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4. Elementos estratéxicos
4.1. Misión e visión da Universidade de Vigo
Misión
A Universidade de Vigo é unha institución pública, autónoma, aberta ao contorno e con vocación
internacional, comprometida coa igualdade e co progreso económico e o benestar social de Galicia,
mediante unha ensinanza e unha investigación de calidade coas que contribuír á creación e á
transferencia do coñecemento, á formación integral das persoas, ao desenvolvemento científico e
tecnolóxico, á innovación e ao crecemento intelectual da sociedade pluricultural e plurilingüe na que se
insire.

Visión
A Universidade de Vigo aspira a ser un referente innovador dentro do sistema universitario na docencia,
a investigación básica e aplicada, a xestión e a transferencia da ciencia e o coñecemento, a
internacionalización das súas actividades, en especial en Latinoamérica e nos países lusófonos, e a
integración harmónica coa contorna. É, ademais, un instrumento socialmente vertebrador e catalizador
do debate intelectual e das novas ideas.
A Universidade de Vigo, unha universidade pública, galega e de calidade, quere consolidarse como
unha institución igualitaria, plural e participativa, comprometida coa cooperación institucional, a
solidariedade e a preservación do medio natural, recoñecida e valorada pola formación integral do seu
estudantado, tanto no campo profesional como persoal, pola calidade dos servizos ofrecidos, pola
eficiencia, eficacia e transparencia da súa xestión e polo seu prestixio académico.

4.2. Política e obxectivos de calidade do centro
4.2.1. Cuestións xerais
O compromiso do centro coa calidade e coa mellora continua concrétase nunha política de calidade, que marca
unha estratexia propia determinada por uns obxectivos xerais de calidade e unhas consecuentes liñas de acción.
Este compromiso do centro débese reflectir na aplicación efectiva desta política, no desenvolvemento dos
distintos sistemas e procesos vinculados, nos procedementos que se establecen e, en definitiva, na súa incidencia
nas actividades desempeñadas polo seu persoal. Neste contexto, a responsabilidade sobre a calidade e a mellora
continua esténdese a todas as persoas vinculadas coa actividade do centro: profesorado, persoal de
administración e servizos, estudantado..., formando parte das súas tarefas, o propósito e a aplicación da política
de calidade acordada:
‒ Os órganos de dirección, comprobando e garantindo o cumprimento das esixencias nas súas áreas de
responsabilidade.
‒ Todo o persoal, tanto docente e investigador como de administración e servizos, coa súa participación na
definición e aplicación nas súas tarefas da política de calidade establecidas e das accións concretas
consecuentes.
‒ O estudantado e o resto dos grupos de interese, proporcionando información útil e oportuna en relación coas
súas actividades, participando tanto na definición das políticas internas de calidade como nos órganos con
responsabilidade e funcións directas na xestión interna da calidade.
‒ Particularmente, os órganos responsables da xestión da calidade do centro son:
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 A dirección ou decanato: difundindo, apoiando e revisando a política de calidade, así como garantindo a
transparencia e o rendemento de contas no marco da actividade desenvolvida no centro.
 A Comisión de Calidade: supervisando e promovendo os diferentes sistemas e procesos vinculados á
calidade (SGIC, seguimento das titulacións, procesos de avaliación…), a análise de resultados e
indicadores e os plans de mellora consecuentes.
 A coordinación de calidade: dinamizando a súa aplicación e servindo de enlace entre o centro e outras
instancias con responsabilidade na calidade.
O coñecemento da política de calidade polos implicados/as en cada centro garántese pola súa comunicación e
difusión a través de:
‒ A súa formalización e inclusión no manual de calidade do centro ( Anexo 4);
‒ A súa publicación na páxina web do centro (e, de ser o caso, das súas titulacións);
‒ A súa difusión e promoción mediante outros medios adecuados;
‒ A información aos órganos de representación e, en xeral, facéndoa comprensible ás distintas partes
interesadas, de forma que poida ser asumida no ámbito do centro.
A implantación da política de calidade garántese a través de:
‒ A súa comunicación.
‒ O seu despregamento e control, a través de:
Os procedementos e as accións de calidade.
As actividades de formación, información e sensibilización.
‒ A súa revisión periódica, co obxecto de garantir a súa continua adecuación e vixencia.
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