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FASES E PRAZOS EN QUE SE DESENVOLVERÁ A CONVOCATORIA 

 

Do 5 ao 15 de abril de 2019  

Presentación da solicitude a través da aplicación informática e 
entrega desta na sede electrónica e nos rexistros da UDC. 
 
NOTA: a aplicación informática pecha ás 23.59 h. do día 
15/04/2019 e a solicitude pódese presentar na sede 
electrónica ou nos rexistros da UDC até as 14.30 h do día 
16/04/2019

26 de abril de 2019 
Comunicación, por correo electrónico, ás persoas solicitantes 
da aceptación ou do rexeitamento motivado da solicitude 
presentada onde se lle indicará o prazo de reclamacións.

 
6 e 7 de maio de 2019 
 

Xornada formativa dirixida ao profesorado que foi admitido 

Do 3 ao 26 de maio de 2019 

As persoas admitidas incorporarán, na aplicación informática, 
as evidencias que figuran no anexo I xunto cos xustificantes 
correspondentes.  
Tamén terán que incorporar as do anexo II sempre que os 
datos correspondentes sexan doutra/s universidade/s 
distinta/s da UDC.

Do 27 de maio ao 6 de xuño de 2019 
A UTC incorpóralles ás persoas admitidas, na aplicación 
informática, as evidencias que figuran no anexo II que sexan 
da UDC 

O 7 de xuño de 2019 
A CIU comunicaralles ás persoas admitidas a incorporación, 
na aplicación informática, das evidencias que figuran no 
anexo II  

Do 10 ao 25 de xuño de 2019  

As persoas solicitantes revisan as evidencias que lles 
incorporou a UDC (anexo II) e presentan reclamación, en 
caso de desconformidade. 
 
O impreso de reclamacións que xera a aplicación informática 
ten que se remitir á presidenta da CIU a través da sede 
electrónica ou dos rexistros da UDC.  

Do 15 de xullo ao 22 de setembro de 2019 

A persoa solicitante cubrirá o autoinforme na aplicación 
informática. 

As autoridades académicas cubrirán os informes de cada 
persoa admitida na aplicación informática. 

Do 1 de outubro ao 11 de decembro de 2019 
Os comités de avaliación docente (CAD) levan a cabo o 
proceso de avaliación de acordo co Programa Docentia. 

Do 18 ao 21 de decembro de 2018 

A Comisión Interna da Universidade enviaralle a cada 
profesor/a a resolución.  
 
En caso de desconformidade dispón do prazo dun mes para 
presentar unha reclamación prerante a CIU, que conta a partir 
da data fixada no correo electrónico en que se lle remite a dita 
resolución.
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ANEXO I 
 

EVIDENCIAS QUE A PERSOA SOLICITANTE TEN QUE INCORPORAR NA APLICACIÓN 

INFORMÁTICA 

 Docencia non recollida no POD da UDC (títulos oficiais de grao ou de mestrado universitario que 

non se imparten na UDC, títulos propios, libre elección, Universidade Senior). 

 Guías docentes do último curso en que impartíu cada materia  

 Participación en comisións doutras institucións relacionadas coa innovación e a organización da 

docencia universitaria 

 Participación en actividades de coordinación docente:  

o Profesor/a responsable de titulación 

o Profesor/a responsable de calidade e converxencia 

o Coordinador/a de título (grao, mestrado universitario, doutoramento) 

o Coordinador/a de curso 

o Coordinador/a de mención/especialidade 

o Coordinador/a de módulo 

 Participación en programas ou proxectos internacionais de cooperación financiados en 

convocatorias competitivas (Eramus Mundus, IP, Acompanying measures, Tempus, Grundtving, 

Jean Monet, Edulink, Alfa, Cooperación con países industrializados, PCI-AECID, outros). 

 Actividades desenvolvidas no ámbito das relacións internacionais: 

o Responsable de RRII do centro (en caso de non ser vicedecano/a ou subdirector/a de 

calidade) 

o Titores/as académicos de intercambio 

o Promotor de convenios que conducen a dobres titulacións ou títulos conxuntos (con 

certificado do secretario/a do centro) 

 Organización e participación en: 

o Actividades de reforzo curricular: cursos cero, cursos de nivelación ou similar (con 

certificado do secretario/a do centro) 

o Actividades de titorización para a materia 

 Materiais deseñados para o último curso académico en que impartíu cada materia 

 Utilización de Moodle ou doutras plataformas durante o último curso en que impartíu cada 

materia 

 Publicacións docentes (autoría, edición e/ou avaliación): 

o Libros 

o Manuais 

o Monografías 
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o Publicacións de ámbito xeral da disciplina con finalidade docente 

 Contribuccións a congresos e a xornadas de innovación docente (congresos, xornadas, 

ponencias, etc) 

 Premios e/ou recoñecementos de innovación docente (autonómicos, nacionais e/ou 

internacionais) 

 Estadías de formación e de mobilidade docente en institucións de educación superior 

extranxeiras 

 Participación como alumno/a en cursos de formación relacionados coa docencia universitaria 

(do Centro de Linguas da UDC, do Servizo de Normalización Lingüística e/ou doutras 

institucións) e en congresos e xornadas de innovación docente de 10 ou máis horas 

presencias/virtuais. 

 Organización/impartición de cursos relacionados coa docencia universitaria (do Centro de 

Linguas da UDC, do Servizo de Normalización Lingüística e/ou doutras institucións) e en 

congresos e xornadas de innovación docente de 10 ou máis horas presencias/virtuais. 
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ANEXO II 

EVIDENCIAS QUE A UTC VAI INCORPORAR NA APLICACIÓN 
(SÓ OS DATOS RELATIVOS A UDC NON AOS DOUTRA/S UNIVERSIDAD/ES)  

 

 Docencia recollida no POD da UDC 

 Participación en tribunais de traballos fin de grao, fin de mestrado ou proxectos fin de carreira e 

de teses de doutoramento. 

 Dirección de traballos fin de grao, fin de mestrado ou proxectos fin de carreira. 

 Participación en órganos colexiados da UDC e/ou comisións delegadas en que se aborden 

temáticas relacionadas coa innovación e a organización da docencia. 

 Participación na xunta de centro e/ou comisións delegadas en que se aborden temáticas 

relacionadas coa innovación e a organización da docencia. 

 Participación no consello de departamento e/ou comisións delegadas en que se aborden 

temáticas relacionadas coa innovación e a organización da docencia 

 Docencia en inglés e/ou en galego (só se considera a docencia que consta no POD) 

 Participación en programas de difusión/divulgación institucionais: 

o Programa de difusión de titulacións 

o Programa de recepción de alumnado de ensino medio nos centros 

o Programa de divulgación científica da UDC 

 Plan de Acción Titorial (PAT) 

 Número de alumnado matriculado/alumnado matriculado de 1.ª matrícula en cada materia. 

 Taxa de éxito (alumnado aprobado/presentado) da materia, da titulación da universidade. 

 Taxa de rendemento (alumnado aprobado/matriculado) da materia, da titulación, da 

universidade. 

 Taxa de avaliación (alumnado presentado/matriculado) da materia, da titulación, da 

universidade. 

 Teses de doutoramento dirixidas e que foron defendidas públicamente. 

 Enquisa DA (Item 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24). 

 Organización/impartición e/ou participación como alumno/a en cursos de formación 

relacionados coa docencia universitaria (Cursos do CUFIE), de 10 ou máis horas 

presenciais/virtuais 

 Participación en Proxectos de Aprendizaxe e Servizo 

 


