Arturo José Méndez Penín, Profesor Titular de Universidad do Departamento
de Informática.

Breve percorrido histórico do centro
No ano 1991 créase a Escola Universitaria de Enxeñería Técnica en Informática de Xestión (R.D. 274/91 de
30/07/1991, DOGA de 13/08/1991) da Universidade de Vigo no Campus de Ourense xunto coa titulación de
Enxeñería Técnica en Informática de Xestión (R.R. de 14/08/1991, BOE de 22/04/1992), co fin de dar resposta
ás xa evidentes necesidades de titulados en Informática que demandaba a sociedade galega. No ano 1999, trala
concesión a este Centro do segundo ciclo da titulación de Enxeñería en Informática (R.R. de 10/06/1999, BOE
de 29/06/1999), cambia o seu nome polo de Escola Superior de Enxeñería Informática.
A Escola Superior de Enxeñería Informática de Ourense ten, por tanto, una experiencia de 17 anos na formación
de Enxeñeiros/as en Informática. No curso 1993/1994 tituláronse os primeiros alumnos da titulación de
Enxeñería Técnica en Informática de Xestión deste Centro, e desde entonces incorporáronse ao mercado laboral
máis de 1300 egresados desta titulación. A partir do curso 1999/2000 a oferta do Centro ampliouse co segundo
ciclo da titulación de Enxeñería Informática, na que se titularon máis de 400 alumnos. Ademais, durante os
cursos 2008/2009 a 2011/2012, ambos inclusive, a Escola impartiu un Máster Universitario en Consultoría de
Software Libre, e de 2009/2010 a 2012/2013 un Máster de Investigación vinculado ao programa de doutorado do
mesmo nome e adaptado ao EEES.
A oferta formativa actual do Centro é a seguinte:




Grao en Enxeñería Informática (curso de implantación: 2009/2010)
Programa de Estudos Conxuntos (Simultaneidade) do Grao en Enxeñaría Informática e do Grao en
Administración e Dirección de Empresas (curso de implantación: 2013/2014)
Máster en Enxeñería Informática: titulación vinculada ao exercicio da profesión de Enxeñeiro en
Informática, de 90 ECTS e un curso e medio adaptada ao Espazo Europeo de Educación Superior. Perfil
profesional (curso de implantación: 2012/2013)

O deseño e implantación do SGIC no Centro seguiu ata o momento a seguinte evolución:
Escola/Facultade
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CURSO 2009/2010





(10/03/2010) Aprobación en Xunta de Centro
(26/04/2010) Informe positivo ACSUG
Comezo de recollida de evidencias
o PM01 Medición, análise e mellora (enquisas de satisfación)
Implantación de procedementos
o PC02 Revisión e mellora das titulacións (PAM)
o PC03 Definición de perfís e captación de estudantes (Perfil de ingreso e egreso)
o PC04 Selección-admisión e matriculación de estudantes
o PC05 Orientación ao estudante (PAT)
o PC06 Planificación e desenvolvemento da ensinanza (guías docentes, coordinación)
o PC07 Avaliación das aprendizaxes (revisión e aprobación de guías docentes, calendario de
probas de avaliación)
o PE03 Deseño da oferta formativa

CURSO 2010/2011





Implantación de procedementos
o PM01 Medición, análise e mellora (informe de resultados, sgto Obxectivos)
o PC01 Garantía de Calidade dos programas formativos (adaptación CGC, Plan de Traballo)
o PC08 Xestión e revisión da mobilidade dos estudantes enviados
o PC09 Xestión e revisión da mobilidade dos estudantes recibidos
o PC13 Información pública
o PA01 Xestión dos documentos e evidencias
o PA04 Xestión e revisión de incidencias, reclamacións e suxestións
(05/2011) Reemplazo Anexo 4.1 Política e obxectivos de Calidade no Capítulo 4 por IT01-PE01
Definición e revisión da política e obxectivos de calidade
(07/2011) Modificación PA04 Xestión e Revisión de Incidencias, Reclamacións e Suxestións

CURSO 2011/2012


Implantación de procedementos
o PC03 Definición de perfís e captación de estudantes (Plan de promoción e captación)
o PC07 Avaliación das aprendizaxes (dispoñibilidade de resultados e datas de revisión)
o PA07 Xestión dos recursos materiais
o PE01 Definición e revisión da política e obxectivos de calidade

CURSO 2012/2013





Implantación de procedementos
o PC10 Xestión e revisión das prácticas externas integradas no Plan de Estudos
o PC11 Xestión da inserción laboral (análise da inserción laboral)
o PA03 Satisfacción dos grupos de interese (queixas e suxestións)
o PA06 Avaliación, recoñecemento e incentivos do PDI e PAS
(02/2013) Incorporación IT06-PC07 Acta de revisión dos resultados de avaliación
(05/2013) Simplificación e actualización de procedementos
o DO 0201 P1 Deseño, verificación e autorización das titulacións
o DO-0102 P1 Seguimento e mellora das titulacións
o DO-0103 P1 Suspensión e extinción dunha titulación
o DO-0201 P1 Planificación e desenvolvemento da ensinanza
o DO-0202 P1 Promoción das titulacións
o DO-0203 P1 Orientación ao estudantado
o DO-0204 P1 Xestión das prácticas académicas externas
o DO-0205 P1 Xestión da mobilidade
o DO-0301 P1 Información pública e rendición de contas
o XD-01 P1 Control dos documentos
o XD-02 P1 Control dos rexistros

Escola/Facultade

