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Prólogo

Os doce meses de 2012 conforman o primeiro perío-
do en que tiven a honra de exercer as miñas funcións 
como máxima autoridade académica, encabezando 
un novo equipo de goberno da Universidade da Co-
ruña. Por mandato estatutario, o reitor ten a obriga 
de lle presentar ao Claustro un informe anual sobre a 
súa xestión.

Os datos e as análises deste Informe de Xestión, ela-
borado coa información dispoñible a 31 de decem-
bro, ofrecen un retrato fiable da evolución da nosas 
institución durante o ano. Aí están as cifras do alum-
nado, do exercicio económico, dos movementos nos 
respectivos cadros de persoal, do incremento na cap-
tación de recursos externos para investigación ou das 
importantes melloras na xestión administrativa, por 
citar algúns exemplos. 

Mais as cifras por si soas non o explican todo. Cóm-
pre poñelas no seu contexto e complementalas con 
valoracións e análises cualitativos. Por iso, xunto cos 
datos propios do informe reitoral –que se discute e 
vota no Claustro– acompáñanse outros indicadores e 
resultados da actividade docente, científica e de xes-
tión que complementan a información e facilitan unha 
imaxe máis ampla, máis precisa e máis comprensible 
da nosa Universidade. Ou, o que é o mesmo, máis 
transparente.

Como é sabido, ao longo do ano e a xeito de resposta 
á crise, tanto o Goberno central como a Xunta de Ga-
licia tomaron importantes decisións que incidiron de 
forma directa e grave xa non só nos recursos huma-
nos e materiais dispoñibles pola Universidade, senón 
tamén no exercicio da propia autonomía universitaria, 
recoñecida no artigo 27.10 da vixente Constitución.

Malia ese contexto difícil, cunha fortísima caída do 
orzamento –6,3 millóns menos– e con crecentes difi-
cultades para asegurar e mellorar a calidade do noso 
persoal e do servizo público que prestamos, hai in-
dicadores positivos que demostran a capacidade 
da nosa comunidade universitaria para enfrontar un 
escenario adverso que semella vaise prolongar no 
tempo. Este é o caso da mellora na captación de re-
cursos para proxectos competitivos e para contratos 
e convenios, ou do crecemento constante e sostido 
das citas de documentos da UDC na base de datos 
ISI Web of Science. 

No curso que comezou en setembro, por primeira vez 
o número de estudantes de grao supera o matricula-
do en titulacións non adaptadas ao Espazo Europeo 
de Educación Superior. Avanza o proceso de extin-
ción das antigas diplomaturas e licenciaturas, mentres 
se consolidan os graos e medra o número de alumnos 
e alumnas dos mestrados. En paralelo, consolidamos 
a política de calidade procurando a creación dunha 
rede específica que implica o profesorado, o estudan-
tado e o persoal.

Neste primeiro ano de xestión sentamos as bases 
para desenvolver unha decidida aposta pola interna-
cionalización e para potenciar as relacións co ámbito 
empresarial, tanto na I+D+i como na realización das 
prácticas das e dos estudantes.

Por último, quixera salientar que a defensa da Uni-
versidade pública, expresada en maio nunha declara-
ción institucional con apoio unánime do Claustro, in-
formou todas as accións, ordinarias e extraordinarias, 
emprendidas por min mesmo e polo equipo reitoral 
na xestión cotiá da nosa institución.

Xosé Luís Armesto Barbeito
Reitor


