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Actividade institucional do reitor

Ao longo do ano o reitor participou activamente en 
cada unha das reunións convocadas polo Consejo 
de Universidades, pola Conferencia de Reitores de 
Universidades Españolas (CRUE) e polo Consello 
Galego de Universidades, institucións todas elas de 
gran importancia na discusión das políticas universi-
tarias estatal e autonómica e na coordinación docen-
te, científica e de xestión entre os distintos campus 
españois.

As relacións personalizadas coas administracións 
públicas céntranse sobre todo nos titulares e altos 
cargos das consellerías de Educación, de Economía, 
de Facenda e de Sanidade, que son os departamen-
tos autonómicos con competencias directamente 
relacionadas coa actividade docente ou científica da 
Universidade, así como coa xestión orzamentaria e 
de persoal.

No tocante ás infraestruturas, resulta fundamental a 
colaboración institucional leal cos concellos da Coru-
ña, de Ferrol e de Oleiros (en que están situadas as fa-
cultades e escolas). Neste e noutros aspectos tamén 
é importante a relación coa Deputación Provincial e, 
dun xeito máis circunstancial, con outros concellos 
(Narón, Carballo).

Na idea de traballar canto máis intensamente se poi-
da en clave de sistema universitario galego, o reitor 
mantivo contacto habitual cos reitores das universida-
des de Santiago e de Vigo. Ambas institucións cele-
braron este ano eleccións, polo que a Universidade 
da Coruña estivo representada ao máis alto nivel nas 
correspondentes tomas de posesión.

O reitor presidiu as reunións mensuais do Consello 
do Goberno e as sesións do Claustro que se convo-
caron ao longo do ano. Asistiu ás reunións ordinarias 

do Consello Social e representou á UDC nas xuntan-
zas das fundacións das que forma parte a institución 
(FUAC, Enxeñaría Civil, Energylab, Feuga, Luís Seoa-
ne, Río do Pozo) ou de entidades de especial impor-
tancia científica na actividade da UDC, como é o caso 
do Instituto de Investigación Biomédica da Coruña 
(Inibic). 

No ámbito interno, o reitor visitou no primeiro trimes-
tre do ano todas as escolas e facultades da Coruña e 
de Ferrol para coñecer “in situ” os problemas espe-
cíficos de cada centro e para intercambiar informa-
cións e punto de vista sobre os principais problemas 
docentes, científicos ou de xestión do momento. De 
igual xeito, o reitor presidiu xornadas e outro tipo de 
actos organizados polo equipo de goberno ou por 
departamentos concretos dos campus.

Mención aparte merecen os emotivos actos de home-
naxe póstumo que se lles dedicaron a dous profeso-
res falecidos en 2014. Na Facultade de Humanidades 
lembrouse a traxectoria de Antonio Bereijo e a súa 
vida “demasiado curta –dixo o reitor– intensamente 
dedicada a transmitir o saber e a estimular vocacións 
e paixón polas ciencias da documentación”. Uns me-
ses despois, a Facultade de Socioloxía organizou un 
acto en memoria do profesor Eduardo Rego, de quen 
o reitor salientou, ademais das súas cualidades como 
docente, o seu permanente espírito de “cidadán 
comprometido”.

International Summer School

De entre os actos protagonizados habitualmente po-
los estudantes (graduacións, entregas de premios, 
benvida a estudantes internacionais, benvida a alum-
nado de doutoramento), este ano salienta a primeira 
e existosa convocatoria da International School Sum-
mer, cuxo acto de apertura foi presido polo reitor. 
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Con esta iniciativa dase un paso moi importante no 
proceso de internacionalización da UDC, un dos eixes 
fundamentais do seu plantexamento estratéxico para 
os vindeiros anos. “Con este plan pretendemos me-
llorar substancialmente a mobilidade do profesorado 
e do alumnado, recibir máis estudantes estranxeiros 
e incrementar as dobres titulacións compartidas con 
universidades doutros países”.

25 anos

Cunha conferencia do profesor Ignacio Cirac come-
zou en setembro o programa de actos organizados 
para conmemorar os primeiros 25 anos de vida da 
Universidade da Coruña. O reitor aproveitou a efe-
méride para salientar o papel da Universidade como 
institución social, cultural e científica e a súa directa 
implicación no progreso “e na consecución dun país 
máis culto, máis desenvolto e máis xusto”.

“Tamén temos que aproveitar –manifestou– para re-
flexionar sobre a fundamental incidencia da Universi-
dade no desenvolvemento socioeconómico de Gali-
cia, nomeadamente nas áreas de influencia dos nosos 
dous campus da Coruña e de Ferrol”.

O reitor rememorou a decisión parlamentaria de crear 
as universidades de Vigo e A Coruña, no verán de 
1989, entre outras razóns, porque Galicia presentaba 
daquela unha das máis baixas taxas de escolarización 
universitaria de Europa. Nestes 25 anos graduáronse 
nas facultades e escolas da Coruña e de Ferrol arre-
dor de 70.000 mozos e mozas.

Convenios

A contía dos convenios asinados polo reitor e que ti-
ñan anualidade en 2014 ascendeu a 7,531,672 euros.

Tipo de convenio Número

Marco 37

Específico 129

Prácticas 724

Total 890

Cadro 1 Convenios asinados polo reitor en 2014
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Actividade institucional en Ferrol

O ano comezou en Ferrol coa recollida do galardón 
de Ferrolán do Ano co que o concello da cidade dis-
tinguiu a Universidade da Coruña, entre outras per-
soas e institucións. En nome da UDC, o premio foi 
recollido polo reitor, quen agradeceu a colaboración 
institucional do Concello de Ferrol co campus da ci-
dade e destacou que a valía dos campus non se mide 
polo seu tamaño, senón pola calidade e pola singu-
laridade da docencia e da investigación que se fai 
neles. Citou como exemplo de proxectos científicos 
imbricados no tecido socioeconómico de Ferrolterra 
o caso de A-Tempo. 

Convenio de colaboración coa Autoridade Portua-•	
ria de Ferrol-San Cibrao. A Autoridade Portuaria 
de Ferrol asinou coa UDC un convenio para pres-
tar a súa colaboración no desenvolvemento do 
Mestrado de Loxística e Transporte, que é unha 
das titulacións impartadas neste campus.

Convenio con Navantia para a realización de prác-•	
ticas académicas externas do estudantado da Uni-
versidade da Coruña.

En novembro asinouse un convenio entre a Fun-•	
dación Sicientia e a UDC para desenvolver o tor-
neo First Lego League. O obxectivo do programa 
FIRST LEIGO League, é desvelar aos nenos a di-
versión e a emoción da ciencia e a tecnoloxía.

V Congreso de Turismo Industrial

Consonte un convenio promovido pola Vicerreitoría 
do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social coa 
Deputación, a Universidade da Coruña estivo presen-
te no V Congreso Europeo de Turismo Industrial, que 
coincidiu coa terceira edición do Crossroads of Euro-
pe e que tivo lugar en Ferrol en xullo. Ademais, o 
campus de Ferrol foi a sede das xornadas de networ-
king e o encontro empresarial que se celebrou dentro 
desta importante cita.

O V Congreso Europeo de Turismo Industrial tivo 
como obxectivo poñer en valor unha forma de turis-
mo cultural constituído pola industria viva e o patri-
monio industrial. Crossroads of Europe é un evento 
de carácter anual ideado pola Comisión Europea en 
colaboración co Consello de Europa e o Instituto Eu-
ropeo de Rutas Culturais e que destaca os lugares e 
rutas de Europa para a unión das diferentes culturas.

International Staff Week

A Universidade da Coruña recibiu en maio no campus 
de Ferrol aos/ás representantes das universidades eu-
ropeas que participaron na International Staff Week. 
Esta é a primeira vez que a Universidade da Coruña 
organiza unha International Staff Week. A cita, enmar-
cada no programa de estadías STT-Erasmus.

Neste caso, foron arredor de vinte os traballadores 
procedentes de once universidades de diferentes paí-
ses –Italia, Portugal, Polonia, Nova Zelanda, etc– os 
que tiveron a oportunidade de coñecer o funciona-
mento e os servizos dos campus.

Workshop da Aula Repsol UDC

Representantes de empresas de calado como Rep-
sol, Alcoa, Inditex, Estrella Galicia, Grupo Losan, Fo-
resa, Navantia, Facet Ibérica, Fridama, CyE, Proyfe, 
Neodyn, Indra, Pérez Torres, IBM e Cristalera Ponte-
vedresa, entre outras, acudiron o 24 de outubro ao 
workshop promovido pola Aula Repsol Universidade 
da Coruña no Campus de Ferrol. 

Esta iniciativa permitiu que 72 investigadores das tres 
universidades galegas mostrasen a súa actividade de 
innovación e desenvolvemento en distintos sectores 
da economía.

Cátedra Jorge Juan

A Universidade da Coruña, a través da Vicerreitoría 
do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, e a 
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Comunicación 

O Gabinete de Comunicación continuou en 2014 coa 
súas actividades habituais de difusión e promoción 
institucional da Universidade da Coruña a través dos 
medios de comunicación tradicionais, prensa, radio e 
televisión, e das novas canles dixitais. Neste sentido, 
ademais de seguir na liña de avance na penetración 
das redes sociais, Facebook e Twitter, aumentouse a 
presenza noutras novas como Instagram.

A Universidade da Coruña está representada insti-
tucionalmente a través da xefatura do Gabinete de 
Comunicación na executiva da Comisión de Comuni-
cación da Conferencia de Reitores das Universidades 
Españolas, CRUE, e na xunta directiva da Asociación 
de Profesionales de los Gabinetes de Comunicación 

de las Universidades y Centros de Investigación del 
Estado Español, AUGAC. Con motivo da celebración 
do 25 aniversario da Universidade da Coruña, o Ga-
binete de Comunicación implicouse directamente na 
planificación dos eventos a través da Comisión crea-
da ao efecto.

Algunhas das actividades realizadas no Gabinete de 
Comunicación:

Selección e elaboración do resumo de prensa •	
diario con novas publicadas nos diarios e revistas 
españois en relación á Universidade, I+D e Univer-
sidade da Coruña. O acceso ao resumo de prensa, 
colgado en aberto na páxina web da UDC, res-

Armada xestionan de xeito conxunto as actividades 
que vén desenvolvendo nos últimos anos a Cátedra 
Jorge Juan. Cada ano, de xeito alterno, correspónde-
lle a unha ou outra institución designar un director.

Ata o 25 de setembro do 2014 exerceu a dirección 
Salvador Naya Fernández, profesor titular da Escola 
Politécnica Superior. A partir desta data foi nomeado 
director o capitán de navío D. Manuel María Roma-
santa Pavón.

As conferencias impartidas no ano 2014 (oito en to-
tal) centráronse en temas e estudos científicos como 
a enxeñaría de materiais, a criptografía, a astronomía, 
a estratexia de defensa ou o propio nacemento do 
arsenal ferrolán.

Premios de investigación 2014

A Universidade da Coruña xestiona, a través da Vice-
rreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade So-
cial a convocatoria, conxunta co Concello de Ferrol, 
de dous premios de investigación. En 2014 outor-
gáronse os seguintes galardóns:

IX Premio de Investigación “Concepción Arenal” •	
da área de Humanidades. Título: “Glosario crítico 
da poesía medieval galego-portuguesa”. Investi-
gador principal: Manuel Ferreiro Fernández.
IX Premio de Investigación “González LLanos” •	
da área de Enxeñaría Naval. Título: “Metodoloxía 
para a avaliación económica de parques eólicos 
offshore flotantes: aplicación a Galicia”. Investiga-
dora principal: Laura Castro Santos.
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trinxiuse en novembro ante a previsión de novas 
disposicións de CEDRO.

Redacción de 384 notas de prensa enviadas a me-•	
dios de comunicación de toda Galicia, nalgúns 
casos acompañadas de fotografías dos diversos 
actos. As notas de prensa, así como outras infor-
macións de relevancia para a comunidade univer-
sitaria, súbense á páxina web da Universidade da 
Coruña así como á páxina oficial de Facebook (udc.
gal) e Twitter (UDC_gal). No caso de Instagram, su-
bíronse fotos relativas a noticias e actividades da 
Universidade da Coruña.

En Facebook o número de seguidores está en •	
13.723, aumentando en 4.914 desde o ano ante-
rior. Conseguiuse un alcance das publicacións de 
11.126 visualizacións.

En Twitter, a conta oficial da Universidade da Co-•	
ruña chegou neste período a 18.569 seguidores, 
o que supón 4.473 novos usuarios. Neste ano 
publicáronse 1.280 tuits, ata alcanzar un total de 
6.364.

A presenza da Universidade da Coruña na rede •	
Instagram é aínda testemuñal con 151 fotos publi-
cadas e 358 seguidores.

Produción de 13 programas de radio emitidos en •	
directo desde os distintos centros da Universidade 
da Coruña, en colaboración con Radio Coruña-Ca-
dena SER e Radio Voz. Ademais, este ano a Univer-
sidade da Coruña, a través do Gabinete de Comu-

nicación, implicouse na realización do programa “A 
radio conta”, emitido en directo desde o Paraninfo 
en decembro. Este programa de radio solidario, 
fíxose a favor da Asociación Antonio Noche, é unha 
iniciativa conxunta de Radio Galega, Radio Voz, 
Radio Marca, Radio Coruña-Cadena SER, COPE, 
Onda Cero e Radio Nacional de España.

Como vén sendo habitual nos últimos anos, a Uni-•	
versidade da Coruña promociona directamente as 
súas titulacións coa edición e distribución directa 
dunha tarxeta publicitaria das titulacións de grao 
que se imparten este curso. Distribuíronse 5.000 
exemplares nos campus da Coruña e Ferrol con 
motivo das probas de acceso á universidade.

O Gabinete de Comunicación produciu a publica-•	
ción “Notable +”, de oito páxinas a cor en forma-
to de papel periódico con información relevante 
de investigación e de titulacións, bolsas e axudas 
ao estudantado, co patrocinio do Consello So-
cial. Esta publicación, da que se editaron 157.200 
exemplares, distribuíuse como suplemento encar-
te o domingo 15 de xuño con La Voz de Galicia 
(138.200 exemplares), La Opinión (7.000 exempla-
res), El Ideal Gallego (6.000 exemplares) e Diario 
de Ferrol (5.000 exemplares).

Dentro das diversas actividades organizadas con •	
motivo da celebración do 25 aniversario, organi-
zouse directamente o ciclo de conferencias “A uni-
versidade pública posible” e coordinouse a páxina 
web creada para difundir toda a actividade relacio-
nada con esta efeméride (25aniversario.udc.gal).
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Responsabilidade social

O Consello de Goberno aprobou a adhesión da 
entidade académica coruñesa á Rede Española de 
Universidades Saudables, nunha iniciativa impulsada 
pola Vicerreitoría de Campus de Ferrol e Responsabi-
lidade Social en colaboración coa Facultade de Cien-
cias da Saúde. Este compromiso implica que a UDC 
tivo que facer un proxecto de traballo que promove 
a saúde na cultura universitaria, nas súas políticas ins-
titucionais, estrutura, procesos e plans de estudos, 
así como a identificación das necesidades da comu-
nidade universitaria, áreas de traballo e estratexias 
de intervención.

Esta iniciativa partiu no ano 2008 desde os Ministerios 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), 

Educación, Cultura y Deporte (MECD) e a Conferencia 
de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). A 
día de hoxe máis de 30 universidades españolas for-
man parte desta rede.

Atención á diversidade 

Durante o curso académico 2013-2014 un total de 
152 persoas (82 mulleres e 70 homes) disfrutaron da 
exención de taxas por discapacidade o que repre-
sentou un importe total de 95.063,52€. 

Incrementouse lixeiramente o número de alumnos e 
alumnas que solicitan apoio directo da Unidade de 
Atención á Diversidade é a seguinte.

Cadro 2 Solicitude de servizos para persoas que piden exención de taxas por discapacidade
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 Facultade Total

Facultade de CC. da Saúde 3

Facultade de CC. Educación 2

Facultade de Informática 2

Facultade de Dereito 1

Cadro 3 Estudantado en prácticas no servizo de atención á diversidade

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

N.º de bolsas 27 13 16 12 13 13

Importe total 29.160 14.000 17.232 12.924 14.001 14.001

Cadro 4 Evolución das bolsas da UDC para Atención á Diversidade

Dos 20 usuarios que este ano solicitaron algún apoio 
dentro da ADI, 9 son homes e 11 son mulleres.

En transporte adaptado e asistencia persoal para cu-
brir as necesidades específicas que pode presentar 
este alumnado investíronse un total de 77.110,76€. 
Ademáis desta inversión, durante o curso 2013-2014 
comprouse un scalamobil para facilitar a accesibilida-
de naqueles centros que non contan con rampa e te-
ñen tramos de escaleiras nas súas entradas. 

Durante o curso 2013-2014 a unidade participou nos 
equipos de traballo da UDC referentes ao acceso á 

rede de Campus Saudable e na preparación do novo 
Plan Estratéxico da UDC 2013-2020. 

A nivel galego, participou na fase final de seguimento 
e conclusións do Plan de Acción Integral para as Per-
soas con Discapacidade de Galicia 2010-2013.

Por último, púxose en marcha a Aula de Formación en 
Diversidade dentro do servizo, co obxectivo principal 
de formar aos membros da comunidade universitaria 
en todos aqueles temas que teñan relación coa diver-
sidade, a accesibilidade e deseño para todos/as e a 
igualdade de oportunidades. 
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Igualdade de xénero

O ano comezou coa estrea do I Plan de igualdade en-
tre homes e mulleres da UDC. Programáronse distin-
tas actividades formativas para divulgalo, sobre todo 
entre o alumnado a través da nova Aula de Formación 
para a Igualdade de Xénero.

Con motivo do Día Internacional das Mulleres pre-•	
sentouse a exposición “Mulleres nas bibliotecas 
da UDC” e proxectáronse distintas películas.

A Oficina para a Igualdade de Xénero (OIX) orga-•	
nizou coa Facultade de CC do Deporte o V Ciclo 
de Conferencias sobre Xénero, Actividade Física e 
Deporte.

A UDC organizou este ano a segunda edición da •	
Xornada Universitaria Galega en Xénero. Presen-
táronse 50 comunicacións, moitas delas referidas 
á situación das mulleres nos campus no ámbito da 
ciencia e da tecnoloxía.

A Oficina de Igualdade de Xénero representou a •	
Universidade da Coruña no VII Encuentro Estatal 
de Unidades de Igualdad de las Universidades Pú-

blicas e no V Congreso Universitario Internacional 
“Investigación y Género”. Na asamblea xeral da 
Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólo-
gas presentou un relatorio sobre a perspectiva de 
xénero na investigación.

Dentro da Semana da Ciencia e para visibilizar o •	
labor das mulleres, presentouse a exposición “Mu-
jer y Ciencia”.

A OIX e a Unidade Universitaria de Atención á Di-•	
versidade organizaron a Xornada sobre Responsa-
bilidade Social e Diversidade na UDC. Celebrouse 
en outubro no salón de actos do campus de Es-
teiro, en Ferrol.

Convocouse a segunda edición do Concurso de •	
Traballos Académicos con Perspectiva de Xénero 
Ángeles Alvariño.

Conmemorouse en novembro o Día Internacio-•	
nal contra a Violencia de Xénero, cunha xornada 
que se desenvolveu na Facultade de Ciencias da 
Saúde.




