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05Calidade e novas tecnoloxías

Neste curso realizouse a plena intregración da xestión 
dos mestrados na administración dos centros, conxun-
tamente coa xestión dos graos. Foi posible grazas á 
incorporación dos responsables de calidade aos equi-
pos de goberno dos centros e ao reforzamento das 
funcións e do persoal das novas unidades adminis-
trativas. Consolidouse a rede de axentes implicados 
(PDI, PAS e estudantes) no seguemento e mellora da 
política de calidade dos títulos. 

A implicación do profesorado reflíctese no impor-
tante incremento da participación nas actividades de 
formación e innovación docentes, na utilización das 
ferramentas de apoio á docencias ou no número de 
guías docentes elaboradas na plataforma GADU, que 
case alcanza o 100% das guías docentes de graos e 
mestrados.

Todos os centros dispoñen dun sistema de garantía 
interna de calidade (SGIC) acreditado e implantado. 
Seguiu o proceso de certificación da implantación 
dos SGIC pola ACSUG. Á certificación dos SGIC da 
Facultade de Economía e Empresa e da Facultade 
de Informática, que participaron no programa piloto, 
uníronse este curso a Facultade de Ciencias da Edu-
cación, a Facultade de Ciencias do Deporte e a Edu-
cación Física, a Facultade de Ciencias da Saúde e a 
Escola Universitaria de Enfermaría. Está pendente de 
finalización a certificación dos SGIC da Escola Univer-
sitaria de Deseño Industrial e da Escola Universitaria 

Politécnica. O desenvolvemeto dos SGIC dos centros 
permitiu que todos os títulos de grao e mestrado ela-
boraran os seus informes anuais de seguimento co-
rrespondentes ao curso 2013-2014 a través de siste-
ma e revisados pola axencia externa.

Resolveuse a cuarta convocatoria do programa Do-
centia para avaliar e garantir a calidade da docen-
cia. Nesta ocasión incorporáronse os estudantes aos 
comités de avaliación como vocais de pleno dereito 
para participar activamente nos procesos de avalia-
ción. Os membros dos órganos de representación do 
PDI, funcionarios e laborais, intégraronse na Comisión 
Interna da Universidade (CIU) do programa. Durante 
este curso avaliouse o proceso e incorporáronse as 
melloras no manual de avaliación para unha próxima 
convocatoria.

Canto ás actividades do Centro Universitario de For-
mación e Innovación Educativa, cómpre salientar a 
ampla participación nos obradoiros da nova versión 
do Campus Virtual Moodle e a realización, en colabo-
ración coa Vicerreitoría de Relacións Internacionais e 
Cooperación, de cursos para proporcionar ferramen-
tas lingüísticas e técnicas docentes para impartir con-
tidos curriculares en inglés. 

Cómpre sinalar, por último, que a Unidade de Sopor-
te a Docencia e a Unidade de Teleformación se inte-
graron no CUFIE.
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datos referentes ao estado da elaboración das guías 
docentes das materias, atendendo a evolución da súa 
implantación nos tres últimos cursos académicos.

Soporte á docencia

Implantación de títulos

Cursos

Títulos 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Grao 40 41 41

Mestrado 48 50 54

Cadro 58 Evolución da implantación de títulos

 Cursos
 Cursos Materias de cursos Guías de cursos

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015

1.º 40 41 41 395 405 405 395 405 405

2.º 40 40 40 405 406 416 405 406 416

3.º 40 40 40 482 488 488 476 485 488

4.º 29 40 40 371 532 552 349 510 548

Total 149 161 161 1.653 1.831 1.861 1.625 1.806 1.857

Cadro 59 Evolución dos cursos, materias e guías implantados

Cadro 60 Evolución da porcentaxe de graos implantados por cursos
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Neste apartado achéganse os datos xerais dos títulos 
de grao e mestrado que constitúen parte da oferta 
académica da UDC. Respecto a eles achéganse os 
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construción do EEES. Tamén se ve favorecido como 
consecuencia da mellora progresiva que supoñen os 
mecanismos de coordinación e apoio despregados 
dende anos atrás para enfrontar este proceso. 

O primeiro curso do Grao en Enxeñaría Naval e Oceá-
nica desenvolveuse ao longo do 2013-2014. En con-
secuencia, o proceso de implantación en segundo 
e terceiro curso pasou a ser do 98%. Tamén no cur-
so 2013-2014 implantouse o último curso nos doce 

O incremento progresivo no número de guías ela-
boradas vese reforzado por un maior coñecemento 
e sensibilización das implicacións deste proceso, de 
planificación das ensinanzas no novo escenario de 

graos que comezaron no ano académico 2010-2011. 
En resumo, os datos indican que ao remate do curso 
estaban implantados nun 99% os novos graos. Faltan 
só os dous últimos cursos do Grao en Enxeñaría Naval 
e Oceánica.

Cadro 61 Evolución da porcentaxe de guías elaboradas por graos implantados
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 Cursos
 Cursos Materias de cursos Guías de cursos

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015

1.º 48 50 54 1.040 1.091 1.157 812 977 1.106

2.º 5 4 4 24 20 20 20 18 20

Total 53 54 58 1.064 1.111 1.177 832 995 1.126

Cadro 62 Evolución dos cursos, materias e guías elaborados en mestrados
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Cadro 63 Porcentaxe de guías elaboradas por cursos de mestrado implantados
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Durante o curso 2013-2014 un total de 492 docentes 
(un 34.57% do total) participaron nalgún dos progra-
mas que se impartiron dentro do Plan de Apoio ao 
Ensino. Este é un dos plans organizados polo Centro 
Universitario de Formación e Innovación Educativa 
(CUFIE). O traballo deste centro céntrase na innova-

ción educativa e en potenciar experiencias para me-
llorar a calidade pedagóxica. Ademais do plan para 
os docentes, o CUFIE desenvolve outros programas 
específicos dirixidos aos profesores e profesoras no-
veis, ao estudantado e aos novos investigadores e 
investigadoras.

Formación e innovación educativa
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Programa Cursos Horas Prazas

Metodoloxía Didáctica 16 232 375

Tecnoloxía Educativa 7 96 175

Ensino Semipresencial 4 52 80

Saúde e Prevención de Riscos Laborais 4 48 100

Contexto Socioinstitucional e Traballo na UDC 5 58 110

Total 36 486 840

Cadro 64 Programas de apoio ao ensino no curso 2013-2014

Centro %

ETS de Arquitectura 6,53

ETS de Enx. De Camiños 3,47

ETS de Naútica e Maquinas 3,67

EU de Arquitectura Técnica 2,65

Fac. de Ciencias 15,71

Fac. de CC da Comunicación 1,43

Fac. de Ciencias da Educación 8,16

Fac. de CC da Saúde 2,86

Fac. de CC do Deporte e a Educación Física 3,47

Fac. de Dereito 3,88

Fac. de Economía e Empresa 10,20

Fac. de Filoloxía 5,10

Fac. de Fisioterapia 2,65

Fac. de Informática 11,02

Fac. de Socioloxía 2,65

Escola Politécnica Superior 5,71

EU de Deseño Industrial 1,63

EU Politécnica 4,08

Fac. de CC do Traballo 1,02

EU de Enfermaría e Podoloxía 2,45

Fac. de Humanidades e Documentación 0,82

EU de Enfermaría 0,20

EU de Relacións Laborais 0,20

EU de Turismo 0,41

Total 100

Cadro 65 Centros de procedencia dos participantes nos cursos de apoio ao ensino
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Categoría %

Catedrático/a de esc. universitaria 2,9

Catedrático/a de universidade 3,1

Titular de escola universitaria 9,32

Titular de universidade 29,4

Contratado/a doutor/a 14,49

Axudante doutor/a 3,52

Axudante 3,1

Asociado/a 6

Contratado/a laboral interino/a 13,87

Colaborador/a 5,8

Contratado/a por obra e servizo 2,48

Bolseiros con docencia 6

Total 100

Cadro 66 Categoría profesional dos participantes nos cursos de apoio ao ensino

Programa Cursos Horas Prazas

Metodoloxía Didáctica 16 232 80

Tecnoloxía Educativa 7 96 35

Ensino Semipresencial 4 52 20

Saúde e Prevención de Riscos Laborais 4 48 20

Contexto Socioinstitucional e Traballo na UDC 5 58 25

Total 36 486 180

Cadro 67 Plan de Formación Inicial no curso 2013-2014

O Plan de Formación Inicial (PFI) é o programa orien-
tado á formación do profesorado novo na universida-
de. Nesta convocatoria, igual que en anos anteriores, 
os cursos ofertados foron os mesmos que no PAE, 

pero facendo unha reserva de cinco prazas sobre os 
matriculados para aquel profesorado que participe 
neste programa. Nel participan 20 docentes por ano 
académico.
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Nivel %

Grao 29,43

Mestrado 7,36

Primeiro ciclo 12,12

Segundo ciclo 38,96

Terceiro ciclo 12,12

Total 100

Cadro 69 Participación nos cursos de apoio á aprendizaxe por nivel

Centro %

EU de Arquitectura Técnica 11,25

EU de Relacións Laborais 16,88

EU de Enfermaría e Podoloxía 0,86

Fac. de CC da Comunicación 0,86

Fac. de CC do Traballo 0,86

EU de Deseño Industrial 0,43

EU de Turismo 0,43

EU de Fisioterapia 1,73

EU Politécnica 0,86

Escola Politécnica Superior 1,29

Fac. de Ciencias da Educación 14,28

Fac. de CC da Saúde 3,46

Fac. de Economía e Empresa 16,88

Fac. de Ciencias 8,65

Fac. de Dereito 3,89

Fac. de Filoloxía 6,49

Fac. de Humanidades 1,29

Fac. de Informática 6,06

Fac. de Socioloxía 1,73

Fac. de CC do Deporte e a Educación Física 1,73

Total 100

Cadro 68 Participación nos cursos de apoio á aprendizaxe por centros

Dentro do Plan de Apoio á Aprendizaxe (PAA) or-
ganizáronse 8 cursos de 10 horas de duración, que 

suman un total de 80 horas de formación e 235 pra-
zas.
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Nivel %

Bolseiro/a con docencia no POD 8,33

Bolseiro/a investigador/a 2,08

Grao 5

Mestrado 21,67

Primeiro ciclo 2,92

Segundo ciclo 11,66

Terceiro ciclo 48,33

Total 100

Cadro 71 Participación nos cursos de apoio a novos investigadores por nivel

Centro %

ETS de Arquitectura 6,25

ETS de Enx. de Camiños 11,25

ETS de Naútica e Maquinas 1,66

EU de Arquitectura Técnica 2,08

EU de Relacións Laborais 3,33

Fac. de Fisioterapia 0,83

EU Politécnica 0,83

Escola Politécnica Superior 0,83

Fac. de Ciencias da Educación 13,75

Fac. de CC da Saúde 6,25

Fac. de Economía e Empresa 7,5

Fac. de Ciencias 10

Fac. de Dereito 5

Fac. de Filoloxía 7,92

Fac. de Humanidades 2,08

Fac. de Informática 8,33

Fac. de Socioloxía 9,17

Fac. de CC. do Deporte e a Educación Física 2,5

EU de Turismo 0,42

Total 100

Cadro 70 Participación nos cursos de apoio a novos investigadores por centros

Ao longo do curso 2013-2014 o CUFIE reuniu ata un 
total de 240 estudantes e investigadores/as no pro-
grama específico creado para eles, denominado Plan 
de Apoio a Novos Investigadores (PAI). Diríxese tanto 

a investigadores en activo como a futuros investiga-
dores, aos que se forma en competencias transver-
sais. O de 2013-2014 incluía nove cursos, que suma-
ban un total de 105 horas.
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Formación informática

Participantes Total poboación %

Participación do profesorado 869 2.040 42,60%

Participación do alumnado 3.590 19.205 18,69%

Cadro 74 Participación na avaliación docente en 2013-2014

Avaliación docente

Campus de Ferrol e 5 deles de nova incorporación á 
oferta da Aula de Formación Informática).

Durante o período académico 2012-2013, un total 
de 16 docentes impartiron 23 cursos diferentes (5 no 

Cursos Prazas ofertadas Prazas ocupadas % ocupación

2009-2010 42 820 673 82,07

2010-2011 25 480 463 96,46

2011-2012 25 480 387 80,63

2012-2013 23 450 416 92,44

2013-2014 (Cursos ofertados) 25 490 303 61,84

2013-1014 (Cursos impartidos) 19 370 303 81,89

Cadro 72 Evolución dos cursos e prazas para a formación informática

Grupo Participantes %

1º ciclo (non EEES) 54 23,08

2º ciclo (non EEES) 77 32,91

Doutoramento 10 4,27

Graos 39 16,67

Mestrado 6 2,56

PDI 15 6,41

PAS 15 6,41

Outros 18 7,69

Total 234 100,00

Cadro 73 Participación nos cursos de formación informática en 2013-2014
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Cadro 75 Participación do profesorado na avaliación docente en 2013-2014 por departamento
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Cadro 76 Alumnado participante na avaliación docente en 2013-2014 por centro
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Unidade Técnica de Calidade

Total

Títulos de grao que presentaron o informe de seguimento de 2013-2014 36

Títulos de mestrado universitario da UDC ou que coordina esta que presentaron o informe de seguimento 
de 2013-2014 25

Títulos de grao que recibiron o informe final de seguimento da ACSUG de 2012-2013 14

Títulos de mestrado universitario ou coordinados pola UDC que recibiron o informe final de seguimento 
da ACSUG de 2012-2013

7

Cadro 77 Informes anuais de seguimento presentados

te un plan de melloras. Todos os títulos, tanto de 
grao como mestrados, elaboran un informe anual de 
seguimento e actualizan a información pública sobre 
os seus contidos.

A elaboración do informe de seguimento permítelles 
aos títulos coñecer as boas prácticas levadas a cabo, 
analizar as deficiencias e establecer as modificacións 
necesarias para o seu bo desenvolvemento median-

A Axencia para a Calidade do Sistema Universitario 
de Galicia (ACSUG) publicou o proxecto piloto para 
renovar a acreditación de títulos oficiais. 

A UDC solicitou a participación de sete títulos de 
grao e mestrado universitario. 

Logo de recibir a visita das comisións de avaliación, 
estes títulos obtiveron un informe favorable para re-
novar a súa acreditación, que non será oficial ata que 
a Consellería de Educación e Ordenación Universita-
ria publique as instrucións sobre o procedemento de 
renovación da acreditación de títulos oficiais. 

Facultade de Ciencias da Saúde
Grao en Terapia Ocupacional

Mestrado Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria

Facultade de Economía e Empresa

Grao en Administración e Dirección de Empresas

Grado en Ciencias Empresariais

Grao en Economía

Mestrado Universitario en Banca e Finanzas

EU de Deseño Industrial Grao en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto

Cadro 78 Títulos que renovaron a súa acreditación en 2014
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estivo aberta a todo o profesorado da UDC con cin-
co ou máis anos de experiencia docente no ensino 
universitario e que ata o momento non fora avaliado 
positivamente a través deste programa.

Total

Profesorado que solicitou participar 128

Profesorado admitido 126

Profesorado admitido que non finalizou o proceso de avaliación 9

Profesorado que obtivo un resultado positivo da súa actividade docente 114

Profesorado que obtivo o Certificado de Excelencia 5

Cadro 79 Participación do profesorado na convocatoria de setembro do Programa Docentia

Programa Docentia

En setembro rematou o proceso de avaliación do 
profesorado que solicitou participar na cuarta con-
vocatoria para a avaliación da actividade docente do 
profesorado (Programa Docentia). Esta convocatoria 

A comisión interna do programa Docentia, a través 
das comisións de garantía de calidade dos centros 
da UDC, fíxolle o seguimento das accións de mellora 
establecidas nas resolucións da dita Comisión a 45 

No mes de xaneiro, a ACSUG publicou a segunda 
convocatoria para a certificación da implantación 
dos sistemas de garantía interna de calidade dos 
centros do sistema universitario galego. Solicita-
ron participar nela seis centros da Universidade da 

profesores/as que foran avaliados nas tres primeiras 
convocatorias do programa. En total, nas catro con-
vocatorias avaliouse un 31,69% do profesorado da 
UDC a decembro de 2013 (451 profesores/as).

Coruña, dos que catro obtiveron a certificación da 
implantación e outros dous quedaron pendentes.  
Por último, a través da caixa de suxestións xestio-
náronse un total de 462 observacións (preguntas, 
suxestións, queixas ou felicitacións).

Total

Servizos que renovaron a súa certificación pola Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 3

Servizos que realizaron a auditoría de seguimento da súa certificación pola Norma  
UNE-EN-ISO 9001:2008

1

Servizos que realizaron a auditoría de seguimento da súa certificación pola Norma  
UNE 166002:2006 /9001 (Sistemas de Gestión de I+D+i) 1

Laboratorios que realizaron a auditoría de seguimento da súa certificación pola Norma  
UNE-EN-ISO 9001:2008 1

Laboratorios que realizaron a auditoría de seguimento da súa acreditación pola Norma  
UNE-EN-ISO 17025:2005

3

Cadro 80 Certificacións por normas ISO en 2014
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A UDC foi seleccionada para participar no programa 
Pioneiros de dominio .gal co que obtuvo a posibi-
lidade de usar este dominio desde o momento da 
súa implantación. O dominio udc.gal, que é URL de 
inicio desde o 25 de xullo do 2014, a ten a conside-
ración de Nome Pioneiro .gal.

No ámbito dos novos desenvolvementos destaca a 
posta en marcha do portal de investigación (inves-
tigacion.udc.es), unha web “responsive” e trilingüe 
onde se expoñen publicamente os resultados de 
transferencia e investigación dos distintos grupos, 
unidades e investigadores. 

Outro dos sistemas desenvolvidos e a aplicación de 
axudas ao estudo, que permite a xestión das bolsas 
propias co cruce de datos económicos e académi-
cos, executando o proceso completo de solicitude, 
procesamento, adxudicación e xeración de listados. 
Tamén se melloraron as aplicacións relativas á xes-
tión de prazas en residencias universitarias concer-
tadas e bonobus universitario e a xestión de citas 
de rexistro para a obtención e gravación en tarxeta 
universitaria dos certificados de persoa física e admi-
nistración pública do persoal da Universidade.

O sistema de xestión económica sufriu unha profun-
da actualización da súa arquitectura tecnolóxica para 
reforzar a súa fiabilidade e seguridade. Esta reno-
vación tecnolóxica fará posible a posta en marcha 
da e-factura e a culminación de moitos dos traballos 
relativos á contabilidade analítica. Tamén se actua-
lizaron outras ferramentas do portal de persoal, bi-
bliotecas e publicacións.

Unha das actuacións con máis trascendencia no en-
torno académico veu da migración da plataforma de 

teleformación Moodle da versión 1.9 á 2.5, o que 
mellorou significativamente a experiencia de usua-
rio. Esta nova plataforma permite a interconexión 
cun sistema de rede social UDC (redesocial.udc.es/) 
que consiste nun completo sistema de portafolios 
electrónico con características de redes sociais para 
crear comunidades virtuais de aprendizaxe, e un sis-
tema de videoconferencia integrado que facilita a 
creación de aulas virtuais.

Tamén se actualizaron as versións e funcionalidades 
do sistema de repositorio institucional (ruc.udc.es/), 
que recolle, difunde e preserva as publicacións dixi-
tais en acceso aberto producto da actividade cien-
tífica e institucional da UDC e púxose en marcha a 
tenda electrónica que permite poñer ao dispor da 
comunidade universitaria os artigos da marca rexis-
trada UDC. 

Ao longo de 2014 traballouse na interconexión de 
sistemas da UDC mediante interfaces de servizos 
web abertos que limiten a duplicación e volcado de 
datos entre aplicacións. Nesta liña, leváronse a cabo 
distintas actuacións para mellorar o intercambio de 
datos: publicación de titorías na web corporativa 
aloxadas na ferramenta de espazos, información na 
web relativa ao directorio de persoas, etcétera. 

A finais do ano remataron os traballos, comezados en 
2012, para poñer en marcha a sede electrónica (sede.
udc.gal), baseada en ferramentas de sóftware libre e 
desenvolta na súa maioría por persoal propio da UDC. 
Con esta actuación dase resposta a un requirimento 
da lei 11/2007, e ofrécese aos cidadáns un novo me-
dio de relación coa UDC con todas as garantías téc-
nicas e xurídicas. Entre as aplicacións que se ofrecen 
destacan: o Taboleiro Electrónico Oficial, o Rexistro 

Informática e comunicacións
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Electrónico, o Catálogo de Trámites ou as ferramen-
tas de validación de documentos electrónicos. 

Estatística

Unha das actuación que está tomando maior relevan-
cia nos últimos anos e a elaboración das estatísticas 
oficiais que require dun gran esforzo de extracción, 
procesamento, o formateo dun amplo número de 
indicadores. Estas actuacións, realizadas pola Unida-
de de Análise e Xestión de Datos, supoñen a elabo-
ración de indicadores para distintos solicitantes de 
dentro e de fóra da UDC.

Cómpre salientar que durante o 2014 levouse a cabo 
a xestión totalmente electrónica de dous procesos 
electorais: Escola Internacional de Doutoramento e 
eleccións de membros para órganos colexiados, pro-
cesos que transcurriron sen incidencias importantes.

Como actuacións mais reseñables, dende o punto de 
vista da infraestructuras de comunicacións, ademais 
do despregamento da rede de comunicacions de te-
lefonía e datos nos novos edificios de área científica, 
ampliación do CIT e do CITIC, cómpre mencionar a 
posta en servizo do novo cortalumes exterior, que 
permite a conexión a 10 Gb coa RedIRIS que conec-
ta esta institución coa Internet e polo tanto co resto 
de institucións científicas mundiais. Outra mellora 
de infraestructura telefónica foi a incorporación de 
números DDI (directos entrantes públicos), que per-
mite a asignación dun número público a cada unha 
das extensión internas da Universidade. 

Profundizouse na implantación de escritorios virtuais 
(VDI) incrementándose o número de plantillas (tipos 
de máquinas) e o número de usuarios do sistema, 
cun gran éxito de implantación e un número baixo 
de incidencias. 

O sistema de virtualización de escritorios é un dos 
máis avanzados e implantados no sistema universi-
tario estatal. Debido á sua transcendencia no aforro 
enerxético, na axilidade de despregamento de no-
vos servizos e na resolución de incidencias, diversas 
institucións e universidades se interesaron polo sis-
tema implantado.

Dentro da estrutura corporativa de backup, cómpre 
subliñar que almacena semanalmente preto de 24 
TB de datos procedentes de máis de 250 máquinas 
da infraestrutura da Universidade. 

Por último, no relativo ás actividades da oficina de 
software libre da UDC (softwarelibre.udc.es), manti-
vose a actividade relativa á evolución do mirror FTP, 
formación en ferramentas libres, celebración de xor-
nadas, melloras na web da oficina (osl.cixug.es), im-
plantación de ferramentas libres nas aulas de estudo, 
asesoramento á comunidade universitaria, implanta-
ción da distribución da CIXUG (Ubuntu OS-XUG), lo-
calización ao galego de diversas ferramentas libres e 
premio ao mellor proxecto fin de grao con sóftware 
libre. Todas estas actuacións permitíronlle á UDC aca-
dar o cuarto posto no ranking de universidades espa-
ñolas que promocionan e usan ferramentas libres.
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Indicador 2012 2013 2014

Usuarios que contactaron co CAU a través do correo electrónico 1.203 3.042 3.124

Chamadas recibidas de usuarios que contactaron co CAU a través do teléfono 12.532 13.180 15.892

Estudantes que utilizan o Campus Virtual 20.327 20.102 19.089

Usuarios con actividade na rede WIFI 20.288 21.784 23.154

Usuarios con actividade na VPN - 991 1.170

PAS e PDI que utilizan a Wiki corporativa 340 350 270

Usuarios con actividade no dominio activo udc.pri 20.000 22.000 29.904

Usuarios/as con acceso ao portal do persoal 2.806 2.729 2.691

Conexións ao portal do persoal 47.630 48.455 121.953

Solicitudes ao portal do persoal 16.837

Usuarios con acceso ao portal económico 24.390 24.041 23.031

Usuarios con aceso ao portal de solicitudes electrónicas 2.806 2.729 2.691

Número de rexistros de E/S totais nas oficinas de rexistro 46.953 45.569

Número de usuarios de voto electrónico das distintas eleccións 321 19.059 15.969

Número de rexistros que interveñen na Contabilidade Analítica 30.273.905

Materias ofertadas no campus virtual 4.949 4.434 4.166

PDI que utiliza o Campus Virtual 1.451 1.454 1.530

N.º de documentos almacenados no xestor documental (documenta.udc.gal) - - 45.019

Visitas á web institucional 4.869.338 3.392.531 3.324.688

Envío de SMS para notificación de notas 57.364 64.563 81.457

Contas de correo electrónico PAS 1.499 1.571 1.646

Contas de correo electrónico PDI 4.122 4.427 4.708

Contas de email alumnos 91.720 95.227 98.786

Contas de email corporativas de servizos, centros, institutos, grupos, etc… 976 1.058 1.163

Listas de distribución de correo 150 239 286

Contas no FTP corporativo 64 75 91

Contas no dominio activo corporativo udc.pri 40.000 43.000 49.000

Incidencias escaladas aos diferentes grupos de soporte 9.076 9.738

Incidencias informativas ou formativas resoltas telefónicamente 3 .015 3.580

Incidencias resoltas por sistema remoto 1.089 2.293

Solicitude de alta de toma de voz 88 243 104

Tarxetas universitarias emitidas ou renovadas 7.338 6.211 6.663

Solicitudes xestionadas polo portal de solicitudes electrónicas 1.264 1.425

Oficinas de rexistro de E/S xestionadas 21 23

Servidores administrados polo SIC 318 368 345

Servidores SIC virtualizados 208 308 323

Cadro 81 Evolución da actividade do Servizo de Informática e Comunicacións (segue)
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Indicador 2012 2013 2014

Servidores UDC externos ao SIC virtualizados 28 36 42

Espazo global de almacenamento dispoñible (Tb) 164 144 151

Capacidade do sistema de backup (Tb) 250 250 250

Sistema Xestor Corporativo de Base de Datos SQL Server 2005  
(número de bases de datos) 40 34 26

Clúster Sistema Xestor Corporativo de Base de Datos SQL Server 2008 R2 
(número de bases de datos) 11 17

Sistema Xestor Corporativo de Base de Datos Oracle 10G 15 8 6

Sistema Xestor Corporativo de Base de Datos Oracle 10G (Desenvolvemento) 3 3

Sistema Xestor Corporativo de Base de Datos Oracle 11G 3 5

Sistema Xestor Corporativo de Base de Datos Oracle 11G (Desenvolvemento) 2 5

Sistema Xestor Corporativo de Base de Datos MySQL 35 38 43

Equipos no dominio activo corporativo udc.pri 1.600 1.900 2.600

Equipos de rede monitorizados polo SIC 130 146 150

Servidores físicos habilitados para a tecnoloxía de escritorios virtuais (VDI) 14 14

Servidores virtuais habilitados para a tecnoloxía de escritorios virtuais (VDI) 24 24

VDI: Capacidad total almacenamento do sistema de escritorios virtuais (VDI) 15TB 15TB

Modelos de clientes de VDI configurados 5 12

Equipos cliente basados en tecnoloxía VDI instalados e configurados 160 310

Postos dispoñibles en AulasNET 583 583 580

Postos dispoñibles en aulas de docencia 1.175 1.175 1.185

AulasNET xestionadas polo SIC 25 25 25

Aulas de docencia xestionadas polo SIC 29 29 29

Renovación de equipos informáticos postos de administración e servizos 
mediante tecnoloxía VDI 124 114 114

Postos de traballo xestionados polo SIC 10.220 10.234 10.457

Postos de consulta bibliográfica 86 86 88

Extensións telefónicas fixas activas 3.553 3.796 3.900

Tomas de datos dispoñibles (con ou sin equipos conectados) 24.532 24.792 24.996

Portos de rede dispoñibles 13.586 13.656 14.964

Portos de rede activos (con equipamento conectado) 11.025 11.234 12.028

Puntos WIFI instalados nos centros da UDC - 562 584

Usuarios habilitados na rede WIFI 36.613 41.147 45.360

Usuarios habilitados na VPN - 4.602 5.399

Espazo global utilizado no xestor documental (documenta.udc.gal) - - 49 Gb

Webs aloxadas no servidor corporativo 221 225 278

Departamentos con web aloxada 33 35 38

Cadro 81 (continuación) Evolución da actividade do Servizo de Informática e Comunicacións




