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Repasar a evolución das contas. Saber os pasos da-
dos para mellorar a calidade da docencia. Compro-
bar a evolución da mobilidade internacional. Analizar 
a capacidade para captar recursos externos para a 
investigación. Explicar que se fai coas infraestrutu-
ras. Detallar e contextualizar os cambios nos cadros 
de persoal docente e de administración e servizos. 
Resumir as iniciativas para potenciar o doutoramento 
e os mestrados de calidade. Mencionar as medidas 
para enfrontar os efectos máis inmediatos da crise e 
dos recortes…

Estes e outros moitos contidos inclúense no informe 
de xestión de 2013 que teño a honra de lle presen-
tar ao Claustro para o seu debate e votación. É unha 
obriga estatutaria facelo así, mais tamén debemos 
velo como unha esixencia de transparencia –cara á 
propia comunidade universitaria e cara ao exterior– e 
como unha oportunidade para, con visión de conxun-
to, facermos unha reflexión sobre a marcha da nosa 
Universidade.

Porque o exercicio de 2013, duro e regresivo en 
termos de recursos humanos e materiais, foi tamén 

o ano da implantación plena dos 38 títulos da nosa 
oferta de graos, o ano da mellora na captación de re-
cursos para investigación, de avances importantes na 
internacionalización ou da configuración dos sistemas 
de garantía interna de calidade nos centros.

Foi o ano de creación da Escola de Doutoramento, 
con novas bolsas para prácticas no estranxeiro, ou da 
apertura da residencia de estudantes e do arranque 
do programa de aloxamento compartido interxera-
cional en Ferrol.

Pechamos o exercicio xusto no momento en que se 
completaba a redacción do novo Plan estratéxico da 
UDC 2013-2020, adaptado ao contexto que nos mar-
ca una crise que este ano de novo se reflectiu no orza-
mento cunha redución do 3% (3,7 millóns).

O presente informe para o Claustro e para a socieda-
de condensa a información precisa para coñecer as 
claves da miña xestión e a do meu equipo durante o 
ano e incorpora outros datos de grande interese para 
facilitar unha visión ampla do estado da Universidade 
a 31 de decembro de 2013.


