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HISTÓRICO DE TAXAS  
MESTRADO INTERUNIVERSITARIO EN LINGÜÍSTICA APLICADA 

(UDC, USC, UVIGO) 
 
 
 

MESTRADO INTERUNIVERSITARIO EN LINGÜÍSTICA APLICADA 

Taxas Memoria 
(propostas) 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

UDC USC UVigo Media UDC USC UVigo Media UDC USC UVigo Media 

De éxito - 98,20% 98,96% 100% 99,05% 98,20% 97,74% 100% 98,65% 100% 98,53% 99% 99,18 

De rendemento 80% 68,99% 79,17% 96.08% 81,41% 76,40% 80,84% 70,68% 75,97% 97,1% 90,57% 78% 88,56 

De eficiencia 80% 100% 100% 96,77% 98,92% 96% 98,36% 100% 98,12% 88,9% 99,06 100% 96,1 

De graduación 70% - - - - 71,4% 58,33% 40% 56,58% 100% 66,67 80% 82,22% 

De abandono 20% - - - - 0% 8,33% 0% 2,78% 33,3% 11,11% 0% 14,8% 

De avaliación - 70% 80% 96% 82% 77,86% 82,71% 65% 75,19% 97% 91,92% 79% 89,31% 
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ANÁLISE 
Na Memoria de Verificación do Mestrado Interuniversitario en Lingüística Aplicada (MILA) recollíanse unicamente proxeccións para as taxas de graduación 
(70%), de abandono (20%), de eficiencia (80%) e de rendimento (80%), mais a día de hoxe dispomos tamén de datos sobre a taxas de éxito e de avaliación. 
Así pois, á vista dos datos xerais a Comisión Académica do Mestrado valora como satisfactorios os datos que figuran no PC11-Anexo02, e sobre os que 
reflexionamos a seguir. 

En xeral, a progresión das medias da taxa de éxito nos tres cursos do mestrado amosan resultados excelentes, estables e con certa tendencia ascendente no 
último curso 2015-2016 en que se acada o mellor resultado: 99,18%.  A taxa de rendemento e a taxa de eficiencia están no curso 2015-2016 por encima das 
previsións establecidas na propia memoria. Así, a taxa de eficiencia mantense nos tres cursos cun valor moi similar e superando o valor proposto. Aínda que 
se produciu unha lixeira baixada na taxa de rendemento no curso 2014-2015 -de 81,45% no curso 2013-2014 a 75,97% no curso 2014-2015-, esta taxa 
recuperouse no curso 2015-2016, período en que ascendeu a 88,56%, isto é, atinxiu un resultado moi positivo e por encima das previsións establecidas. 
Mesmo mellorou o valor do primeiro curso do mestrado. Este ascenso nos resultados das taxas no curso 2015-2016 tamén se observa na taxa de graduación 
-82,22% no curso 2015-2016-, valor superior ao 70% establecido na memoria, e tamén superior ao 56,58% do 2014-2015.  

Como xa se explicou no informe de seguimento do curso pasado, as lixeiras desviacións no curso 2014-2015 xustificábanse polo feito de que algúns 
estudantes se viron obrigados a deixar materias do mestrado por motivos laborais ou por motivos de saúde. Dados estes resultados no curso 2014-2015, a 
Comisión Académica realizou unha serie de estratexias orientadas a distribuír homoxeneamente a carga de traballo do estudantado e a facilitar a  súa 
planificación no curso 2015-2016. A Comisión desenvolveu mecanismos concretos para incidir na distribución e planificación do traballo dos estudantes e así  
poder revertir e mellorar o descenso nas taxas producido no curso 2014-2015. Á luz dos resultados obtidos no curso 2015-2016, podemos afirmar que as 
estratexias foron efectivas e, polo tanto, constitúen exemplos de boas prácticas. De feito, 4 estudantes de nova matrícula e a tempo completo do curso 2015-
2016 que tiñan casuísticas moi similares aos que non conseguiron graduarse no 2014-2015 (3 traballaban e 1 preparaba oposicións) conseguiron titularse con 
excelentes cualificacións e mesmo unha parte deles defendeu o TFM na primeira oportunidade (xuño). Fundamentalmente, traballouse en dous eixos:   

(1) Análise da docencia e da carga de traballo por módulos e proposta de estratexias de mellora por módulos. As reunións dos docentes de cada módulo co 
coordinador/a do mesmo (ver informe de coordinación xeral incluído no autoinforme) serviron para detectar problemas e considerar medidas concretas para 
cada caso. As reunións dos docentes por módulos no segundo cuadrimestre do curso 2014-2015 permitiu planificar e distribuír a carga de traballo de forma 
coordinada para o curso 2015-2016 nunha parte importante dos módulos. Estas estratexias concretas foron revisadas en cada módulo polos seus docentes e 
coordinador no segundo cuadrimestre do curso 2015-2016. Os informes destas reunións foron tamén discutidos e analizados pola Comisión académica do 
mestrado na reunión celebrada o 8 de novembro de 2016, previo informe xeral da coordinadora Gabriela Prego na devandita reunión (vid. o informe de 
coordinación xeral baseado nos informes das reunións dos diferentes módulos). 
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(2) Adianto da publicación das liñas temáticas do TFM e da asignación de director e liña (ver medida proposta no autoinforme do curso 2014-2015). Seguindo 
as directrices sinaladas no autoinforme, a comisión adiantou no curso 2015-2016 a publicación de liñas así como a asignación de liña e director con respecto 
ao curso 2014-2015. Esta medida foi tomada para paliar a desviación na taxa de defensa do TFM. Esta desviación, vencellada a desviación da taxa de 
rendemento e graduación do ano 2014-2015, era preocupante porque detectamos que, en moitas ocasións, o TFM é a única materia pendente que arrastran 
os estudantes que non se gradúan. O feito de adiantar a asignación de liña e director permite unha mellor planificación do traballo. A materialización desta 
medida reflexouse positivamente nas taxa de graduación, pois se produciu un incremento do porcentaxe de estudantes graduados no curso 2015-2016. Polo 
tanto, observamos que a medida incidiu positivamente na taxa de graduación e no incremento da defensa de TFMs polos estudantes de nova matrícula do 
curso 2015-2016. Seguindo esta estratexia, a comisión tamén adiantou a publicación das liñas do TFM para o curso 2016-2017. De feito, foron publicadas no 
mes de xullo de 2016 para que os estudantes puideran acceder a esta información antes de matricularse no mestrado. Ademais, o calendario de asignación de 
liñas e director no curso 2016-2017 resólvese entre novembro e principios de decembro do 2016. Porén, seguimos tendo certa desviación na defensa de TFMs 
provocada por estudantes de cursos anteriores do mestrado que xa están incorporados no mercado laboral pero que aínda non remataron o seu TFM por falta 
de tempo ou por estudantes que se acolleron á matrícula a tempo parcial tamén por motivos laborais.  

De todas as maneiras, aínda que se produce un incremento moi satisfactorio no valor global da taxa de graduación, observamos certa desviación no 
resultado parcial obtido na USC que, aínda que mellorou con respecto ao curso anterior, non se posiciona por encima do proxectado na memoria. O 66,7% 
obtido non supón unha grande desviación con respecto ao 70% establecido na memoria. Esta lixeira desviación está dentro dos niveis aceptables e pode ser 
xustificada. Así, 5 estudantes dos 15 estudantes de nova matrícula no curso 2015-2016 que non titularon  na USC  teñen como única materia pendente o TFM . 
Todos eles tiveron certos problemas para seguir o curso por diferentes motivos: dous acusaron problemas de saúde durante o curso, unha das estudantes tiña 
certos problemas de conciliación familiar porque coidaba de un familiar con dependencia e as outras dúas estudantes, de orixe chinés e sirio, tiveron que facer 
un grande esforzo para acadar un nivel lingüístico esixido en español durante o curso. No caso da estudante chinesa foi máis grave pois tamén se incorporou 
ao curso máis tarde. Aínda así, superaron o resto das materias. Cómpre tamén salientarmos que contamos con estudantes estranxeiros cun excelente nivel 
lingüístico que acadan moi boas cualificacións e se gradúan no mesmo curso nas tres universidades nas que se imparte o MILA. 

A competencia lingüística en español dos estudantes estranxeiros amósase tamén relevante para explicar a desviación da taxa de abandono. Os 
resultados desta taxa son moi positivos pois a porcentaxe de abandono está moi por debaixo do establecido na memoria. Non obstante, a análise da causas 
deste abandono apunta a dous factores: (a) estudantes estranxeiros que finalmente tiveron que abandonar o mestrado polo seu nivel lingüístico en español (un 
estudante xaponés e unha estudante americana); (b) estudantes que se incorporaron no mercado laboral ou se trasladaron ao estranxeiro. O primeiro dos 
factores debe tratarse estratexicamente. O feito de que a memoria do MILA non contemple o nivel de español ou galego que deben acreditar os estudantes 
estranxeiros que solicitan a admisión no mestrado está detrás do factor (a). O nivel lingüístico do estudantado estranxeiro e a súa relevancia para que estes 
estudantes desenvolvan as competencias do título tamén foi un dos puntos que se tratou na reflexión sobre as competencias de ingreso e de egreso na 
reunión da comisión académica celebrado o 8 de novembro de 2016. Polo tanto, propoñemos como medidas para resolver esta dificultade: (1) solicitar a 
modificación dos requisitos de admisión para introducir como requisito previo para acceder ao MILA o nivel C1 de español/galego (para estudantes 
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estranxeiros); (2) orientar e asesorar aos estudantes estranxeiros da oferta de cursos de formación de español ou galego nos Centros de Linguas Modernas de 
cada universidade ou doutros recursos para mellorar as súas competencias lingüísticas. 

Polo tanto, tendo en conta estes resultados as medidas que se propoñen para manter e mellora estes resultados no período 2016-2017 son: 

1) Adiantar o calendario de asignación de tema e director de TFM a finais de novembro e principios de decembro e publicar as liñas temáticas antes 
do período de matrícula (detallarase máis esta medida no apartado correspondente). 

2) Facer visible e potenciar a figura de coordinador de módulo  e, en función da análise realizada nos diferentes módulos e das súas propostas nestes 
tres anos, deseñar unha serie de directrices/estratexias de boas prácticas para (a) conseguir unha distribución homoxénea da carga de traballo e 
(b) para mellorar a súa planificación e a avaliación das competencias desenvolvidas polos estudantes (detallarase máis esta medida no apartado 
correspondente).  

3) Introducir como requisito previo para os estudantes estranxeiros o nivel C1. 
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Taxa de éxito 
Relación porcentual entre o número de créditos superados polos/as alumnos/as matriculados/as nun título nun curso académico X entre o número de 
créditos presentados a exame polo total do alumnado matriculado 
no título nese curso académico X. 
Obtención 
Divídese o número total de créditos superados polo alumnado matriculado nun título nun curso académico X entre o número total de créditos presentados a 
exame polo total do alumnado matriculado nese título nese mesmo curso académico X por cen. 

Taxa de rendemento 
Para un curso académico X, relación porcentual entre o número de créditos ordinarios superados no título T na Universidade U e o número total de créditos 
ordinarios matriculados no título T na Universidade U. 
Obtención 
(Σ Nº de créditos ordinarios superados no título T na Universidade U no curso académico X / Σ Nº de créditos ordinarios matriculados no título T na 
Universidade U no curso académico X) * 100. 

Taxa de eficiencia 
Relación porcentual entre o número total de créditos en que deberon matricularse os estudantes graduados dunha cohorte de graduación G para 
superaren o título T na Universidade U e o total de créditos en que efectivamente se matricularon os estudantes graduados dunha cohorte de 
graduación G nun título T na Universidade U. 
Obtención 
(∑  Nº  de  créditos  que  deberían  ser  matriculados  nun  título  T  nunha  Universidade  U  pola  cohorte  de graduación G / ∑ Nº de créditos 
efectivamente matriculados nun título T nunha Universidade U pola cohorte de graduación G) * 100. 

Taxa de graduación 
Relación porcentual entre o estudantado dunha cohore de entrada C que superan, no tempo previsto máis un ano, os créditos conducentes ao título e o 
total dos estudantes de novo ingreso da mesma cohorte C. 
Obtención 
(Nº  de  estudantes dunha cohorte de entrada C que conseguen finalizar o título no tempo previsto + 1 ano / Nº de estudantes de novo ingreso da cohorte 
de entrada C) * 100). 

Taxa de abandono 
Relación porcentual entre o estudantado dunha cohore de entrada C matriculados no curso académico X que non se matricularon nos cursos X+1 e X+2 e 
o número total de estudantes da cohorte que accederon no curso académico X. 
Obtención 
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(Nº  de  estudantes de novo ingreso no curso X e que non están matriculados no título nos cursos X+1 e X+2 / Nº de estudantes de novo ingreso no curso 
X) * 100). 


