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PRÓlOGO

Non abonda coas declaracións retóricas e formais. Sen negar a súa importancia —que a ten, 
obviamente—, coidamos imprescindible un traballo continuo, de carácter transversal, para 
avanzar na conquista da igualdade efectiva entre homes e mulleres.  

Desde que, en 2006, creamos a Oficina para a Igualdade de Xénero, na Universidade da 
Coruña vimos dando pasos claros para superar os obstáculos que impiden ou dificultan ese 
obxectivo. Ás veces enfrontámonos a discriminacións claras, perfectamente identificables 
e, daquela, abordables. Outras, as barreiras (sociais, económicas, políticas) preséntanse de 
xeito máis sutil ou como froito de vellas inercias asumidas como «normais».

O programa que está a desenvolver o meu equipo de goberno inclúe dúas ferramentas 
fundamentais para avanzar na introdución da perspectiva de xénero nas tarefas docentes, 
científicas e administrativas da Universidade da Coruña e para impulsar as transformacións 
necesarias. Esas dúas ferramentas son un diagnóstico de igualdade e un plano de igualdade.

No Diagnóstico sobre a Igualdade de Xénero na UDC que se recolle nas páxinas seguintes 
ofrécese unha completa, exhaustiva e detallada radiografía da situación actual en todos os 
ámbitos da vida universitaria dos nosos campus da Coruña e de Ferrol. O texto contén a 
información necesaria sobre a situación actual para, deseguido, poder elaborar o plano de 
igualdade sobre unha base realista e precisa.

Movémonos nunha liña de actuación coincidente con ese «cambio estrutural» que a Comi-
sión Europea vén reclamando en universidades e institucións de investigación para a introdu-
ción da perspectiva de xénero. Os datos reflicten que, malia os progresos dos últimos anos, 
queda moito camiño por percorrer.
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Mais non só iso. Estamos firmemente convencidos de que a Universidade, ademais de prepa-
rar bos profesionais, ten a obriga de educar en valores, pois nos campus se forman persoas, 
cidadáns e cidadás, que é moito máis que capital humano de estrito valor económico. 

Con esa convición, que forma parte da nosa responsabilidade social, traballamos para remo-
ver inercias —directas ou indirectas— que perpetúan situacións de discriminación de xénero 
entre o estudantado, o profesorado e o persoal de administración e servizos da nosa comuni-
dade universitaria. 

Este Diagnóstico sobre a Igualdade de Xénero na UDC será en diante imprescindible, tan-
to para formular con rigor cantas accións se determinen no plano de igualdade, como para 
orientar a nosa acción de goberno.

Xosé Luís Armesto 
Reitor da Universidade da Coruña
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INTRODuCIÓN

O acceso xeneralizado das mulleres á educación superior representou un dos grandes fitos do 
século XX1. Desde que as primeiras representantes do sexo feminino empezaron a frecuen-
tar as aulas universitarias, as mulleres fóronse introducindo en todos os aspectos da vida 
universitaria, desde a docencia e a aprendizaxe á investigación e á xestión. Non obstante, 
unha simple análise superficial das cifras dispoñibles sobre o sistema universitario español a 
través do Libro Blanco. Situación de las Mujeres en la Ciencia Española elaborado polo extinto 
Ministerio de ciencia e Innovación2 ou o máis actualizado Científicas en Cifras 20113 permite 
observar que, malia que máis dun 54% do alumnado son mulleres, das cales unha porcentaxe 
superior ao 60% acadan o nivel de licenciatura e/ou mestrado, nos estudos de doutoramento 
o número de mulleres e homes tende a equipararse para, a partir de aí, a presenza feminina 
diminuír acusadamente.  

Por outra parte, nos citados estudos pódese observar que a distribución de mulleres entre as 
diferentes titulacións é moi irregular: atopámonos cunha abafadora presenza das mulleres 
naquelas tradicionalmente relacionadas coa educación e cos coidados, como Ciencias da 
Educación (76,4%) e Ciencias da Saúde (74,4%) e claramente maioritaria —aínda que algo 
inferior— nas pertencentes ás áreas de Humanidades (61,6%) e Ciencias Sociais e Xurídicas 
(57,9%); mentres na área de Ciencias, e especialmente nas enxeñarías, aínda é minoritaria, 
cun 35,0% e 30,4% respectivamente.

Polo que se refire ao persoal docente e investigador (PDI), en España só o 15% das cátedras 
están ocupadas por mulleres, situación esta desfavorable respecto da EU-15 e os Estados 
Unidos. Esta proporción faise aínda máis baixa nas universidades cunha forte orientación 
técnica, como poderemos ver que acontece na UDC.

En relación cos cargos de xestión ocupados por membros do PDI, aínda se dá o teito de 
cristal no acceso aos postos de responsabilidade. Só no ámbito de equipos reitorais pode ob-

1  O accesO legal á universidade en igualdade de cOndicións cOs 
hOmes regulOuse mediante O real decretO dO 8 de marzO de 
1910. 

2  sánchez de madariaga, i.; de la rica, s. e dOladO, J. J. (cOOrds.) 
(2011) librO blancO. situación de las muJeres en la ciencia 
españOla. ministeriO de ciencia e innOvación. 

3  sánchez madariaga, inés (cOOrd.). científicas en cifras 2011. 
unidad de muJeres y ciencia, ministeriO de ciencia e innOva-
ción (2011).
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servarse nos últimos anos un esforzo por alcanzar polo menos o 40% de presenza feminina, 
malia que unicamente 11 dos 74 reitorados universitarios que existen en España se atopan en 
mans de mulleres. Trátase dunha observación que cabe estendermos ao persoal de admi-
nistración e servizos (PAS), en que aínda que a presenza feminina é maioritaria isto non se 
traduce nunha similar proporción na ocupación dos postos e cargos de superior categoría. De 
novo nos niveis superiores, como a Xerencia, as mulleres son sumamente escasas.

Por conseguinte, malia que existe un razoable equilibrio no que se refire á presenza de 
mulleres e homes como estudantes nos centros universitarios, iso non se traduce nin nunha 
maior presenza feminina nos postos superiores da carreira docente e funcionarial/laboral nin 
nunha maior participación das mulleres nos órganos de decisión. Malia que en termos xerais 
as mulleres conseguen os mellores expedientes, unha vez que se incorporan ao PDI ou ao 
PAS quedan estancadas nos niveis máis baixos das escalas profesionais, mentres que os seus 
compañeiros van ascendendo co apoio da sociedade en xeral, aínda ancorada en estereotipos 
que outorgan ás mulleres unha maior responsabilidade familiar, o que á súa vez se traduce 
nunha maior presión para que asuman roles cuxo desempeño dificulta a promoción profesio-
nal e o acceso a cargos de responsabilidade.

Este feito non é positivo para o propio desenvolvemento da ciencia e a obtención dos obxec-
tivos de calidade que esixe unha sociedade do coñecemento. As mulleres resultan imprescin-
dibles para calquera organización, tanto como colectivo, posto que constitúen un potencial 
enorme de capacidades para as organizacións en xeral e para as universidades en particular, 
como en calidade de individuos, dado que os intereses, necesidades, experiencias e habili-
dades das mulleres e os homes non son plenamente coincidentes e, xa que logo, resultan 
complementarios.

Convén termos presente que as discriminacións por razón de xénero existen na maioría das 
colectividades, aínda que non sempre se teña conciencia diso. A discriminación pode non ser 
visible, ás veces pola falta de sensibilidade de quen discrimina e pola resignación da persoa 
discriminada, noutras ocasións porque a discriminación se esconde baixo formas sutís, en 
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procesos que en aparencia parecen neutros mais que acaban producindo un resultado negati-
vo e prexudicial sobre un colectivo4.

Isto é o que acontece co actual deseño da carreira profesional para o PDI, en que o sistema 
de promoción dá prioridade a un modelo que non admite as interrupcións, sen que se teña 
en conta a este respecto que o nacemento dos fillos adoita producir unha parada na acti-
vidade investigadora (a actividade docente é máis ríxida e menos dispoñible) das mulleres 
(máis raramente dos homes) que normalmente non se limita aos catro meses de permiso por 
maternidade.

Unha observación similar pódese realizar para o PAS, en cuxa promoción se valora a dedica-
ción á preparación dos exames e probas de acceso, non sempre ao alcance de quen asume a 
parte máis importante das responsabilidades familiares.

Pero mesmo aínda que non exista discriminación nos criterios empregados na selección ou 
promoción do personal tanto PDI como PAS, a falta de discriminación dentro da organización 
non é condición suficiente nin garantía dunha igualdade de oportunidades real entre as mu-
lleres e os homes. Os obstáculos que historicamente lles impediron ás mulleres beneficiarse 
das mesmas oportunidades que os homes póñenas nunha situación de partida máis desfavo-
rable. A diferenza de roles que impón a sociedade a cada un dos sexos, o peso máis elevado 
da responsabilidade sobre as cargas familiares e domésticas e a interrupción da vida laboral 
por razóns reprodutivas en determinadas etapas da vida das mulleres constitúen factores 
clave á hora de estas escolleren e desenvolveren a súa carreira profesional; en definitiva, son 
obstáculos á igualdade de oportunidades no mundo académico e laboral.

Para conseguirmos que os saberes e as experiencias das mulleres e os homes se valoren na 
súa xusta medida debemos revisar, transformar e corrixir modelos e funcións de xénero que 
xa non teñen ningunha razón de ser, ademais de que reducen o papel que deben desempeñar 
as mulleres a uns estereotipos concretos que non teñen en conta a súa diversidade e que li-
mitan a súa liberdade. Estes estereotipos constitúen o principal obstáculo que impide a plena 

4  izquierdO, m.ª J. (dir.) (2010) percepción de lOs factOres que 
intervienen en la evOlución de la trayectOria académica: una 
perspectiva de génerO. madrid, institutO da muller.
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participación das mulleres no mundo académico, pois provocan prácticas discriminatorias en 
materia de nomeamentos e promoción profesional e fan recaer o peso da conciliación entre a 
vida laboral, familiar, social e persoal sobre elas.

Agora ben, é necesario aceptar que a erradicación dos estereotipos que aínda hoxe están 
vixentes na nosa sociedade non se logrará unicamente co paso do tempo. A estratexia con-
sistente en esperar a que se consiga o equilibrio entre os sexos xa se intentou e os resultados 
están á vista en todos os ámbitos produtivos. Neste sentido, é significativa a Resolución do 
Parlamento Europeo, do 8 de marzo de 2011, sobre a igualdade entre homes e mulleres na 
Unión Europea – 2010 (2010/2138(INI))5, con base no informe homónimo elaborado pola 
Comisión de Dereitos da Muller e Igualdade de Xénero, onde se lles propón aos estados 
membros que tomen medidas eficaces, por exemplo, cotas para garantir unha mellor repre-
sentación das mulleres nos consellos de administración das empresas, e se destaca o exem-
plo de Noruega, onde desde 2003 se vén aplicando con éxito unha política de cotas para 
asegurar a paridade nos devanditos consellos de administración. En 2012, ante os pobres 
resultados que se acadaron, o Parlamento Europeo referendou unha proposta da comisaria de 
Xustiza para impoñer cotas nestes consellos de administración e deu como prazo até o ano 
2020 para conseguir a paridade (un 40% de representatividade de calquera dos dous sexos).

A propia experiencia universitaria ensínanos que o factor tempo, por si só, non mellora a 
situación. Pénsese que transcorreu máis dun século desde que as primeiras mulleres ingre-
saron na universidade española, e máis de 30 anos desde que son maioría no alumnado, sen 
que as taxas de ocupación dos cargos de responsabilidade e dos postos de maior categoría 
na carreira experimentasen modificacións importantes. Iso fai necesario formular propostas 
de actuación concretas que, desde unha realidade complexa, axuden a aumentar e a consoli-
dar a presenza das mulleres en todos os ámbitos da universidade até chegar a unha situación 
paritaria.

A universidade, como calquera outra organización, debe reflexionar sobre todos eses as-
pectos, sobre cales son os problemas que ocasiona a falta de equidade e como resolvelos. 

5  http://eur-lex.eurOpa.eu/lexuriserv/lexuriserv.dO?uri=OJ:c:2
012:199e:0065:0076:es:pdf.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:199E:0065:0076:ES:PDF.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:199E:0065:0076:ES:PDF.
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Naturalmente, tamén debe pensar nas vantaxes que lle comportará a equidade e nos moitos 
beneficios que obterá non só para as mulleres, senón para toda a comunidade universitaria, 
entre os que cabe destacarmos os seguintes:

1 Asumir a responsabilidade da universidade como creadora e difusora de cultura 
A universidade crea e difunde cultura (art. 1.2 dos Estatutos da UDC). Por iso é tan 
importante que emprenda actuacións a favor da igualdade de oportunidades de todas as 
persoas que a forman ou que aspiran a incorporarse a ela. A universidade forma hoxe os 
profesionais do futuro e estas persoas reproducirán os valores e os exemplos que adqui-
risen durante a súa etapa educativa. É imprescindible que o alumnado, nos seus anos de 
aprendizaxe, e sobre todo no seu paso pola universidade, incorpore os principios de igual-
dade e de non-discriminación para que os integre nun futuro no seu desempeño laboral e 
profesional. Se consideramos a universidade como unha institución de educación integral 
das persoas, é doado comprendermos a necesidade e a urxencia de que se converta nun 
modelo para o resto da sociedade. Un modelo en que se poidan reflectir outras institu-
cións pola súa definición e práctica non-discriminatoria das persoas que a forman e polas 
facilidades que atopa por buscar a mellor achega de cada colectivo. 

2 Aumentar a motivación e o compromiso do persoal co traballo 
A existencia de discriminación e dun trato desigual pode xerar falta de motivación e de 
compromiso no traballo. Só a plena participación e a implicación de todas as persoas 
que constitúen a comunidade universitaria pode facer posible conseguir a excelencia e a 
calidade dos servizos universitarios. A percepción de que hai discriminación produce nas 
persoas un sentimento de insatisfacción que repercute no seu comportamento e no seu 
rendemento. 

3 Aproveitar o potencial e as capacidades de todo o persoal 
Para a universidade, como organización creadora e difusora de coñecemento (art. 1.2 
dos Estatutos da UDC), o feito de aproveitar todo o potencial das persoas que a forman 
é aínda máis importante. A relevancia que hoxe se lles outorga á calidade e á excelencia 
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académicas, así como a loita por ser cada vez máis competitivos, fan necesario utilizar 
todo o potencial dos membros da organización, o que supón atraer, reter e desenvolver 
uns recursos humanos altamente capacitados e implicados na misión e nos obxectivos da 
mesma organización. A universidade non pode quedar á marxe desta realidade. Por este 
motivo, unha universidade que saiba garantir unha situación de igualdade de oportunida-
des para todo o mundo, onde non existan obstáculos nin limitacións ao desenvolvemento 
profesional de ningún dos seus membros e colectivos é, sen dúbida ningunha, máis capaz 
de lograr a excelencia académica, tanto na investigación como na docencia. Fronte a iso, 
o procedemento de acceso á carreira científica nalgunha medida, mais sobre todo o de 
promoción nela, séguese baseando, en boa medida, na cooptación, que tende a favorecer 
os homes. 

4 Valorizar as mulleres como colectivo 
As mulleres, como colectivo, son clave para o futuro de calquera organización. A súa 
incorporación crecente ao mercado laboral e á educación superior contribúe ao feito de 
que, cada vez máis, as universidades estean interesadas en atraer e reter un número de 
mulleres máis elevado. Fronte a este obxectivo hai que ter en conta que as mulleres aban-
donan a carreira científica/profesional nas súas diferentes fases en moita maior medida 
que os homes, o que en boa parte se debe ás dificultades que atopan para conciliaren a 
vida laboral e familiar e á conseguinte imposibilidade de ascenderen. 

5 Valorizar as mulleres como individuos 
Os intereses, as necesidades, as experiencias e as habilidades das mulleres e dos homes 
son variados e, á vez, complementarios. A creación de equipos de traballo, de resolución 
de problemas, de proxectos e de toma de decisións cunha participación equilibrada de 
persoas de ambos os dous sexos pode ser altamente enriquecedora para a universidade. 
Estes colectivos equilibrados de persoas poden achar formas diferentes de afrontar un 
problema, distintas e novas aplicacións dunha tecnoloxía, dun concepto ou dun coñece-
mento, perspectivas diferentes de análise que enriquecen os seus membros e a propia 
institución. 
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6 Coidar a imaxe da universidade 
Aínda que o motivo principal para iniciar un proceso consciente e meditado de busca da 
igualdade de oportunidades non debe ser unha cuestión de imaxe, apostar pola equidade 
pode axudar a lograr unha vantaxe competitiva. Xa non se pode asumir contar soamente 
con persoas de sexo masculino, porque deste modo se dá unha imaxe reducionista que 
de xeito consciente ou inconsciente afasta certos colectivos. É necesario mellorar a imaxe 
mediante a incorporación en todos os niveis de persoas dos dous sexos. Iso pode contri-
buír a mellorar as relacións da universidade con outras organizacións e empresas do seu 
ámbito, pode comportar un incremento de contratos, de convenios e de oportunidades de 
investigación, e pode facer que outras universidades estean interesadas en colaborar en 
intercambios de alumnado, en proxectos e na oferta de titulacións conxuntas. Ademais, 
pode contribuír a mellorar as relacións coas empresas provedoras e coa Administración, 
e facilitar a obtención de financiamento, axudas e subvencións. A boa imaxe tamén fai 
que as persoas estean interesadas en entrar a traballar ou a estudar nunha universidade 
determinada. 

7 Aumentar a competitividade da universidade nun mundo global 
Non podemos esquecer que o fenómeno da globalización na economía tamén lles afecta 
ás universidades. Proba diso son a construción do espazo europeo de educación superior 
(EEES) e a mobilidade crecente do profesorado, ou o interese do alumnado por cursar 
parte dos estudos en universidades situadas en países diferentes ao de orixe, e a colabo-
ración e cooperación cada vez máis estreita entre institucións para desenvolver proxectos 
de investigación, crear redes, ofrecer titulacións conxuntas etc. A globalización aféctalle 
moi directamente á institución universitaria e anima a aumentar o seu nivel de excelencia 
e de calidade, sempre en cuestión pola comparación constante con outras institucións de 
países moi diversos, así como tamén incrementa a diversidade do colectivo de persoas 
que a constitúen. Neste contexto non se pode aceptar que haxa unha porcentaxe moi alta 
dun sector de persoas –as mulleres– que vexan pouco recollidos os seus puntos de vista 
por dinámicas excluíntes que existen á marxe das normas que proclaman a igualdade 
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formal. E iso sen esquecer que a infrarrepresentación das mulleres ameaza o obxectivo 
científico de alcanzar a excelencia, xa que supón un dispendio de recursos para a institu-
ción.

As institucións e as organizacións que teñen a devandita orientación global de abertura ao 
exterior tamén deben fomentar unha análise das súas potencialidades con todo o colecti-
vo de mulleres e homes que as forman. Deben saber xestionar a diversidade, a interna e a 
externa, convencidas do enriquecemento e das vantaxes que lles proporciona. Por todas estas 
razóns é indispensable que as universidades dispoñan dun plan de igualdade de oportunida-
des baseado nestas e noutras motivacións que o colectivo considere conveniente asumir.

A igualdade de trato e de oportunidades para as mulleres e os homes é un dereito fundamen-
tal e un valor superior do ordenamento xurídico democrático, que aparece consagrado tanto 
nos arts. 1 e 14 da Constitución española como nos tratados de Roma e Amsterdam e a nor-
mativa comunitaria de desenvolvemento (directivas 76/207/CC, 2002/73/CE e 2004/113/
CE).

Un fito fundamental de cara á consecución da igualdade foi a aprobación da Lei orgánica 
3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes (LOIEMH), que reco-
lle no seu título II, dedicado ás políticas públicas para a igualdade, a integración do principio 
de igualdade no ámbito educativo. Esta integración concrétase na Lei orgánica 4/2007, do 
12 de abril, pola que se modifica a Lei orgánica 6/2001, de universidades (LOU), que obriga 
á creación de unidades de igualdade en todas as universidades públicas. Pola súa parte, a Lei 
7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, recolle a obrigatoriedade 
por parte das administracións públicas de adoptaren medidas para respectar a igualdade de 
trato e de oportunidades no ámbito laboral e evitar a discriminación entre as mulleres e os 
homes mediante a elaboración e aplicación de plans de igualdade. 
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Tamén a Xunta de Galicia e o Parlamento galego, en aplicación do Estatuto de autonomía de 
Galicia, foron conscientes desta necesidade e aprobaron a Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega 
para a igualdade de mulleres e homes, a cal, co obxectivo de eliminar a discriminación por 
razón de xénero, establece a obriga da Xunta de Galicia de fomentar a docencia, o estudo e a 
investigación en cuestións de xénero, ademais de medidas de igualdade laboral entre as mu-
lleres e os homes e condicións de emprego na Administración pública galega que deben ser-
vir de modelo ás universidades do sistema universitario galego. Pola súa banda, a Lei 2/2007, 
do 28 de marzo, de traballo en igualdade das mulleres en Galicia, describe como ferramenta 
fundamental para a consecución do obxectivo da igualdade os plans de igualdade.

Como calquera estratexia de organización, un plan de igualdade de oportunidades debe dese-
ñarse á medida, de acordo coas características e a situación de partida da organización, no noso 
caso a UDC. Polo tanto, é imprescindible basear o deseño dos obxectivos e das accións nunha 
tarefa de diagnóstico para detectar cales son os problemas e definir as prioridades de actuación.

Este diagnóstico estrutúrase á volta de cinco apartados en que se describe primeiro a distribu-
ción por sexo dos distintos colectivos que compoñen a comunidade universitaria: alumnado, 
PDI e PAS. A continuación analízase a situación de igualdade nos órganos de goberno, xestión e 
representación da UDC, e finalmente faise unha análise das políticas e accións de igualdade que 
se levan a cabo nesta universidade.

A realización deste diagnóstico foi responsabilidade da Oficina para a Igualdade de Xénero, 
creada en 2006 con anterioridade á obriga contida na disposición adicional 12.ª da Lei 4/2007, 
do 12 de abril, pola que se modifica a LOU, como órgano encargado de executar algúns dos 
mandatos que conteñen os artigos 23 a 25 da LOIEMH e disposicións concordantes. Parte dos 
datos que aquí se presentan foron subministrados por distintos servizos da UDC, especialmente 
pola Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías; outros foron tomados directamente 
das memorias do Reitor, e distintos documentos accesibles a través da web institucional. Aínda 
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así somos conscientes de que quedan moitos aspectos da vida universitaria por analizar, pero 
compre sinalar que o traballo non foi doado, en moitos casos pola dificultade de conseguir os 
datos desagregados por sexo, e noutros por as diverxencias que atopamos ó cruzarmos os da-
tos de distintas fontes. Por iso cómpre agradecermos a axuda de moitas persoas que colabora-
ron na realización deste traballo, en especial Diego Germiñas e Tania Hernández, que facilitaron 
enormemente a xestión de todos os datos recollidos.

Por último, temos que ter presente que o traballo non remata aquí, pois levar a cabo perio-
dicamente un diagnóstico da igualdade de oportunidades permitirá comprobarmos cal foi a 
evolución en materia de igualdade de oportunidades desde a implantación do plan de igualdade 
de oportunidades, para obter así unha valoración global dos cambios que introduciu.
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GRAOS E TITulACIÓNS SEN ADAPTAR AO 
EEES

Analizaremos en primeiro lugar como se distribúen os alumnos e alumnas que se matricu-
laron no curso 2011/2012 nos distintos graos e titulacións sen adaptar ao EEES da UDC; a 
continuación consideraremos o alumnado titulado no curso 2010/2011, o que nos permitirá 
unha análise do rendemento académico de homes e mulleres. 

AluMNADO MATRICulADO

No curso 2011/2012 matriculáronse en graos e titulacións sen adaptar ao EEES 19581 per-
soas, das cales 9785 eran homes (49,8%) e 9829 mulleres (50,2%). A evolución da matrí-
cula amosa unha diminución de 7538 persoas desde o ano 1999; neste período, a proporción 
de mulleres respecto aos homes mantívose próxima ao 50%, cun valor máximo do 52% no 
curso 2006/2007, aínda que se aprecia unha tendencia xeral a diminuíren as porcentaxes de 
alumnas matriculadas na UDC.

No tocante á distribución entre alumnos e alumnas por campus, acádase a paridade en 
ambos, aínda que a situación é máis próxima ao equilibrio no campus da Coruña, cun 48,2% 
de homes e un 51,8% de mulleres, que no campus de Ferrol, onde os alumnos representan o 
60% fronte a un 40% de alumnas.
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DISTRIBuCIÓN POR áREAS 
CIENTíFICAS

A distribución do alumnado nas distintas áreas científicas no curso 2011/2012 amosa unha 
clara segregación por sexo nas eleccións vocacionais de mulleres e homes. Existen áreas 
moi feminizadas, como Ciencias da Saúde, cun 82,1% de alumnas; pola súa banda, Artes e 
Humanidades e Enxeñaría e Arquitectura presentan un predominio feminino no primeiro caso 
(69,9% de alumnas) e masculino no segundo (33,5% de alumnas), mentres que as áreas de 
Ciencias e Ciencias Sociais e Xurídicas, aínda que feminizadas, están máis próximas á parida-
de, con porcentaxes de alumnas do 63,1% e o 60,7% respectivamente.

Unha análise histórica da evolución da matrícula permite observar que a porcentaxe de 
mulleres vén manténdose superior á dos homes en todas as áreas agás na de Enxeñaría e 
Arquitectura, aínda que neste caso se percibe un crecemento lento mais continuo de 2,5 
puntos porcentuais no período 1999-2012. Nas demais ramas, no entanto, apréciase unha 
diminución da presenza feminina a partir do curso 2006/2007, que foi de case 6 puntos por-
centuais en Artes e Humanidades, 3,5 puntos en Ciencias Sociais e Xurídicas e uns 3 puntos 
en Ciencias e Ciencias da Saúde.

DISTRIBuCIÓN POR TITulACIÓN 

Unha análise polo miúdo da distribución segundo a titulación permítenos apreciar diferenzas 
notables dentro das distintas áreas científicas.

Nas titulacións de Ciencias da Saúde as mulleres superan en ocasións o 90% do alumnado, 
como no caso dos graos en Enfermaría (Ferrol), Terapia Ocupacional ou Logopedia.
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 V distribución dO alumnadO pOr sexO nO campus de ferrOl, cursO 
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Na área de Ciencias a distancia porcentual nas titulacións que a compoñen é menor, mais 
apréciase unha maior presenza feminina nas titulacións de Bioloxía que nas de Química.

Nas titulacións de Ciencias Sociais e Xurídicas, as mulleres son en xeral máis numerosas, 
agás nas relacionadas coa actividade física e o deporte, tales como Mestre/a, especialidade 
en Educación Física, onde os alumnos representan o 79,7%; a licenciatura e o grao en Cien-
cias da Actividade Física e o Deporte, en que acadan o 81,4% e o 78,8% respectivamente. 
Hai que salientar seis titulacións en que a presenza de alumnas supera o 90%: Mestre/a, 
especialidade en Educación Infantil (94,8%); Mestre/a, especialidade en Audición e Linguaxe 
(92,6%); a diplomatura en Logopedia (93,2%) e o grao en Educación Infantil (93,2%), todas 
elas impartidas na Facultade de Ciencias da Educación.

A sobrerrepresentación das mulleres nas áreas estudadas até o momento contrasta coa súa 
infrarrepresentación na maioría das titulacións da área de Enxeñaría e Arquitectura, onde está 
matriculado un maior número de persoas, concretamente, 8797. Das 32 titulacións que se 
ofertan, só hai dúas en que a proporción de alumnas é un pouco maior á dos alumnos: o grao 
en Arquitectura e o grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto, 
cunha porcentaxe de mulleres do 51,9% e o 52,9% respectivamente. Hai 20 titulacións desta 
rama onde a presenza de alumnos é superior ao 70%, e dúas cunha presenza superior ao 
90%, o grao en Enxeñaría Mariña (92,7%) e a diplomatura en Máquinas Navais (98,5%).

Canto ás 11 titulacións pertencentes á área de Artes e Humanidades, en catro delas as mulle-
res representan máis do 80%, e destaca a licenciatura en Documentación cunha presenza de 
alumnas do 83,3%.

AluMNADO TITulADO 

Das 2897 persoas tituladas da UDC no curso 2010/2011, un 55,6% foron mulleres. A distri-
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 V distribución pOr sexO dO alumnadO da área de ciencias da saúde, 
cursO 2011 / 2012.
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 V distribución pOr sexO dO alumnadO da área de enxeñaría e 
arquitectura, cursO 2011 / 2012.

 V distribución pOr sexO dO alumnadO da área de artes e humani-
dades, cursO 2011 / 2012.
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bución por áreas científicas das tituladas amosa en todos os casos o incremento de varios 
puntos porcentuais respecto das porcentaxes de matriculadas nesas mesmas áreas.

RENDEMENTO ACADéMICO 

Para medir o rendemento académico de alumnos e alumnas que se titularon na UDC no 
curso 2010/2011, utilizaremos distintos indicadores, como é a duración media dos estudos e 
as cualificación obtidas, así como as taxas de éxito e eficiencia.

No que respecta á duración media dos estudos, resulta inferior no caso das alumnas, con 5,3 
anos de media fronte aos 5,7 anos dos alumnos. Como se pode apreciar na gráfica, a duración 
media dos estudos é inferior no caso das alumnas en todas as ramas científicas, con case un 
ano de diferenza entre homes e mulleres en Ciencias da Saúde (4,2 fronte a 3,7), 0,5 anos de 
diferenza en Ciencias Sociais e Xurídicas (5,7 fronte a 5,2) e 0,4 anos en Artes e Humanida-
des (5,1 fronte a 4,7). Tanto en Ciencias como en Enxeñaría e Arquitectura a diferenza é de 0,1 
ano.

As alumnas acadan mellores cualificacións que os seus compañeiros varóns. Así, por exem-
plo, no caso do notable as alumnas superaron en 6,5 puntos porcentuais os alumnos no curso 
2010/2011. Estes, pola súa vez, foron cualificados como non presentados nunha porcentaxe 
8,6 puntos superior á das alumnas.

Canto ás taxas de éxito (porcentaxe de créditos superados respecto dos presentados), no 
mesmo curso 2010/2011 as das alumnas foron superiores en todas as áreas científicas, 
agás en Ciencias, onde a taxa de éxito masculina resultou lixeiramente superior, 86,4% nos 
alumnos fronte ao 86,1% no caso das alumnas. Cómpre sinalarmos que na área de Enxeñaría 
e Arquitectura, moi masculinizada, a taxa de éxito das alumnas foi superior en medio punto 
porcentual á dos alumnos (84,4% fronte a 83,9%).

 V persOas tituladas, cursO 2011 / 2012.

 V persOas tituladas nO cursO 2010/2011 pOr área científica.

 V distribución pOr sexO dO alumnadO tituladO nO cursO, 
2010/2011.

 V duración media dOs estudOs pOr área científica.

 V cualificacións Obtidas pOlO alumnadO, cursO 2010 / 2011.

 V taxa de éxitO dO alumnadO pOr área, cursO 2010 / 2011.
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A relación entre o número de créditos superados e o número de créditos de que se tive-
ron que matricular, ao longo dos estudos, para superalos vén dada pola taxa de eficiencia. 
Respecto a este indicador, no curso 2010/2011 as alumnas tamén superaron os seus compa-
ñeiros varóns en 3,1 puntos porcentuais (67,1% fronte a 64%). Por ramas, a taxa de eficiencia 
das alumnas seguiu a ser superior en todos os casos, agás en Ciencias Sociais e Xurídicas 
(65,6% fronte a 73,8%). É importante sinalarmos unha vez máis que en Enxeñaría e Arqui-
tectura, rama moi masculinizada, a taxa de eficiencia das alumnas foi 3 puntos porcentuais 
superior á dos alumnos.

Polo que respecta ao premio de fin de carreira, que se outorga ao alumnado co mellor expe-
diente, a porcentaxe de mulleres que o obtiveron no curso 2010/2011 foi do 68%, porcentaxe 
superior á da presenza feminina no conxunto de titulacións de grao e 1.º e 2.º ciclo, o que 
confirma un maior éxito académico das mulleres nesa etapa formativa.

TITulACIÓNS DE POSGRAO

Analizaremos nesta epígrafe a situación nas titulacións de posgrao que a UDC ofrece. Hai 
que ter en conta que o seu número e denominación pode variar de curso a curso e que, 
ademais, cada posgrao pode ou non dar paso ao doutoramento. Ambas as circunstancias 
dificultan facermos unha comparación cos datos de cursos anteriores do que se denominaba 
terceiro ciclo, polo que nos limitaremos a facer unha análise descritiva da situación no último 
curso académico (2011/2012) tanto nos mestrados como na fase de tutela académica do 
doutoramento.
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MESTRADOS

En decembro de 2011 había 755 matrículas de novo ingreso nos mestrados da UDC, das 
cales o 60,9% correspondían a alumnas e o 39% a alumnos. A proporción de mulleres que se 
matriculan nos mestrados é por tanto superior á das matriculadas nos graos e titulacións sen 
adaptar ao EEES.

DISTRIBuCIÓN POR RAMA CIENTíFICA

A distribución por sexo e área científica do alumnado de novo ingreso nos mestrados segue 
a mesma tendencia que no caso dos graos, aínda que os valores exactos das porcentaxes de 
homes e mulleres varían lixeiramente. Así, aumenta a porcentaxe de alumnas de novo ingreso 
nos posgraos de Ciencias e Ciencias Sociais e Xurídicas respecto dos graos e títulos de 1.º e 
2.º ciclo, e diminúe nas demais ramas.

DOuTORAMENTO

Consideramos aquí unicamente o alumnado matriculado en fase de tutela académica dos 
estudos de doutoramento, que no curso 2011/2012 era dun total de 1351 persoas. Destas, un 
57% proviñan de estudos de 3.º ciclo e o 43% restante de mestrados. A distribución por sexo 
neste colectivo é equilibrada, posto que homes e mulleres están representados nun 50%.

Finalmente tamén se inclúe a distribución do alumnado que leu a tese de doutoramento no 
curso 2010/2011 por rama científica. No nivel da tese de doutoramento os datos revelan 
que a porcentaxe de mulleres que acadan o título de doutoras é maior que o de homes que 
chegan a doutores, e en conxunto estes datos non amosan a diminución da proporción de 
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 V distribución dO alumnadO de nOvO ingresO nOs mestradOs da 
udc, cursO 2011 / 2012.

 V alumnadO de nOvO ingresO nOs mestradOs segundO área científi-
ca, cursO 2011 / 2012.
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mulleres conforme avanzamos no nivel de estudos académicos que aparece noutras universi-
dades.

MOBIlIDADE E COOPERACIÓN

PROGRAMAS SÓCRATES/ERASMuS

O programa de mobilidade Sócrates/Erasmus, financiado pola Unión Europea, facilita que o 
alumnado realice parte dos seus estudos de 1.º e 2.º ciclo nunha universidade europea, con 
pleno recoñecemento das ensinanzas recibidas na de orixe. En xeral na UDC a porcentaxe de 
participación masculina en programas de mobilidade é superior á das mulleres (un 55,7% 
de homes fronte a un 44,3% de mulleres); porén, en áreas como Artes e Humanidades a 
porcentaxe de alumnas no programa Erasmus é do 72,7%. No tocante ao estudantado es-
tranxeiro que chega á UDC como Erasmus, a situación invértese, posto que a porcentaxe de 
mulleres acada neste caso o 61,3 %.

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN E 
vOluNTARIADO 

Aínda que supón unha porcentaxe reducida do total do alumnado, a participación das mulle-
res nos proxectos de cooperación e voluntariado da UDC é superior á dos homes. É impor-
tante sinalarmos que aínda que o alumnado representa a maioría do voluntariado rexistrado, 
tamén hai membros do PAS e do PDI.  
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 V alumnadO que leu a tese de dOutOramentO, cursO 2010 / 2011.

 V alumnadO que leu a tese de dOutOramentO pOr sexO e rama 
científica, cursO 2010 / 2011.

 V erasmus saíntes, cursO 2010 / 2011.

 V erasmus entrantes, cursO 2010 / 2011.

 V distribución dO vOluntariO.
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DISTRIBuCIÓN DO PDI

DISTRIBuCIÓN POR SExO

No curso 2011 / 2012 o persoal docente e investigador (PDI) da Universidade da Coruña 
estaba composto por 1458 persoas, das cales o 64,6% eran homes e o 35,4% mulleres. 
Non obstante, a porcentaxe de mulleres no PDI vén medrando desde o 29,2% do curso 
1998/1999; pasou por un máximo do 37% no curso 2009/2010, para finalmente acadar nes-
te curso o 35,4%. Isto supón un incremento da presenza feminina no PDI de case seis puntos 
porcentuais desde 1998 / 1999.

DISTRIBuCIÓN POR áREAS 
CIENTíFICAS

No que respecta á distribución de homes e mulleres por áreas científicas, na actualidade 
as mulleres só superan os homes en Ciencias da Saúde cun 54,7% de representación. En 
Enxeñaría e Arquitectura a porcentaxe de mulleres no PDI é do 17,4%; as demais áreas están 
próximas á paridade. Cómpre sinalarmos que a situación en Enxeñaría e Arquitectura, aínda 
que lonxe da paridade, foi mellorando desde o curso 1998/1999, xa que pasou dun 14,8% ao 
17,4% da actualidade.

DISTRIBuCIÓN POR DEPARTAMENTOS

Para a análise da distribución das mulleres e os homes do PDI por departamentos, estes con-
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 V distribución dO pdi, cursO 2011 / 2012.

 V evOlución histórica da pOrcentaxe de mulleres nO pdi, 1998 / 
2012.

 V distribución dO pdi pOr sexO e area, cursO 2011 / 2012.
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 V distribución de hOmes e mulleres pOr área científica e departa-
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sidéranse feminizados cando a porcentaxe de mulleres supera o 70%, masculinizados cando 
a porcentaxe de homes supera esa cifra e paritarios cando as porcentaxes dos dous sexos 
están entre o 40% e o 60%.

Na área de Ciencias da Saúde os tres departamentos que a compoñen amosan unha presen-
za paritaria de homes e mulleres. En Artes e Humanidades pódese dicir que hai paridade en 
todos os departamentos agás no de Filoloxía Inglesa, onde as mulleres representan o 66,7%.

Na área de Ciencias Experimentais hai un departamento moi feminizado, o de Química Analí-
tica, onde as mulleres representan un 76,2%; pola contra, no Departamento de Química Fun-
damental os homes representan o 67,7%. Nos departamentos restantes acádase a paridade.

En Ciencias Sociais e Xurídicas, dos 13 departamentos existentes, seis son paritarios: Didác-
ticas Específicas, Economía Aplicada II, Economía Financeira e Contabilidade, Socioloxía e 
Ciencia Política da Administración, Psicoloxía, e Psicoloxía Evolutiva e da Educación. Existe 
un departamento feminizado que é o de Pedagoxía e Didáctica, cun 69% de mulleres no PDI, 
mentres que os sete restantes están masculinizados ao presentaren porcentaxes de homes 
que incluso superan o 70%, como son os casos de Dereito Privado, Economía Aplicada I e 
Educación Física e Deportiva.

En Enxeñaría e Arquitectura a proporción de homes é moi superior á de mulleres en todos os 
departamentos, agás os de Composición (36,8% de mulleres) e Matemáticas (35,6%), que 
están próximos á paridade. En 15 dos departamentos desta área as porcentaxes de varóns 
son superiores ao 70%.

DISTRIBuCIÓN POR CATEGORíA

Unha análise polo miúdo da distribución do PDI por categoría e sexo pon de manifesto unha 
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clara segregación vertical, cunha proporción moito menor de mulleres nos postos máis altos 
da carreira universitaria. Tal é así que na categoría de catedráticos/as de universidade (CU) só 
un 12,4% son mulleres. Esta porcentaxe está por debaixo do 15,3% de media das universida-
des públicas españolas1.

Nas seguintes categorías de profesorado con vinculación permanente –titulares de universi-
dade (TU), catedráticos/as de escola universitaria (CEU), contratados/as doutores/as (CD) e 
titulares de escola universitaria(TEU)– só se acada a paridade no caso das profesoras contra-
tadas doutoras, cunha representación do 41,2%. Así, as profesoras titulares de universidade 
constitúen o 39,3%, as catedráticas de escola universitaria o 37,2% e as titulares de escola 
universitaria o 34,3%.

Esta asimetría entre a representación de homes e mulleres queda tamén reflectida ao anali-
zarmos as porcentaxes nas categorías de PDI doutor con vinculación permanente (CU, CEU e 
CD), onde só un 36,6% son mulleres fronte a un 63,4% de homes.

Ao desagregarmos os datos anteriores tendo en conta a dedicación total ou parcial, obte-
mos que o 80% do PDI da UDC ten unha dedicación laboral a tempo completo. Por sexo, as 
mulleres representan o 36,9% do persoal con dedicación completa e o 29,4% do persoal con 
dedicación parcial. Esta distribución non segue a tendencia xeral no mercado de traballo, en 
que as mulleres están sobrerrepresentadas na contratación a tempo parcial.

A distribución na Universidade da Coruña por categoría e sexo do persoal dos corpos 
docentes universitarios (CU, TU, CEU, TEU) e do persoal laboral fixo e con compromiso de 
estabilidade (COL, AXU, AXU_D e CD) amosa o típico gráfico de tesoira que se entrecruza 
nas categorías de profesorado axudante e contratado doutor, e que se abre para separarse de 
forma notable na categoría de catedrático/a de universidade.

Aínda así, analizando a evolución do número de mulleres na máxima categoría do PDI, póde-
se apreciar un certo incremento nos últimos anos, xa que se pasou do 10% de catedráticas 
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 V pdi cOn dedicación cOmpleta, cursO 2011 / 2012.

 V pdi cOn dedicación parcial cursO 2011 / 2012.

1  sánchez madariaga, inés (cOOrd.). científicas en cifras 2011. 
unidad de muJeres y ciencia, ministeriO de ciencia e innOva-
ción (2011).
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de universidade no curso 1998/1999 a un 12,4% no curso 2011/2012, cifra que como xa se 
indicou está aínda case que 2,5 puntos por debaixo da media das universidades españolas.

Alén do dito, se se compara o número de catedráticos/as con respecto ao número total de 
profesores/as con vinculación permanente obtemos que por cada catro profesores varóns 
hai un catedrático, mentres que se necesitan 15 mulleres con vinculación permanente por 
cada catedrática. Tendo en conta unicamente o número de titulares de universidade, na UDC 
habería un catedrático por cada dous titulares varóns, mentres que habería unha catedrática 
por cada 7,7 mulleres titulares. Nas universidades españolas hai unha media dun catedrático 
por cada 2,58 titulares de universidade varóns e unha catedrática por cada 8,84 mulleres 
titulares de universidade.

DISTRIBuCIÓN POR IDADE E 
CATEGORíA

A proporción de mulleres e homes no PDI varía coa idade, de modo que o perfil das profe-
soras da UDC é de menor idade que o dos profesores. En concreto, as mulleres agrúpanse 
maioritariamente nos intervalos de idade entre os 30 e os 50 anos, mentres que a maioría 
dos homes se agrupa no de entre os 40 e os 60 anos. Nos intervalos entre os 60 e os 70 
anos o número de mulleres é moi reducido.
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 V evOlución da pOrcentaxe de catedráticas de universidade 1998 
/ 2011.

 V distribución dO pdi pOr categOría e sexO.

 V distribución pOr sexO e tramO de idade dO 
pdi 2011 / 2012. 
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distribución pOr idade, categOría e sexO, dO persOnal dOs cOrpOs dOcentes e persOnal labOral fixO cOn cOmprOmisO 
de estabilidade; cursO 2011 / 2012
 

tRAmO de 
IdAde

20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65-70

cAteGORíA % m % H % m % H % m % H % m % H % m % H % m % H

CU 16,1 83,9 12,3 87,7 12,5 87,5 5,9 94,1

TU 29,7 70,3 41,8 58,2 37,3 62,7 50,0 50,0 26,7 73,3

CEU 50,0 50,0 41,7 58,3 100,0 25,0 75,0

TEU 71,4 28,6 37,5 62,5 30,3 69,7 25,0 75,0 12,5 87,5

CD 100,0 40,4 59,6 42,2 57,8 54,5 45,5 100,0 100,0

AXU_D 50,0 50,0 85,7 14,3 75,0 25,0 100,0

AXU 37,5 62,5 52,9 47,1 33,3 66,7

COL 45,5 54,5 37,5 62,5 23,8 76,2 100,0 33,3 66,7

Unha análise por categorías e tramos de idade, e considerando unicamente o persoal dos cor-
pos docentes universitarios (CU, TU, CE, TE) e mais o persoal laboral fixo e con compromiso 
de estabilidade (COL, AXU, AXU_D e CD), revela o seguinte:
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1 Na categoría de CU a porcentaxe de mulleres está por encima da media da UDC na franxa 
de idade de 40-49 anos, e moi por debaixo da media no tramo de 65-70 anos.

2 Na categoría de TU hai paridade no tramo de 40-49 e entre os 60 e os 64 anos. A 
categoría de CEU é paritaria entre os 40 e os 50 anos, mais está absolutamente mascu-
linizada no tramo de 60-70 anos. A categoría de TEU está moi feminizada no tramo de 
30-39 anos e masculinizada a idades superiores. No que respecta á de CD, é paritaria 
nos tramos etarios centrais (entre 30 e 59 anos). Cómpre sinalarmos que eses casos que 
representan o 100% de homes ou mulleres nunha categoría corresponden a unha única 
persoa.

3 Os AXU_D concéntranse nos tramos de idade máis baixos e trátase,dunha categoría, en 
xeral, moi feminizada. Non ocorre así co colectivo de axudantes (AXU), que está máis 
masculinizado. Canto aos COL, hai paridade entre os 30 e os 39 anos, e estase próximo 
á paridade entre os 40 e os 49, para pasar a seren predominantemente varóns ás idades 
máis altas.

TAREFAS DE INvESTIGACIÓN

COORDINACIÓN DE GRuPOS DE 
INvESTIGACIÓN

A distribución por sexo na coordinación dos grupos de investigación da UDC pode permitir 
unha primeira aproximación a esta cuestión. Nos últimos seis anos o número de grupos de 
investigación pasou de 97 a 125, ao tempo que a porcentaxe de coordinadoras de grupos de 
investigación foi medrando para pasar do 15,5% no ano 2006 ao 21,6, % no ano 2012, cifra 
que aínda está lonxe da paridade.
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 V cOOrdinación de grupOs de investigación 2012.

 V evOlución da pOrcentaxe de cOrdinadOras dOs grupOs de inves-
tigación da udc.
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éxITO NA CONSECuCIÓN DE 
SExENIOS

Como índices da actividade investigadora das mulleres e os homes consideramos a taxa de 
éxito na consecución de sexenios2, que no caso da UDC, con datos de xullo de 2012, é dun 
80,85%. A taxa de éxito das mulleres é lixeiramente inferior á dos homes (un 78,35% fronte 
a un 81.95%), mais cómpre sinalarmos que como sexenios recoñecidos só se computa o 
PDI con algún sexenio recoñecido e con contrato na data de referencia. Os sexenios posibles 
calculáronse tendo en conta unicamente os períodos como PDI funcionario ou contratado 
doutor de cada membro do PDI.

seXenIOs tAXA

Recoñecidos Posibles

Homes 790 964 81,95%

Mulleres 333 425 78,35%

UDC 1123 1389 80,85%

2  a taxa de éxitO cOnstruíuse seguindO a definición que a xunta 
fai dese indicadOr nO anexO dO plan de financiamentO dO 
sistema universitariO de galicia 2011 / 2015.
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PERSOAl DE I+D CAPTADO EN 
CONvOCATORIAS AuTONÓMICAS

Se analizamos o persoal de I+D captado pola UDC en convocatorias autonómicas podemos 
observar que a porcentaxe de mulleres é superior á dos homes tanto nas convocatorias de 
formación como nas de contratación e incorporación.

PeRsOAL de I+d en fORmAcIÓn e cOntRAtAdO, AnOs 2010 e 2011

fORmAcIÓn

cOnvOcAtORIA muLLeRes % muLLeRes HOmes % HOmes

Predoutorais UDC 18 62,1 11 37,9

FPU 6 60,0 4 40,0

FPI 5 45,5 6 54,5

María Barbeito 18 52,9 16 47,1

Total 47 56,0 37 44,0
cOntRAtAcIÓn e IncORPORAcIÓn

cOnvOcAtORIA muLLeRes % muLLeRes HOmes % HOmes

Ramón y Cajal 1 50,0 1 50,0

Juan de la Cierva 3 75,0 1 25,0
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Isidro Parga Pondal 9 64,3 5 35,7

Técnicos de apoio á investi-
gación

1 50,0 1 50,0

Ángeles Alvariño 7 63,6 4 36,4

Lucas Labrada 1 33,3 2 66,7

Isabel Barreto 11 73,3 4 26,7

Total 33 64,7 18 35,3

DIRECCIÓN DE TESES E 
PARTICIPACIÓN EN TRIBuNAIS

Outra das actividades ligadas ás tarefas de carácter científico é a dirección de teses de douto-
ramento. Pois ben, na seguinte táboa preséntase a distribución por sexo da dirección de teses 
por áreas científicas no ano 2011.  Repárese en que asuma de directores/as de teses non 
coincide co número de teses defendidas porque algunhas delas están codirixidas por dúas ou 
tres persoas. Pódese apreciar, en todo caso, como a porcentaxe de mulleres é moi baixa: un 
22% que ascende ao 42,9 % na área de Artes e Humanidades, onde o PDI está moi femini-
zado. Chama a atención a baixa porcentaxe de mulleres que dirixen teses na área de Ciencias 
da Saúde, malia ser unha das máis feminizadas no tocante ao estudantado e ao PDI; tamén é 
de destacar que na área de Enxeñaría e Arquitectura, onde máis teses se defenderon (41), o 
número de directoras sexa tan escaso (14,3%).
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 V persOal en i+d en fOrmación e cOntratadOs, anOs 2010 e 2011.
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ÁReA n.º de 
teses

n.º tOtAL de 
dIRectORes/As

n.º de dIRec-
tORAs

n.º de dI-
RectORes

% de muLLeRes 
nA dIReccIÓn 
de teses

CC. da Saúde 15 25 4 21 16,0%

Ciencias 18 30 11 19 36,7%

CC. Sociais e 
Xurídicas

27 39 9 30 23,1%

Artes e Humani-
dades

6 7 3 4 42,9%

Enxeñaría e Arqui-
tectura

41 63 9 54 14,3%

Total 107 164 36 128 22,0%

No que respecta á participación en tribunais de tese, a porcentaxe do 21,3% de mulleres 
amosa unha escasa presenza feminina (lémbrese que o tribunal está composto de cinco 
membros). Por áreas científicas, Enxeñaría e Arquitectura segue a ser a que amosa unha 
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 V pOrcentaxe de mulleres na dirección de teses de dOutOramentO 
pOr área científica nO anO 2011.



Personal docente e investigador

38
Inicio

maior presenza masculina, seguida de Ciencias Sociais e Xurídicas, Ciencias da Saúde, 
Ciencias e, finalmente, Artes e Humanidades, que volve neste caso presentarse como a única 
paritaria.

ÁReA de cOñe-
cementO

n.º de 
teses

n.º tOtAL de 
memBROs nOs 
tRIBunAIs

n.º de mu-
LLeRes nOs 
tRIBunAIs

n.º de 
HOmes nOs 
tRIBunAIs

% de mu-
LLeRes nOs 
tRIBunAIs

CC. da Saúde 15 75 16 59 21,3%

Ciencias 18 90 27 63 30,0%

CC. Sociais e 
Xurídicas

27 135 26 109 19,3%

Artes e Huma-
nidades

6 30 16 14 53,3%

Enxeñaría e 
Arquitectura

41 205 29 176 14,1%

Total 107 535 114 421 21,3%

distribución dO pdi pOr sexO e área de cOñecementO na dirección de 
teses de dOutOramentO nO anO 2011
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AxuDAS á MOBIlIDADE E lICENzAS 
POR ANO SABáTICO

A UDC vén convocando cada ano axudas á investigación con diferentes modalidades, entre 
elas bolsas de viaxe e anos sabáticos. Os criterios de concesión das axudas son neutros canto 
ao xénero, aínda que só se usa o masculino na descrición das categorías do PDI (investigador, 
investigadores, bolseiro) para aludir a colectivos integrados por mulleres e homes. No ano 
2011, de 125 bolsas de viaxe concedidas, o 42% foi para mulleres e o 57,6% para homes.

cOncesIÓns de AXudAs de mOBILIdAde nA udc nO AnO 2011 Até O mes de nOvemBRO

Tipo de axuda Homes % Homes Mulleres % Mulleres Total

Bolsas de viaxe a España 20 45,5% 24 54,5% 44

Bolsas de viaxe ao es-
tranxeiro

52 64,2% 29 35,8% 81

Total 72 57,6% 53 42,4% 125

No caso dos anos sabáticos, os criterios para a concesión están recollidos na Normativa so-
bre permisos e licenzas do persoal docente e investigador, aprobada polo Acordo do Consello 
de Goberno do 3 de abril de 2008. O seu obxectivo é o de mellorar a calidade da docencia 
e incrementar o potencial investigador da UDC. Os requisitos que se lles esixen ás persoas 
solicitantes son que sexan profesores/as doutores/as permanentes na UDC, que teñan un 
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 V pOrcentaxes de mulleres nOs tribunais de teses de dOutOramentO 
pOr área de cOñecementO nO anO 2011.
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mínimo ininterrompido de sete anos de docencia nela en réxime de dedicación a tempo com-
pleto como profesores/as permanentes e atoparse nesta mesma condición no momento da 
solicitude. Os criterios para a súa concesión son os seguintes:

 # Non ter gozado de ningún ano sabático.
 # Non ter gozado dun total de 12 meses de permiso nos últimos cinco anos.
 # O interese científico e académico da actividade que se vai desenvolver.
 # A antigüidade como profesor/a doutor/a permanente na UDC.
 # Ter desempeñado un cargo académico unipersoal durante un período de catro anos nos 

últimos seis.
 # Como regra xeral, non poderá concederse máis dunha licenza por área de coñecemento e 

curso académico.

Aínda que estes criterios son aparentemente neutros no que se refire ao sexo, hai que ter en 
conta, en primeiro lugar, que os homes son maioría nas categorías do PDI que encaixan na 
descrición de “profesor/a doutor/a permanente na UDC”, como son as de CD (cun 58,2%), 
TU e CU (cun 60,7 e un 87,6% respectivamente) e TEU e CEU (65,7 e 62,8%). En segundo 
lugar, cómpre repararmos en que os cargos académicos unipersoais están maioritariamente 
ocupados por homes.

Así pois, en resumo, dous dos seis criterios benefician indirectamente os homes. 

Canto ás licenzas por ano sabático, nos últimos anos pódese apreciar unha clara tendencia á 
paridade na súa concesión.
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MULLERESHOMES
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LABORALFUNCIONARIO

58,9%

41,1%

DISTRIBuCIÓN DO PAS

Con data de decembro de 2011 o cadro de persoal do PAS da UDC está composto por 790 
persoas, das cales o 69,6% son mulleres. Esta alta feminización do PAS é común ao resto das 
universidades públicas do Estado. 

PAS FuNCIONARIO E PAS lABORAl

Se atendemos ao tipo de persoal, o 58,9% é persoal funcionario e o 41,1% persoal laboral. 
A presenza feminina no PAS funcionario é dun 77,6%, mentres que no caso do PAS laboral 
baixa a un 39,4%.

As mulleres son maioría en todos os grupos do PAS funcionario, incluído o grupo A1, o máis 
alto, mais salienta sobre todo a súa presenza nos grupos C1 e C2. En relación co PAS laboral, 
os homes constitúen o 60,6%. Dentro deste colectivo a porcentaxe de mulleres só supera á 
dos homes no grupo IV-B, que corresponde ao grupo máis baixo. MULLERESHOMES

77,6%

22,4%
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 V distribución de hOmes e 
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2011/2012

 V distribución de hOmes e mu-
lleres nO pas funciOnariO. 
cursO 2011/2012

 V distribución dO pas pOr tipO. 
cursO 2011/2012

 V distribución de hOmes e 
mulleres nO pas labOral. 
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EvOluCIÓN DA PRESENzA FEMININA 
NO PAS

Ao analizarmos a evolución da presenza feminina tanto no colectivo do PAS funcionario 
como no do PAS laboral, apréciase a partir do 2003 unha tendencia á diminución das porcen-
taxes de mulleres no PAS laboral de 11,3 puntos porcentuais e unha estabilización da presen-
za feminina no PAS funcionario en arredor do 77%.
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 V distribución de hOmes e mulleres nO pas funciOnariO pOr grupO. 
cursO 2011 / 2012

 V evOlución histórica da distribución de mulleres nO pas funciOna-
riO. 1998 / 2011

 V distribución de hOmes e mulleres nO pas labOral pOr grupO. 
cursO 2011 / 2012

 V evOlución histórica de la distribución de mulleres nO pas labO-
ral, 1998 / 2011
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CONSEllO DE DIRECCIÓN

Consonte o disposto no artigo 20 da LOU, o Consello de Dirección está integrado polos/as vi-
cerreitores/as, o/a secretario/a xeral e o/a xerente, e a súa función é a de asistir ao/á reitor/a 
no desenvolvemento das competencias que se lle outorgan. Na actualidade, no Consello de 
Dirección da UDC hai unha presenza paritaria de homes e mulleres. Esta situación de parida-
de acadouse no curso 2009/2010, até ese momento a presenza masculina era predominan-
te, con só un 17% de mulleres no curso 2006/2007.

dIstRIBucIÓn POR seXO dO cOnseLLO de dIReccIÓn, AnO 2012

cARGO HOme muLLeR

Reitoría 1 —

Vicerreitoría de Investigación e Transferencia 1 —

Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías 1 —

Vicerreitoría de Planificación Económica e Infraestruturas — 1

Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente 1 —

Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura — 1

Vicerreitoría de Relacións Internacionais e Cooperación — 1

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social — 1
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 V evOlución dO cOnsellO de dirección.
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Secretaría Xeral 1 —

Xerencia 1 —

Total 6 4

Total % 60 40

CONSEllO SOCIAl, ClAuSTRO E 
CONSEllO DE GOBERNO

O Consello Social é o órgano de participación da sociedade na universidade. A persoa que 
o preside é nomeada polo/a presidente/a da Xunta de Galicia. O/a reitor/a, o/a secretario/a 
xeral e o/a xerente son membros natos, o Consello de Goberno elixe tres representantes (un 
membro do PDI, un do PAS e un do alumnado) e os restantes membros son designados polo 
Parlamento de Galicia (seis), pola Xunta de Galicia (seis), polos sindicatos (dous), polas orga-
nizacións empresariais (catro) e polas corporacións locais (dous).

Na súa actual composición a presenza feminina queda ben lonxe da paridade, ao ser só dun 
26,9%. É dicir, do total de 26 membros, sete son mulleres. Con todo, na distribución pode 
apreciarse que os membros designados polas corporacións locais son paritarios, así como os 
designados pola Xunta de Galicia. De igual maneira, se se analiza a evolución do Consello So-
cial desde o ano 2004, obsérvase un incremento da participación feminina nel, xa que pasou 
do 10,3% en 2004 ao 26,9% en 2012, malia que non acada aínda a paridade. Cabe salientar-
mos que a presidencia do Consello Social estivo ocupada por unha muller desde o ano 2006 
até mediados do 2008.
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 V distribución pOr sexO dOs membrOs dO cOnsellO sOcial, 2012.
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O Claustro Universitario é o máximo órgano de representación da comunidade universitaria. 
Do total de 294 membros que compoñen este órgano colexiado, na actualidade o 43,2% son 
mulleres. Agás entre os membros natos, en todos os sectores se dá unha paridade que deriva 
da aplicación do regulamento electoral aprobado na xuntanza do Consello de Goberno do 4 
de outubro de 2010, que establece un equilibrio de xénero na composición das candidaturas 
que se agrupen en lista e limita o dereito de voto por razón de xénero. Este regulamento vén 
imposto pola LOU, que establece a necesidade de incluír medidas que propicien o equilibrio 
entre mulleres e homes na composición dos órganos colexiados. O efecto destas normas 
electorais ponse de manifesto ao analizarmos a evolución do Claustro Universitario desde 
o 2004, cando as mulleres representaban o 28,1%, porcentaxe que se mantivo até 2009. 
Cambiou radicalmente nas primeiras eleccións ao Claustro realizadas segundo este novo 
regulamento electoral.

O Consello de Goberno é o órgano de goberno da UDC. Son membros natos o/a reitor/a, o/a 
secretario/a xeral e o/a xerente. O Claustro Universitario nomea 20 membros, reproducindo 
as mesmas porcentaxes sectoriais establecidas para el. Os/as decanos/as e directores/as dos 
centros, os directores/as dos departamentos e os dos institutos de investigación nomean os 
seus representantes (sete, sete e un respectivamente). O Consello Social nomea tres mem-
bros. O/a reitor/a pode designar un certo número de membros.

Nos membros designados polo/a reitor/a acádase a paridade. O Consello Social, de composi-
ción maioritariamente masculina, só nomea homes como representantes no Consello de Go-
berno. Nos membros do PDI elixidos polo Claustro a representación é paritaria. O colectivo 
de decanos/as e directores/as dos centros, departamentos e institutos de investigación, moi 
masculinizado, só inclúe dúas mulleres entre os seus 15 representantes. Resumindo, do total 
de 56 membros que compoñen este órgano colexiado, as mulleres representan unicamente o 
32,1%.

Se se analiza a evolución do Consello de Goberno desde o 2004 até o 2011, o panorama 
neste órgano de goberno non é moi positivo, xa que malia que a presenza feminina aumentou 
en 8,9 puntos porcentuais aínda está lonxe da paridade.

0

20

40

60

80

100
MULLERES

HOMES

20112010200920082007200620052004

0 20 40 60 80 100

MULLERESHOMES

REPRESENTANTES DO PAS

REPRESENTANTES DO ESTUDANTADO

REPRESENTANTES DAS RESTANTES CATEGORÍAS DO PDI

REPRESENTANTES DO PROFESORADO DOUTOR

MEMBROS NATOS

 V evOlución da cOmpOsición dO cOnsellO sOcial pOr sexO, 
2004 / 2012.

 V distribución pOr sexO dOs membrOs dO claustrO universitariO, 
anO 2012.
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DIRECCIÓN DOS CENTROS, 
DEPARTAMENTOS E INSTITuTOS DE 
INvESTIGACIÓN

Os decanatos e direccións son os órganos unipersoais de goberno dos centros, departamen-
tos e institutos de investigación. Segundo os Estatutos da UDC, o/a decano/a ou director/a 
ten a representación do centro e exerce as funcións de dirección e xestión ordinaria deste. 
Dos 24 centros con que conta a UDC nos campus da Coruña e Ferrol, incluídos os centros 
adscritos, só o 16,7% dos decanatos e direccións de escola están en mans de mulleres: na Es-
cola Universitaria de Enfermaría, a Facultade de Enfermería e Podoloxía, a Escola Universitaria 
de Turismo (adscrita) e a Facultade de Filoloxía.

No que respecta aos/ás directores/as dos departamento, teñen a súa representación e 
exercen as funcións de dirección e xestión ordinaria deste. Na UDC, as mulleres dirixen 10 
departamentos dos 43 existentes, é dicir, o 23% do total. Cómpre sinalarmos que dous dos 
tres departamentos que constitúen a área de Ciencias da Saúde están dirixidos por mulleres, 
o que é coherente cunha área fortemente feminizada. Tamén se pode salientar que dos seis 
departamentos existentes na área de Ciencias Experimentais a metade están dirixidos por 
mulleres, e en Artes e Humanidades acádase o 50% de representación. Canto ás áreas de 
Ciencias Sociais e Xurídicas e Enxeñaría e Arquitectura, que en total suman 28 departamen-
tos, só hai tres directoras de departamento: no de Análise Económica e Administración de 
Empresas, o de Psicoloxía e o de Construcións Arquitectónicas.

Nos institutos de investigación o/a director/a é quen exerce a súa representación e dirección, 
preside a actuación do seu consello e executa os seus acordos. Dos seis institutos da UDC 
(Instituto Universitario de Estudos Europeos Salvador de Madariaga, Instituto Universitario 
de Xeoloxía Isidro Parga Pondal, Instituto Universitario de Ciencias da Saúde, Instituto Univer-
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sitario de Medio Ambiente, Instituto Universitario de Estudos Marítimos e Instituto Universi-
tario de Estudos Irlandeses Amergin), ningún está dirixido por unha muller.

xuNTA DE PERSOAl E COMITé DE 
EMPRESA DO PAS E O PDI

As xuntas do PAS e o PDI funcionario e o Comité de Empresa do PAS e o PDI laboral son os 
órganos de representación dos/as traballadores/as na UDC. A presenza moi maioritaria das 
mulleres na Xunta de Persoal do PAS (92,3%) é aínda superior ao peso que estas teñen den-
tro dese colectivo. Porén, no que respecta ao Comité de Empresa do PAS, a presenza masculi-
na é sorprendentemente alta (88,2%).

Canto á Xunta de Persoal do PDI, constituída por 21 persoas, a baixa representación feminina, 
cun 28,6%, non se corresponde co peso das mulleres no colectivo do PDI. Por outra banda, o 
Comité de Empresa do PDI na actualidade está composto por 17 persoas, nove homes e oito 
mulleres, que representan o 52,9% e o 47,1% do total respectivamente.

MULLERESHOMES

92,3%

7,7%

 V xunta de persOal dO pas

 V cOmité de empresa dO pas

 V xunta de persOal dO pdi

 V cOmité de empresa dO pdi
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POlíTICAS

ADECuACIÓN DA uDC á NORMATIvA 
ExISTENTE EN MATERIA DE 
IGuAlDADE

Os Estatutos da UDC1, aprobados polo Decreto 101/2004, do 13 de maio, e reformados polo 
Decreto 194/2007, do 11 de outubro, recollen no artigo 66, incluído dentro do Capítulo II, 
«Dos Estudantes», que os estudantes da Universidade da Coruña teñen dereito a «recibir 
un trato non sexista». Outras declaracións dos Estatutos refírense ao principio de igualdade, 
mais sen facer alusión expresa á igualdade de oportunidades ou ao principio de non-discrimi-
nación por razón de sexo, a diferenza do que acontece en moitas universidades.

Na data en que se aprobou a reforma dos Estatutos, finais de 2007, xa entraran en vigor 
tanto a Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, 
que obriga as empresas de máis de 250 traballadores/as a elaboraren e aplicaren un plan de 
igualdade, como a Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a LOU, que obri-
ga a crear unidades de igualdade en todas as universidades públicas, e a Lei 7/2007, do 12 de 
abril, do estatuto básico do empregado público, que recolle a obriga de adoptar medidas por 
parte das administracións públicas para respectar a igualdade de trato e de oportunidades no 
ámbito laboral e evitar a discriminación entre as mulleres e os homes mediante a elaboración 
e aplicación de plans de igualdade.

A LOU recolle ademais a obriga de que os estatutos establezan as normas electorais apli-
cables para a elección dos órganos colexiados, as cales deberán propiciar unha presenza 
equilibrada de mulleres e homes, e a de que a composición das comisións para o acceso a 
prazas dos corpos docentes universitarios sexa equilibrada entre mulleres e homes, salvo que 
non for posible por razóns fundadas e obxectivas debidamente motivadas.

1  Os estatutOs da universidade da cOruña pOden cOnsultarse nO 
enderezO web <http://www.udc.es/expOrt/sites/udc/nOrmati-
va/_galeria_dOwn/xeral/estatutOs_vr.pdf>.

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/xeral/estatutos_vr.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/xeral/estatutos_vr.pdf
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Tamén estaban xa en vigor cando se modificaron os Estatutos da UDC a Lei 7/2004, do 16 
de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes, e a Lei 2/2007, do 28 de marzo, de 
traballo en igualdade das mulleres en Galicia. Esta última describe como ferramenta funda-
mental na consecución do obxectivo da igualdade o plan de igualdade. Canto á primeira, a Lei 
7/2004, do 16 de xullo, nela establécense medidas concretas de actuación para a defensa da 
igualdade entre as mulleres e os homes, entre outros no artigo 18º, rotulado «Erradicación do 
sexismo na linguaxe institucional e social», en cuxo primeiro punto podemos ler: «A Xunta de 
Galicia erradicará, en todas as formas de expresión oral ou escrita, o uso sexista da linguaxe 
no eido institucional, tanto fronte á cidadanía coma nas comunicacións internas. Para estes 
efectos, informarase e formarase o persoal ao servizo das administracións públicas galegas».

No que se refire á normativa de desenvolvemento dos Estatutos, no documento sobre a 
misión, visión e valores da UDC, aprobado polo Claustro o día 31 de marzo de 2005, propúg-
nase como principio reitor a afirmación dos dereitos humanos e a consecuente loita contra 
calquera discriminación por razóns ideolóxicas, sociais, económicas, relixiosas, de nacemen-
to, de discapacidade, de xénero ou de orientación sexual2.

Por outra parte, a UDC adiantouse á obriga imposta pola Lei orgánica 4/2007 ao crear a 
Oficina para a Igualdade de Xénero, que coa elaboración deste diagnóstico cumpre o primeiro 
paso para o establecemento dun plan de igualdade nesta universidade.

Así mesmo, o Consello de Goberno, na súa xuntanza do 4 de outubro de 2010, aprobou 
un regulamento electoral baseado no principio de equilibrio dos sexos na composición das 
candidaturas que se agrupen en lista (a presenza das mulleres non debe ser inferior ao 40% 
nin superior ao 60%) e que limita o dereito de voto por razón de xénero, de modo que cada 
elector/a non poida votar máis que nuns parámetros respectuosos coa paridade.

Na normativa que regula os concursos de acceso aos corpos de funcionarios docentes 
universitarios (aprobada polo Acordo do Consello de Goberno do 10 de decembro de 2008) 
establecese que a composición das comisións de selección deberá axustarse aos principios 

2  este dOcumentO pOde cOnsultarse nO enderezO web <http://
www.udc.es/expOrt/sites/udc/gObernO/_galeria_dOwn/
vice_planificaciOn_ecOnOmica_e_infraestruturas/Ope/peu-
dc_d3.pdf>.

http://www.udc.es/export/sites/udc/goberno/_galeria_down/vice_planificacion_economica_e_infraestruturas/ope/PEUDC_D3.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/goberno/_galeria_down/vice_planificacion_economica_e_infraestruturas/ope/PEUDC_D3.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/goberno/_galeria_down/vice_planificacion_economica_e_infraestruturas/ope/PEUDC_D3.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/goberno/_galeria_down/vice_planificacion_economica_e_infraestruturas/ope/PEUDC_D3.pdf


Políticas e Accións de Igualdade

53
Inicio

de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros, procurando unha composición 
equilibrada entre mulleres e homes. Con este fin a proposta de calquera departamento de-
berá contar cun mínimo de dous homes e dúas mulleres, agás que non for posible por razóns 
fundadas e obxectivas debidamente motivadas.

Non se ten en conta, porén, o criterio do equilibrio de homes e mulleres na composición das 
comisións de selección de PDI interino e laboral contratado (normativa aprobada polo Conse-
llo de Goberno do 28 de maio de 2004 e modificada nas sesións do 9 de marzo e 28 de xuño 
de 2007).

Tampouco se revisou a redacción lingüística dos Estatutos, que seguen empregando unha 
linguaxe sexista, por exemplo, na descrición dos cargos unipersoais (reitor, decano, director, 
valedor universitario) e das categorías de PDI, e en que se usa ademais sempre o masculino 
plural como descritor dun colectivo que inclúe maioritariamente mulleres (os estudantes).

ACREDITACIÓN SEGuNDO AlGuNhA 
NORMA DE RESPONSABIlIDADE 
SOCIAl

Desde o ano 2010 a UDC publica a súa memoria de responsabilidade social universitaria 
(RSU)3, onde aparece expresamente citada como liña estratéxica do compromiso social da 
UDC a igualdade de xénero: «As liñas estratéxicas do noso compromiso social son tres: a 
igualdade de xénero; a cooperación para o desenvolvemento e o voluntariado social; e a aten-
ción á diversidade. Da primeira destas liñas é responsable a Oficina de Igualdade de Xénero 
(OIX) (...). Apoiamos a consecución da igualdade real de oportunidades entre mulleres e 
homes, e procuramos a creación de sinerxías no labor a prol da igualdade de xénero (...). Na 

3  a memOria rsu da udc pOde cOnsultarse nO enderezO web 
<http://memOriarsu.udc.es>.

http://memoriarsu.udc.es
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asunción do compromiso e a responsabilidade da UDC, pretendemos contribuír ao debate 
sobre a materia no noso eido de incidencia, como contribución á construción dunha cidada-
nía crecentemente libre da discriminación de xénero.»

Así mesmo, desde o ano 2012 A UDC ten unha Vicerreitoría de Responsabilidade Social, de 
que depende a Oficina para a Igualdade de Xénero.

A OFICINA PARA A IGuAlDADE DE 
xéNERO

A creación da Oficina para a Igualdade de Xénero (OIX), arestora adscrita á Vicerreitoría de 
Ferrol e Responsabilidade Social, foi promovida pola Universidade da Coruña (UDC) para 
cumprir o principio de igualdade entre as mulleres e os homes. A súa constitución foi apro-
bada na sesión do Consello de Goberno do 14 de decembro de 2006 e a OIX leva en fun-
cionamento desde o día 10 de marzo de 2007. A UDC adiantouse á obriga imposta pola Lei 
orgánica 4/2007, do 12 de abril, que introduce na Lei orgánica de universidades (LOU) unha 
disposición adicional duodécima na cal, baixo a rúbrica «Unidades de igualdade», se sinala 
que «As universidades contarán entre as súas estruturas de organización con unidades de 
igualdade para o desenvolvemento das funcións relacionadas co principio de igualdade entre 
mulleres e homes».

O ámbito de actuación da OIX abrangue a totalidade da comunidade universitaria: estudanta-
do, persoal docente e investigador (PDI) e persoal de administración e servizos (PAS). Como 
órgano técnico, tal como se sinala no seu regulamento, é responsable da elaboración de pro-
postas de actuación e da realización de estudos para a información e o debate, ademais de 
intervir como observatorio das situacións de xénero no marco da comunidade universitaria. 
Os obxectivos específicos da OIX están recollidos no artigo 5 do seu regulamento4:

4  O regulamentO da Oficina para a igualdade de xénerO da udc 
pOde cOnsultarse nO enderezO web <http://www.Omdg.es/
Oix_udc>.

http://www.omdg.es/oix_udc
http://www.omdg.es/oix_udc
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1 A promoción de estudos sobre as situacións de xénero na UDC.
2 Amparar a introdución da perspectiva de xénero nos distintos ámbitos do coñecemento.
3 Fomentar a formación e investigación en estudos de xénero nas distintas áreas científicas.
4 Desenvolver actividades de difusión e extensión, tanto no seo da comunidade universita-

ria como no contorno social e cultural.
5 Desenvolver accións de sensibilización acerca da igualdade de xénero.
6 Impulsar accións que garantan condicións igualitarias para o acceso e promoción de mu-

lleres e homes na actividade docente, investigadora, laboral e representativa da UDC.
7 Colaborar coas administracións e institucións galegas, estatais e internacionais na conse-

cución da igualdade de xénero.
8 Coñecer, informar e de ser o caso mediar nos posibles conflitos por discriminación de 

xénero na actividade académica e laboral da UDC.

A estrutura da OIX está formada por un/ha director/a e un/unha bolseiro/a de apoio. Com-
parte o PAS da vicerreitoría de que depende. Esta dotación de recursos humanos é mellora-
ble, e neste sentido cómpre destacarmos a conveniencia de incorporar un/ha técnico/a en 
igualdade, xa que desta maneira podería garantirse a planificación e execución dun maior nú-
mero de actividades por parte da Oficina e unha mellora na calidade das que se levan a cabo.

A OIX conta, ademais, cun consello asesor, a Comisión de Igualdade, formado polas persoas 
titulares de dúas vicerreitorías, unha delas a de Responsabilidade Social; cinco persoas repre-
sentantes do PDI, unha por cada rama científica; dúas persoas representantes do estudanta-
do e outras dúas representantes do PAS. Na composición actual deste consello asesor existe 
paridade. Hai que valorar positivamente a súa existencia, pois permite implicar nas activida-
des da OIX toda a comunidade universitaria.

Existe unha partida específica anual asignada á OIX dentro dos orzamentos xerais da UDC. 
Por outra parte, nos últimos anos véñense asinando convenios con institucións galegas (De-
putación da Coruña, Parlamento de Galicia, Secretaría Xeral de Igualdade) que complemen-
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tan a dotación orzamentaria da Oficina; así mesmo, tamén se ten contado con subvencións 
obtidas en convocatorias públicas autonómicas e nacionais (Servizo Galego de Igualdade, 
Instituto da Muller). Tendo en conta que a UDC aínda non aprobou un plan de igualdade de 
oportunidades, esta dotación é suficiente para levar á práctica as actividades que se planifi-
can desde a OIX.

ACOSO E ACTITuDES SExISTAS

O regulamento da Oficina para a Igualdade de Xénero sinala que é obxectivo específico desta 
oficina «coñecer, informar e, de ser o caso, mediar nos posibles conflitos por discriminación 
de xénero na actividade académica e laboral da UDC». Porén, non existe un mecanismo espe-
cífico para presentar e resolver queixas e denuncias deste tipo, un procedemento ou protoco-
lo de actuación nestes casos, pois o Regulamento da OIX non desenvolve esta función máis 
alá da declaración mencionada.

O Servizo de Prevención de Riscos Laborais ten elaborado un «Procedemento de actuación 
por violencia psicolóxica ou física no traballo» que contempla os casos de acoso sexual; mais 
aínda está en fase de borrador, pendente do informe previo do Comité de Seguranza e Saúde 
e de aprobación polos órganos de gobernó da UDC.

 Doutra banda, esta universidade conta tamén coa figura do Valedor Universitario, que é o 
órgano encargado de velar polo respecto dos dereitos e das liberdades de todos os membros 
da comunidade universitaria e que «está aberto en principio a calquera tipo de consulta ou 
reclamación que lle puider presentar calquera membro da comunidade universitaria, quer do 
profesorado, do alumnado ou do persoal de administración e servizos, en defensa ou aclara-
ción dos seus dereitos». O Valedor Universitario conta cun rexistro propio con carácter reser-
vado co fin de garantir a confidencialidade dos asuntos tramitados e, de maneira especial, a 
identidade de quen solicite a súa intervención.
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Por outra parte, no tocante á existencia de medidas de sensibilización para evitar o acoso, as 
actitudes sexistas e o trato discriminatorio por razón de sexo, o artigo 51 do Convenio colec-
tivo do PAS laboral da UDC vixente recolle dentro do capítulo XI, correspondente ao réxime 
disciplinario, entre as faltas que dan lugar a responsabilidade disciplinaria o acoso laboral ou 
sexual declarado en virtude de sentenza xudicial firme, que é considerado como unha falta 
moi grave.

No que se refire ao PAS e o PDI funcionario, así como ao PDI laboral, rexe a normativa xeral 
e non existe unha específica da UDC. De conformidade co que dispón o artigo 95 da Lei 
7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, considérase falta moi grave 
«toda actuación que supoña discriminación por razón de orixe racial ou étnica, relixión ou 
convicións, discapacidade, idade ou orientación sexual, lingua, opinión, lugar de nacemento 
ou veciñanza, sexo ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social, así como 
o acoso por razón de orixe racial ou étnica, relixión ou convicións, discapacidade, idade ou 
orientación sexual e o acoso moral, sexual e por razón de sexo».

CONCIlIACIÓN

A UDC non desenvolve ningún tipo de acción que supere a normativa básica aplicable nos 
ámbitos estatal ou autonómico en materia de conciliación da vida laboral, familiar e persoal. 
Nin os convenios colectivos vixentes de PAS e PDI nin o resto da normativa da UDC recollen 
melloras que amplíen as posibilidades de conciliación.

Por outra banda, dentro das actuacións de acción social en beneficio dos/as traballadores/as, 
a UDC conta cunha escola infantil situada no campus de Elviña (A Coruña). A Escola Infantil 
creouse no curso académico 2000/2001 como un servizo dirixido á comunidade universita-
ria para atender os/as fillos/as do estudantado, o PDI e o PAS da UDC. Na actualidade está 
xestionada en réxime de concesión por unha empresa privada, mais a UDC ten reservado un 
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número de prazas que neste curso 2011/2012 foi de 61 (13 para crianzas de catro meses a un 
ano e 48 prazas para crianzas dun a tres anos). Así mesmo, a UDC adxudicou neste mesmo 
curso un total de 58 bolsas para o persoal do campus de Coruña vinculadas a estas prazas. 

O campus de Ferrol non conta cunha escola infantil propia, pero a UDC adxudica bolsas para 
o persoal deste campus acudir a escolas infantís de Ferrol (20 axudas no último curso para 
crianzas de catro meses a tres anos de idade).

vISIBIlIDADE

DIFuSIÓN DO TRABAllO E A 
INvESTIGACIÓN DAS MullERES

Non existen criterios específicos para a promoción das publicacións realizadas por mulleres 
investigadoras na UDC; ora ben, a OIX creou o Premio Mulleres Ciencia Arte, que pretende 
recoñecer cada 8 de marzo, o Día Internacional da Muller, o traballo realizado polas mulleres 
nos campos científicos e artísticos.

Doutra banda, a UDC dispón dun boletín institucional, U+S, accesible a través da web que se 
realiza coa colaboración do Consello Social, órgano da Universidade que visibiliza o contacto 
coa sociedade. No seu primeiro número, correspondente a xuño de 2009, o daquela reitor 
José M.ª Barja presentaba como obxectivo da publicación: «Queremos darnos a coñecer e 
tamén coñecer máis o noso contorno. Amosar o que se fai nos campus». A pesar desta de-
claración de intencións, as conclusións que poden extraerse da análise dos 10 números publi-
cados desde xuño de 2009 até novembro de 2011 non se poden facer extensibles á igualdade 
de oportunidades na imaxe da UDC.
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Así, no U+S advírtese en xeral unha utilización sexista da linguaxe, aínda que en determina-
dos casos se usan termos xenéricos (como «profesorado» en vez de «profesores») para se 
referir a ambos os sexos. Unha análise das fotografías en que aparecen persoas (222 en total) 
amosa que nun 57% non aparece ningunha muller. De se examinaren polo miúdo as imaxes 
en que si aparecen mulleres, ponse de manifesto que só nun 22% dos casos estas ocupan 
toda a foto. Canto ás entrevistas publicadas, analizáronse segundo o seu tema principal: 
xestión, investigación e outros temas. Os datos que se obtiveron na temática de xestión dan 
como resultado que o 70% corresponden a homes. En relación coa temática de investiga-
ción, a proporción entre homes e mulleres está bastante equilibrada, aínda que as mulleres 
representan o 40% e os homes un 60%. No apartado doutros temas a presenza de homes é 
abafadora, cun 80%.

Estes resultados reflicten que o boletín U+S amosa unha imaxe da institución en que os 
homes están moito máis presentes que as mulleres e que non se corresponde coa realidade 
universitaria na UDC.

lINGuAxE NON-SExISTA

Dentro das accións de visibilización das mulleres é importante considerarmos o uso dunha 
linguaxe non-sexista, porque a representación social se reflicte a través da linguaxe, de aí que 
sexa fundamental que a linguaxe empregada non discrimine e permita visibilizar unha realida-
de plural; isto, ademais de cumprir co establecido no artigo 18 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, 
galega para a igualdade de mulleres e homes, rotulada «Erradicación do sexismo na linguaxe 
institucional e social».

Como xa se sinalou anteriormente, unha análise da linguaxe empregada no boletín U+S, así 
como en distintos documentos da UDC, pon de manifesto a falta de sensibilidade ante esta 
cuestión e mesmo dun criterio oficial claramente establecido sobre a utilización da linguaxe 
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5  este vOlume pOde cOnsultarse nO enderezO web <http://www.
udc.es/snl/dOcumentOspdf/librO_criteriOs_lingua.pdf>

http://www.udc.es/snl/documentospdf/Libro_Criterios_lingua.pdf
http://www.udc.es/snl/documentospdf/Libro_Criterios_lingua.pdf
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inclusiva. Na UDC existe un manual elaborado polo Servizo de Normalización Lingüística, Cri-
terios para o uso da lingua5 (3.ª edición de 2012), cuxo capítulo 5, «O emprego non-sexista 
da linguaxe», trata esta cuestión; mais, con todo, a necesidade dunha guía específica podería 
xustificarse por razóns de visibilización e de especialidade do tema.

Por outra parte, no sitio web da OIX están dispoñibles diversas guías de linguaxe non-sexista 
editadas por distintos organismos. Así mesmo, a OIX participou activamente en debates 
sobre linguaxe e sexismo, colaborando na reflexión sobre este tema, na Rede de Unidades de 
Igualdade de Xénero para a Excelencia Universitaria (RUIGEU) e as distintas achegas póden-
se descargar no seu web. 

DOuTORADOS hONORIS CAuSA

No que se refire aos nomeamentos de doutor/a honoris causa, dos 21 concedidos desde a 
fundación da UDC, só dous deles (o que supón un 9,5% do total) corresponderon a mulleres, 
Carmela Arias y Díaz de Rábago, Condesa de Fenosa, en 1991; e María Wonenburger, mate-
mática, en 2010.

INCORPORACIÓN DA PERSPECTIvA DE 
xéNERO 

NA DOCENCIA

Neste apartado recolléronse básicamente materias e módulos que levan na súa denomina-
ción palabras como «xénero», «mulleres», «feminismo» ou «feminino», por exemplo, mais 
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isto non quere dicir que a UDC non oferte entre os distintos ciclos outras materias, cursos ou 
seminarios que leven incorporada a perspectiva de xénero nos seus contidos.

No curso 2011/2012 a oferta educativa en materia de xénero nos graos e titulacións de 1.º e 
2.º ciclo sen adaptar ao EEES concentrouse en tres facultades: Ciencias da Educación, Socio-
loxía e Humanidades. Na oferta de materias de libre elección para este mesmo curso recollé-
ronse os seguintes cursos e xornadas:

 # A Literatura Inglesa e a Muller
 # VI Xornadas Lingua e Usos. Lingua e Xénero 
 # Habilidades Persoais e Sociais desde a Perspectiva de Xénero (Edición 2009/2010) 
 # III Xornadas contra a Violencia de Xénero 
 # Seminario Educando en Igualdade 
 # Xornadas Universitarias Multidisciplinares para a Humanización do Parto
 # Xornadas sobre Muller e Ciencia: A muller na Enxeñaría
 # I Xornadas de Orientación Laboral con Perspectiva de Xénero
 # Violencia de Xénero: Tolerancia Cero 
 # I Xornadas «María Vinyals» de Feminismo, Literatura e Muller 
 # A Saúde Sexual e o Dereito 

Na oferta de mestrados universitarios hai programas que inclúen materias de xénero nas 
áreas de Ciencias Sociais e Xurídicas e en Humanidades, pero non hai ningún mestrado uni-
versitario específico en materia de xénero. 
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OfeRtA educAtIvA en mAteRIA de XéneRO dentRO dOs GRAOs e tItuLAcIÓns de 1º e 2º cIcLO sen AdAPtAR AO eees, cuRsO 
2011 / 2012

ÁReA fAcuLtAde tItuLAcIÓn mAteRIA cRédI-
tOs

tIPO de 
mAteRIA

Ciencias 
Sociais e 
Xurídicas

Facultade de Ciencias 
da Educación

Grao en Educación Infantil Valores e Eduación para a Igualdade 6 Obrigatoria

Grao en Educación Primaria Valores e Eduación para a Igualdade 4,5 Optativa

Diplomatura en Eduación Social Xénero e educación 6 Optativa

Grao en Educación Social Xénero, Igualdade e Educación 6 Obrigatoria

Facultade de Socioloxía Grao en Socioloxía Socioloxía de Xénero 6 Formación 
básica

Artes e 
Humanida-
des

Facultade de Filoloxía
Licenciatura en Filoloxía Inglesa A Literatura Inglesa e a Muller 6 Optativa

Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e 
Literarios

Literatura Inglesa e Xénero 4,5 Optativa

Facultade de Humani-
dades

Grao en Humanidades Antropoloxía e Xénero 6 Optativa

Fonte: elaboración propia a partir dos datos recollidos no web da UDC. 
Non se inclúen as materias que teñen como obxecto de estudo a muller exclusivamente na vertente física.
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OfeRtA educAtIvA en mAteRIA de XéneRO 
dentRO dOs mestRAdOs unIveRsItARIOs, cuRsO 2011/2012

mestRAdO mAteRIA cARÁcteR

Literatura, Cultura e Diversidade Muller e Literatura Inglesa Optativa

Literatura, Cultura e Diversidade Literatura, Cultura e Xénero Optativa

Ciencias Documentais 
nun Contorno Dixital

Xénero e Investigación Documental Optativa

Xestión e Dirección Laboral Aspectos Xurídico-Laborais en Materia 
de Igualdade

Obrigatoria

Xestión e Políticas Públicas O Xénero na Nova Axenda do Estado 
do Benestar

Optativa

Innovación, Orientación 
e Avaliación Educativa

Educación e Políticas de Igualdade Optativa
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Por outra parte, desde a OIX, véñense organizando cursos e xornadas, moitas veces en cola-
boración con distintos centros ou grupos de traballo da UDC, en que poden participar tanto 
PDI como estudantado e PAS. Concretamente no curso 2011/2012 realizáronse os seguintes:

1 III Ciclo de Conferencias de Xénero, Actividade Física e Deporte. Facultade de Ciencias do 
Deporte

2 Seminario Internacional Xénero, Transnacionalismo e Desenvolvemento: Estratexias Inter-
xeracionais de MoBilidade Social. Equipo de Investigación en Socioloxía das Migracións 
Internacionais (ESOMI)

3 III Xornadas de Igualdade. Facultade de Ciencias do Traballo.
4 Curso de Verán Emprender: Unha Perspectiva de Xénero. OIX

NA FORMACIÓN DO PDI E DO PAS

Desde o curso 2007/2008 o Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa 
(CUFIE) vén programando cursos de formación específica en cuestións de xénero para o 
profesorado.

cuRsOs de fORmAcIÓn esPecífIcA en cuestIÓns de XéneRO PROGRAmAdOs 
POLO cufIe

cuRsO títuLO

2007/2008 A Igualdade Efectiva de Mulleres e Homes: Claves para a Intervención
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cuRsOs de fORmAcIÓn esPecífIcA en cuestIÓns de XéneRO PROGRAmAdOs 
POLO cufIe

2008/2009 Políticas de Igualdade de Xénero e Acción Educativa

2009/2010 Habilidades Persoais e Sociais desde a Perspectiva de Xénero

2010/2011 Ciencia e Xénero: Propostas Teórico-Prácticas

2011/2012 Ciencia e Xénero: Propostas Teórico-Prácticas

No Plan de Formación Integral do PAS para o trienio 2007/2009 a promoción da igualdade 
entre as mulleres e os homes non se recollía especificamente dentro dos seus obxectivos, 
pero nos anos 2008 e 2009 foron ofertadas varias edicións do curso «As Políticas de Igual-
dade na Administración Pública». A seguir, no Plan de Formación Integral do PAS do curso 
2009/2010 incluíse un curso sobre «A linguaxe Administrativa Non-Sexista». Por último, 
canto ao Plan de Formación Integral do PAS para o trienio 2011/2013, nel non se contempla 
especificamente a promoción da igualdade entre os homes e as mulleres; no entanto, si se 
indica que se valorarán as propostas presentadas polos responsables das distintas unidades 
e centros, así como que se dará resposta a novas necesidades que aparezan e non fosen 
recollidas expresamente. 
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NA INvESTIGACIÓN E NA 
TRANSFERENCIA TECNOlÓxICA

No Catálogo de investigación da UDC 2012 aparecen recollidos 125 grupos de investigación, 
dos cales só seis teñen liñas de investigación en materia de xénero, políticas de igualdade, 
mulleres e/ou feminismo, entre outras. Estes grupos de investigación pertencen ás áreas de 
Ciencias Sociais e Xurídicas e Humanidades e os/as coordinadores/as son catro homes e 
dúas mulleres.

Doutra banda, existen distintos grupos e investigadores/as individuais que levan a cabo 
estudos de xénero integrados dentro dun marco máis amplo de investigación, e conseguen 
financiamento externo para efectuar ou difundir estes traballos. Tal e o caso de María Carreiro 
Otero, da Escola Técnica Superior de Arquitectura, a quen en 2011 lle foi concedida unha 
subvención do Instituto da Muller na convocatoria de axudas destinadas á realización de in-
vestigacións relacionadas cos estudos das mulleres é do xénero para o proxecto «Las mujeres 
arquitectas de Galicia: su papel en la profesión y en la enseñanza de la profesión (el ejercicio 
de la arquitectura en Galicia desde una perspectiva de género)».

Así mesmo, na resolución da última convocatoria de subvencións para a execución de 
programas sobre igualdade no ámbito universitario e nos organismos públicos de investiga-
ción (DOG do 10 de xuño de 2011) da Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, en 
concreto na modalidade de axudas para a realización de cursos de posgrao, conferencias, xor-
nadas e actividades sobre cuestións de xénero e/ou que integren unha perspectiva de xénero, 
fóronlles concedidas axudas aos seguintes membros do profesorado da UDC:

 # Domingo Bello Janeiro, Xornadas Internacionais sobre Réxime Xurídico da Igualdade
 # Jose Ángel Brandariz García, Congreso Internacional: A Prostitución desde unha Perspec-

tiva de Xénero no Tempo da Emerxencia da Industria do Sexo
 # Jose Ángel Brandariz García, Congreso Internacional: Aproximación ao Concepto de Xé-
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nero. Críticas desde a Teoría Descolonial
 # Manuel-Reyes García Hurtado, O século XVIII en Feminino. As Mulleres no Século das 

Luces
 # Manoel Baña Castro, Curso de Verán sobre Política Social Europea e Inclusión (3.ª edi-

ción). Os Valores en Tempos de Crise
 # María Isabel Novo Corti, Ciclo de Conferencias sobre a Visibilización da Exclusión 

Múltiple das Mulleres Reclusas. Lexislación Penal desde unha Perspectiva de Xénero. O 
Autoemprego como Medio de Inclusión Sociolaboral

Canto á modalidade de realización e difusión de estudos e investigacións sobre cuestións de 
xénero e/ou que integren unha perspectiva de xénero, velaquí as axudas concedidas:

 # Ana Sánchez Bello, Actitudes e valoracións das alumnas cara ás TIC. Análise da baixa 
taxa de matrícula de mulleres nos estudos superiores de informática

 # Raquel Martínez Buján, As implicacións da política social e do modelo migratorio na orga-
nización familiar do traballo de coidados

 # Almudena Filgueira Vizoso e Ana Jesús López Díaz (proxecto liderado por Alberto Va-
quero García, profesor da UVigo), O papel da muller no campo científico, tecnolóxico e de 
transferencia do coñecemento en Galicia.

Dada esta realidade, na Universidade da Coruña estase a crear, promovida pola Vicerreitoría 
de Ferrol e Responsabilidade Social coa axuda da OIX, o Centro de Estudos de Xénero e Femi-
nistas (CEXeF) que permitirá aglutinar a investigación sobre estes temas desde unha pers-
pectiva multidisciplinar, para establecer sinerxías e contribuír á sua visibilización e difusión, 
así como á captación de recursos.
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denOmInA-
cIÓn

fAcuLtAde dePARtAmen-
tO

cOORdInAcIÓn númeRO 
de mem-
BROs

Equipo de 
Socioloxía das 
Migracións 
Internacionais 
(ESOMI)

Facultade de 
Socioloxía

Socioloxía e 
Ciencia Política 
da Administra-
ción

Laura Oso Casas 16

Comunicación, 
Identidade e 
Influencia Social 
(COIDINSO)

Facultade de 
Socioloxía

Socioloxía e 
Ciencia Política 
da Administra-
ción

Vicente Gonzalo 
Radío

6

Grupo de 
Investigación 
en Innovacións 
Educativas (GIE)

Facultade de 
Ciencias da 
Educación

Pedagoxía e 
Didáctica

Jurjo Torres San-
tomé

18

Literatura e 
Cultura Ingle-
sa Moderna e 
Contemporánea 
(CLIN)

Facultade de 
Filoloxía

Filoloxía Inglesa M.ª Jesús Lorenzo 
Modia

22

 V  empresas de base tecnOlóxica desenvOlvidas nO viveirO de 
empresas.
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GRuPOs de InvestIGAcIÓn (GI) que tRABALLAn en temAs de XéneRO

Culturas e 
Literaturas dos 
Estados Unidos 
de América 
(CLEU)

Facultade de 
Filoloxía

Filoloxía Inglesa Begoña Simal Gon-
zález

12

Investigación 
Lingüística e 
Literaria Galega 
(ILLA)

Facultade de 
Filoloxía

Galego-Portu-
gués, Francés e 
Lingüística

Manuel Ferreiro 
Fernández

27

Criminalidad y 
Justicia Penal 
en el Siglo XXI 
(ECRIM)

Facultade de 
Dereito

Dereito Público Carlos Martínez-
Buján Pérez

9

La Herencia de 
la Ilustración 
(AHI)

Facultade de 
Humanidades

Humanidades Pedro López Gómez 7

Educación Salud 
y Actividad 
Física (ESAF)

Facultade de 
Ciencias do 
Deporte e da 
Educación Física

Educación Física 
e Deportiva

Miguel Ángel Gon-
zález Valeiro

6

No referente á transferencia tecnolóxica, a UDC conta cun Viveiro de Empresas cuxa finalida-
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de é prestar apoio aos membros da comunidade universitaria para que poidan poñer en mar-
cha os seus proxectos empresariais de base tecnolóxica. O prazo de permanencia no Viveiro 
de Empresas non pode superar os dous anos. Os obxectivos que se perseguen son:

1 fomentar a transferencia do coñecemento científico e técnico xerado na UDC;
2 e fomentar a cultura emprendedora e o desenvolvemento económico do contorno me-

diante a creación de empresas de base tecnolóxica.
 
Desde o 2005 ao 2011, dun total de 69 empresas de base tecnolóxica desenvolvidas dentro 
do Viveiro de Empresas, só 11 foron promovidas por mulleres, o que supón que o 88,7% das 
empresas creadas foron promovidas por homes.

SECCIÓN DE ESTuDOS DE xéNERO NAS BIBlIOTECAS DA 
uDC

Nos 25 centros con que conta a Universidade da Coruña (incluídos os centros adscritos) nos 
campus da Coruña e de Ferrol, existe na biblioteca da Facultade de Socioloxía unha sección 
de estudos de xénero: «Socioloxía do Xénero, Feminismo e Mulleres». Na Escola Politécnica 
Superior (Ferrol) tamén se creou unha sección especial con temática de xénero. Non obstan-
te, moitos centros teñen un bo fondo bibliográfico na materia, aínda que non dispoñan dunha 
sección específica.

No ano 2009 creouse dentro da OIX unha biblioteca especializada en estudos de xénero, de-
dicada á adquisición de material bibliográfico que non exista noutras bibliotecas da UDC. Na 
actualidade este fondo bibliográfico está situado na Casa do Patín para facilitar a súa xestión 
e consulta por toda a comunidade universitaria.
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 A AlumnAdo 
alumnadO de graOs e titulacións sen adaptar aO eees. cursO 
2011 / 2012.
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HOMES

49,8%50,2%
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 A AlumnAdo 
evOlución dO alumnadO femininO de graOs e titulacións sen 
adaptar aO eees.
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 A AlumnAdo 
distribución dO alumnadO pOr sexO nO campus da cOruña, cursO 
2011/2012.

MULLERESHOMES

48,2%51,8%
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 A AlumnAdo 
distribución dO alumnadO pOr sexO nO campus de ferrOl, cursO 
2011/2012.
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 A AlumnAdo 
distribución dO alumnadO de graOs e titulacións sen adaptar aO 
eees pOr área científica, cursO 2011/2012.

Homes Mulleres

Ciencias de 
Saúde

17,9% 82,1%

Ciencias 36,9% 63,1%

Ciencias 
Sociais e 
Xurídicas

39,3% 60,7%

Enxeñaría e 
Arquitectura

66,5% 33,5%

Artes e 
Humanidades

31,0% 69,0%0
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 A AlumnAdo 
distribución pOr sexO dO alumnadO da área de ciencias da sáude, 
cursO 2011/2012. 

Homes Mulleres

Diplomatura en Terapia 
Ocupacional

25,0% 75,0%

Diplomatura en Fisioterapia 31,5% 68,5%

Diplomatura en Enfermaría 12,9% 87,1%

Diplomatura en Enfermaría 
(Ferrol)

22,9% 77,1%

Diplomatura en Podoloxía (Ferrol) 27,3% 72,7%

Grao en Logopedia 6,9% 93,1%

Grao en Terapia Ocupacional 9,5% 90,5%

Grao en Fisioterapia 32,3% 67,7%

Grao en Enfermaría 14,7% 85,3%

Grao en Enfermaría (Ferrol) 9,5% 90,5%

Grao en Podoloxía 28,3% 71,7%
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 A AlumnAdo 
distribución pOr sexO dO alumnadO da área de ciencias, cursO 
2011/2012. 
 
 
 
 
 

Homes Mulleres

Licenciatura en 
Bioloxía

35,4% 64,6%

Licenciatura en 
Química

38,9% 61,1%

Grao en Bioloxía 31,7% 68,3%

Grao en Química 45,5% 54,5%
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 A AlumnAdo 
distribución pOr sexO dO alumnadO da área de ciencias sOciais e 
xurídicas, cursO 2011/2012.
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GRAO EN ECONOMÍA

GRAO EN SOCIOLOXÍA

DIPLOMATURA EN RELACIÓNS LABORAIS (FERROL)
DIPLOMATURA EN RELACIÓNS LABORAIS

DIPLOMATURA EN LOGOPEDIA

DIPLOMATURA EN TURISMO

DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIAIS

LICENCIATURA EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

LICENCIATURA EN SOCIOLOXÍA

LICENCIATURA EN DEREITO E LIC. EN ADMÓN. E DIRECCIÓN DE EMPRESAS

LICENCIATURA EN DEREITO

DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN SOCIAL

LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOXÍA

MESTRE/A, ESPECIALIDADE EN AUDICIÓN E LINGUAXE

MESTRE/A, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN FÍSICA

MESTRE/A, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN PRIMARIA

MESTRE/A, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN INFANTIL

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS

LICENCIATURA EN ECONOMÍA
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 A AlumnAdo 
distribución pOr sexO dO alumnadO da área de ciencias sOciais e 
xurídicas, cursO 2011/2012.

Titulación Homes % Homes Mulleres % Mulleres Total

Licenciatura en Economía 96 44,4 120 55,6 216

Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas 255 41,0 367 59,0 622

Mestre/a, especialidade en Educación Infantil 5 5,2 92 94,8 97

Mestre/a, especialidade en Educación Primaria 19 27,1 51 72,9 70

Mestre/a, especialidade en Educación Física 59 79,7 15 20,3 74

Mestre/a, especialidade en Audición e Linguaxe 4 7,4 50 92,6 54

Licenciatura en Psicopedagoxía 26 14,1 159 85,9 185

Diplomatura en Educación Social 15 11,2 119 88,8 134

Licenciatura en Dereito 325 37,1 551 62,9 876

Licenciatura en Dereito e Lic. en Admón. e Dirección de Empresas 75 34,2 144 65,8 219

Licenciatura en Socioloxía 27 34,6 51 65,4 78

Licenciatura en Comunicación Audiovisual 32 36,0 57 64,0 89

Licenciatura en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 79 81,4 18 18,6 97

Diplomatura en Ciencias Empresariais 205 46,0 241 54,0 446

Diplomatura en Turismo 26 27,4 69 72,6 95

Diplomatura en Logopedia 4 6,8 55 93,2 59

Diplomatura en Relacións Laborais 33 32,0 70 68,0 103

Diplomatura en Relacións Laborais (Ferrol) 10 31,3 22 68,8 32

Grao en Socioloxía 85 42,5 115 57,5 200

Grao en Economía 113 52,1 104 47,9 217

Grao en Administración e Dirección de Empresas 297 48,5 315 51,5 612

Programa para a simultaneidade do grao de admon e o grao de dereito 59 35,8 106 64,2 165

Grao en Dereito 135 35,1 250 64,9 385

Grao en Comunicación Audiovisual 51 33,3 102 66,7 153

Grao en Ciencias da Actividade Física e o Deporte 594 78,8 160 21,2 754

Grao en Ciencias Empresariais 197 46,2 229 53,8 426

Grao en Educación Infantil 25 6,8 345 93,2 370

Grao en Educación Primaria 96 27,0 259 73,0 355

Grao en Educación Social 28 12,1 204 87,9 232

Grao en Turismo 40 26,1 113 73,9 153

Grao en Relacións Laborais 189 34,4 360 65,6 549

Grao en Relacións Laborais (Ferrol) 42 28,8 104 71,2 146

Total 3246 39,3 5017 60,7 8263
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 A AlumnAdo 
distribución pOr sexO dO alumnadO da área de enxeñaría e 
arquitectura, cursO 2011/2012.

0 20 40 60 80 100

MULLERESHOMES

ENXEÑARÍA TÉCNICA NAVAL - ESP. EN PROPULSIÓN E SERVIZOS DO BUQUE
ENXEÑARÍA TÉCNICA NAVAL - ESPECIALIDADE EN ESTRUCTURAS MARIÑAS

ENXEÑARÍA TÉCNICA INDUSTRIAL - ESP. EN ELECTRÓCNICA INDUSTRIAL
ENXEÑARÍA TÉCNICA INDUSTRIAL - ESPECIALIDADE EN ELECTRICIDADE

ENXEÑARÍA TÉCNICA EN DESEÑO INDUSTRIAL
ENXEÑARÍA NAVAL E OCEÁNICO

ENXEÑARÍA INDUSTRIAL
GRAO EN ENXEÑARÍA MECÁNICA

GRAO EN ENXEÑARÍA EN TECNOLOXÍAS INDUSTRIAIS
GRAO EN ENXEÑARÍA EN DESEÑO INDUSTRIAL E DESENV. DE PRODUTO

GRAO EN ENXEÑARÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL E AUTOMÁTICA
GRAO EN ENXEÑARÍA ELÉCTRICA

GRAO EN ENXEÑARÍA DE PROPULSIÓN E SERVIZOS DO BUQUE
GRAO EN ARQUITECTURA NAVAL

LICENCIATURA EN NAÚTICA E TRANSPORTE MARÍTIMO
LICENCIATURA EN MÁQUINAS NAVAIS

ENXEÑARÍA TÉCNICA EN OBRAS PÚBLICAS - ESP. EN CONSTRUCIÓNS CIVÍS
ENXEÑARÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE XESTIÓN

ENXEÑARÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS
ENXEÑARÍA EN INFORMÁTICA

ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
DIPLOMATURA EN NAVEGACIÓN MARÍTIMA

DIPLOMATURA EN MÁQUINAS NAVAIS
ARQUITECTURA TÉCNICA EN EXECUCIÓN DE OBRAS

ARQUITECTURA
GRAO EN TECNOLOXÍA DA ENXEÑARÍA CIVIL

GRAO EN ENXEÑARÍA NAÚTICA E TRANSPORTE MARÍTIMO
GRAO EN ENXEÑARÍA MARIÑA

GRAO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA
GRAO EN ENXEÑARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

GRAO EN ENXEÑARÍA DE EDIFICACIÓN
GRAO EN ARQUITECTURA



Anexo

82
Inicio

 A AlumnAdo 
distribución pOr sexO dO alumnadO da área de enxeñaría e 
arquitectura, cursO 2011/2012.

Titulación Homes % Homes Mulleres % Mulleres Total

Grao en Arquitectura 223 48,1 241 51,9 464

Grao en Enxeñaría de Edificación 428 54,0 365 46,0 793

Grao en Enxeñaría de Obras Públicas 164 68,0 77 32,0 241

Grao en Enxeñaría Informática 487 89,5 57 10,5 544

Grao en Enxeñaría Mariña 114 92,7 9 7,3 123

Grao en Enxeñaría Naútica e Transporte Marítimo 81 83,5 16 16,5 97

Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil 135 64,9 73 35,1 208

Arquitectura 665 48,3 711 51,7 1376

Arquitectura Técnica en Execución de Obras 390 56,0 307 44,0 697

Diplomatura en Máquinas Navais 118 90,8 12 9,2 130

Diplomatura en Navegación Marítima 59 76,6 18 23,4 77

Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos 466 66,9 231 33,1 697

Enxeñaría en Informática 361 81,5 82 18,5 443

Enxeñaría Técnica en Informática de Sistemas 267 87,5 38 12,5 305

Enxeñaría Técnica en Informática de Xestión 222 73,0 82 27,0 304

Enxeñaría Técnica en Obras Públicas - Esp. en Construcións Civís 124 66,0 64 34,0 188

Licenciatura en Máquinas Navais 51 87,9 7 12,1 58

Licenciatura en Naútica e Transporte Marítimo 50 80,6 12 19,4 62

Grao en Arquitectura Naval 44 77,2 13 22,8 57

Grao en Enxeñaría de Propulsión e Servizos do Buque 22 78,6 6 21,4 28

Grao en Enxeñaría Eléctrica 85 87,6 12 12,4 97

Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática 60 80,0 15 20,0 75

Grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenv. de Produto 129 47,1 145 52,9 274

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 82 73,9 29 26,1 111

Grao en Enxeñaría Mecánica 96 85,7 16 14,3 112

Enxeñaría Industrial 148 68,8 67 31,2 215

Enxeñaría Naval e Oceánico 132 72,9 49 27,1 181

Enxeñaría Técnica en Deseño Industrial 66 55,5 53 44,5 119

Enxeñaría Técnica Industrial - Especialidade en Electricidade 220 81,8 49 18,2 269

Enxeñaría Técnica Industrial - Esp. En Electrócnica Industrial 233 82,6 49 17,4 282

Enxeñaría Técnica Naval - Especialidade en Estructuras Mariñas 58 65,9 30 34,1 88

Enxeñaría Técnica Naval - Esp. En Propulsión e Servizos do Buque 66 80,5 16 19,5 82

Total 5846 66,5 2951 33,5 8797
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 A AlumnAdo 
distribución pOr sexO dO alumnadO da área de 
artes e humanidades, cursO 2011/2012.

0 20 40 60 80 100

MULLERESHOMES

GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN

GRAO EN HUMANIDADES

GRAO EN INGLÉS: ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERARIOS

GRAO EN GALEGO E PORTUGUÉS: ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERARIOS

GRAO EN ESPAÑOL: ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERARIOS

DIPLOMATURA EN BIBLIOTECONOMÍA E DOCUMENTACIÓN

LICENCIATURA EN HUMANIDADES

LICENCIATURA EN DOCUMENTACIÓN

LICENCIATURA EN FILOLOXÍA INGLESA

LICENCIATURA EN FILOLOXÍA HISPÁNICA

LICENCIATURA EN FILOLOXÍA GALEGA
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 A AlumnAdo 
distribución pOr sexO dO alumnadO da área de 
artes e humanidades, cursO 2011/2012.

Titulación Homes % Homes Mulleres % Mulleres Total

Licenciatura en Filoloxía Galega 11 32,4 23 67,6 34

Licenciatura en Filoloxía Hispánica 13 31,0 29 69,0 42

Licenciatura en Filoloxía Inglesa 16 23,2 53 76,8 69

Licenciatura en Documentación 5 16,7 25 83,3 30

Licenciatura en Humanidades 8 42,1 11 57,9 19

Diplomatura en Biblioteconomía e Docu-

mentación

3 27,3 8 72,7 11

Grao en Español: Estudos Lingüísticos e 

Literarios

17 30,4 39 69,6 56

Grao en Galego e Portugués: Estudos 

Lingüísticos e Literarios

5 25,0 15 75,0 20

Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e 

Literarios

63 34,4 120 65,6 183

Grao en Humanidades 14 35,9 25 64,1 39

Grao en Información e Documentación 8 36,4 14 63,6 22

Total 163 31,0 362 69,0 525
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 A AlumnAdo 
persOas tituladas, cursO 2010/2011.

MULLERESHOMES

42,8%

57,2%
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 A AlumnAdo 
persOas tituladas nO cursO 2010/2011 pOr área científica. 
 
 
 
 
 

Homes Mulleres

Ciencias de 
Saúde

14,6% 85,4%

Ciencias 32,1% 67,9%

Ciencias 
Sociais e 
Xurídicas

32,1% 67,9%

Enxeñaría e 
Arquitectura

65,6% 34,4%

Artes e Hu-
manidades

22,2% 77,8%

Total 42,5% 57,5%
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MULLERESHOMES

TOTAL

ARTES E HUMANIDADES

ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA

CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS

CIENCIAS

CIENCIAS DE SAÚDE
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 A AlumnAdo 
distribución pOr sexO dO alumnadO tituladO nO cursO 
2010/2011.

0 20 40 60 80 100

MULLERES

HOMES

DIPLOMADO EN RELACIÓNS LABORAIS

MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN PRIMARIA

MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN INFANTIL

MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN FÍSICA

MESTRE, ESPECIALIDADE EN AUDICIÓN E LINGUAXE

LICENCIADO EN SOCIOLOXÍA

LICENCIADO EN PSICOPEDAGOXÍA

LICENCIADO EN ECONOMÍA

LICENCIADO EN DEREITO

LICENCIADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

LICENCIADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS (SEC. ECONÓMICAS)

LICENCIADO EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS

DIPLOMADO EN TURISMO

DIPLOMADO EN RELACIÓNS LABORAIS

DIPLOMADO EN PROFESORADO E.X.B.

DIPLOMADO EN LOGOPEDIA

DIPLOMADO EN GRADUADO SOCIAL

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL

DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIAIS

GRADUADO EN TURISMO

GRADUADO EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE

TOTAL   ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA

ENXEÑEIRO TÉCNICO NAVAL – ESP. EN PROPULSIÓN E SERVIZOS DO BUQUE

ENXEÑEIRO TÉCNICO NAVAL - ESPECIALIDADE EN ESTRUTURAS MARIÑAS

ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL – ESP. EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL - ESPECIALIDADE EN ELECTRICIDADE

ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL

ENXEÑEIRO TÉCNICO EN DESEÑO INDUSTRIAL

ENXEÑEIRO NAVAL E OCEÁNICO

ENXEÑEIRO INDUSTRIAL

GRADUADO EN ENXEÑARÍA EN DESEÑO INDUSTRIAL E DES. DE PRODUTO

LICENCIADO EN NÁUTICA E TRANSPORTE MARÍTIMO

LICENCIADO EN MARIÑA CIVIL

LICENCIADO EN MÁQUINAS NAVAIS

ENXEÑEIRO TÉCNICO EN OBRAS PÚBLICAS – ESP. EN CONSTRUCIÓNS CIVÍS

ENXEÑEIRO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE XESTIÓN

ENXEÑEIRO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS

ENXEÑEIRO EN INFORMÁTICA

ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS

DIPLOMADO EN NAVEGACIÓN MARÍTIMA

DIPLOMADO EN MÁQUINAS NAVAIS

ARQUITECTO TÉCNICO EN EXECUCIÓN DE OBRAS

ARQUITECTO

GRADUADO EN ENXEÑARÍA DE EDIFICACIÓN

LICENCIADO EN HUMANIDADES

LICENCIADO EN DOCUMENTACIÓN

DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA E DOCUMENTACIÓN

LICENCIADO EN FILOLOXÍA INGLESA

LICENCIADO EN FILOLOXÍA HISPÁNICA

LICENCIADO EN FILOLOXÍA GALEGA

LICENCIADO EN QUÍMICA

LICENCIADO EN BIOLOXÍA

DIPLOMADO EN PODOLOXÍA

DIPLOMADO EN TERAPIA OCUPACIONAL

DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA

DIPLOMADO EN ENFERMARÍA

GRADUADO EN TERAPIA OCUPACIONAL

GRADUADO EN FISIOTERAPIA

GRADUADO EN ENFERMARÍA
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 A AlumnAdo 
duración media dOs estudOs pOr área científica. 
 
 
 
 

Homes Mulleres

Ciencias de Saúde 4,6 3,7

Ciencias 7,1 7

Ciencias Sociais 
e Xurídicas

5,7 5,2

Enxeñaría 
e Arquitectura

6,2 6,1

Artes e Humanidades 5,1 4,7
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 A AlumnAdo 
cualificacións Obtidas pOlO alumnadO, cursO 2010/2011 
 
 
 
 
 
 

Homes Mulleres

Non Presentado 32,5% 23,9%

Suspenso 9,2% 8,1%

Aprobado 33,3% 33,6%

Notable 18,5% 25%

Sobresaliente 5,2% 7,8%

Matrícula de 
Honor

1,2% 1,6%
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 A AlumnAdo 
taxa de éxitO dO alumnadO pOr área, cursO 2010/2011 
 
 
 
 

Homes Mulleres

Ciencias de 
Saúde

90,2% 96,1%

Ciencias 86,4% 86,1%

Ciencias 
Sociais e 
Xurídicas

90,6% 92%

Enxeñaría e 
Arquitectura

83,9% 84,4%

Artes e Hu-
manidades

95,2% 95,8%
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 A AlumnAdo 
taxa de eficiencia pOr área, cursO 2010 / 2011. 
 
 
 
 

Homes Mulleres

Ciencias de Saúde 78,6% 83,8%

Ciencias 51,2% 58,7%

Ciencias Sociais 
e Xurídicas

73,8% 65,6%

Enxeñaría 
e Arquitectura

54,4% 57,4%

Artes e Humanidades 62,1% 70,2%
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 A AlumnAdo 
premiO extraOrdinariO de fin de carreira, cursO 2010/2011

MULLERESHOMES

32,0%

68,0%
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 A AlumnAdo 
distribución dO alumnadO de nOvO ingresO nOs mestradOs da 
udc, cursO 2011 / 2012

MULLERESHOMES

39,1%
60,9%
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 A AlumnAdo 
alumnadO de nOvO ingresO nOs mestradOs segundO área científi-
ca, cursO 2011 / 2012. 
 
 
 

Homes Mulleres

Artes e 
Humanidades

34,0% 66,0%

Ciencias 30,6% 69,4%

Ciencias da Saúde 21,8% 78,2%

Ciencias Sociais 
e Xurídicas

34,1% 65,9%

Enxeñaría 
e Arquitectura

68,7% 31,3%
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 A AlumnAdo 
pOrcentaxe de alumnas nOs graOs e pOsgraOs segundO a área 
científica, cursO 2011 / 2012 
 
 
 
 

Graos Posgraos

Artes e Humanidades 69,0% 66,0%

Ciencias 63,1% 69,4%

Ciencias da Saúde 82,1% 78,2%

Ciencias Sociais 
e Xurídicas

60,7% 65,9%

Enxeñaría 
e Arquitectura

33,5% 31,3%

0 20 40 60 80 100

POSGRAOSGRAOS

ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA

CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS

CIENCIAS DA SAÚDE

CIENCIAS

ARTES E HUMANIDADES



Anexo

96
Inicio

 A AlumnAdo 
dOutOramentO: prOcedencia, cursO 2011 / 2012

3º CICLOMESTRADO

43,0%
57,0%
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 A AlumnAdo 
dOutOramentO. tutela académica, cursO 2011 / 2012

MULLERESHOMES

50,0%50,0%
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 A AlumnAdo 
alumnadO que leu a tese de dOutOramentO, cursO 2010 / 2011

MULLERESHOMES

45,2%54,8%
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 A AlumnAdo 
alumnadO que leu a tese de dOutOramentO pOr sexO e rama 
científica, cursO 2010 / 2011 
 
 
 
   

Homes Mulleres

Ciencias de Saúde 22,2% 77,8%

Ciencias 33,3% 66,7%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas

34,8% 65,2%

Enxeñaría 
e Arquitectura

54,1% 45,9%

Artes 
e Humanidades

55,6% 44,4%

Total 45,2% 54,8%
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 A AlumnAdo 
erasmus saíntes, cursO 2010 / 2011 
 
 
 

Homes Mulleres

Ciencias de Saúde 69,2% 30,8%

Ciencias 56,5% 43,5%

Ciencias Sociais 
e Xurídicas

50,3% 49,7%

Enxeñaría 
e Arquitectura

61,4% 38,6%

Artes 
e Humanidades

26,1% 73,9%

Total 55,7% 44,3%
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 A AlumnAdo 
erasmus entrantes, cursO 2010 / 2011 
 
 

Homes Mulleres

Ciencias de 
Saúde

18,8% 81,2%

Ciencias 50,0% 50,0%

Ciencias 
Sociais e 
Xurídicas

36,9% 63,1%

Enxeñaría e 
Arquitectura

53,2% 46,8%

Artes e Hu-
manidades

25,8% 74,2%

Total 38,7% 61,3%0 20 40 60 80 100
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 A AlumnAdo 
distribución dO vOluntariadO. 
 
 
 
 
 

Homes Mulleres

Ano 2006 27,0% 73,0%

Ano 2007 28,5% 71,5%

Ano 2008 22,5% 77,5%

Ano 2009 23,1% 76,9%

Ano 2010 23,9% 76,1%

Ano 2011 24,0% 76,0%
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 A PersonAl docente e investigAdo 
distribución dO pdi, cursO 2011 / 2012

MULLERESHOMES

64,6%

35,4%
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 A PersonAl docente e investigAdor 
evOlución histórica da pOrcentaxe de mulleres nO pdi

1998/99 29,2%

1999/00 29,4%

2000/01 29,6%

2001/02 30,6%

2002/03 30,8%

2003/04 30,6%

2004/05 31,0%

2005/06 31,5%

2006/07 32,0%

2007/08 33,0%

2008/09 34,0%

2009/10 37,0%

2010/11 34,0%

2011/12 35,4%
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 A PersonAl docente e investigAdor 
distribución dO pdi pOr sexO e área, cursO 2011 / 2012 
 
 

Homes Mulleres

Ciencias de 
Saúde

45,3% 54,7%

Ciencias 56,4% 43,6%

Ciencias 
Sociais e 
Xurídicas

52,8% 41,2%

Enxeñaría e 
Arquitectura

82,6% 17,4%

Artes e Hu-
manidades

52,0% 48,0%
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 A PersonAl docente e investigAdor 
evOlución da pOrcentaxe de pdi femininO pOr área científica 

Ciencias 

da Saúde

Ciencias Ciencias 

Sociais e 

Xurídicas

Enxeñaría 

e Arqui-

tectura

Artes e 

Humani-

dades

1998/99 46,5% 46,3% 37,7% 14,8% 44,2%

1999/00 43,0% 46,8% 36,6% 15,6% 45,7%

2000/01 46,5% 45,5% 36,3% 15,7% 44,9%

2001/02 46,5% 45,5% 37,0% 16,9% 47,7%

2002/03 47,5% 44,2% 36,7% 17,7% 46,9%

2003/04 46,2% 44,6% 36,4% 17,5% 47,4%

2004/05 45,8% 44,3% 35,4% 17,9% 49,6%

2005/06 45,9% 47,7% 35,3% 18,2% 49,3%

2006/07 47,5% 49,6% 35,9% 18,5% 50,0%

2007/08 47,6% 52,2% 37,1% 19,4% 51,1%

2009/10 49,6% 49,1% 37,9% 21,7% 52,6%

2010/11 54,7% 43,6% 41,2% 17,4% 48,0%
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0 20 40 60 80 100

% HOMES

% MULLERES

TOTAL  ARTES Y HUMANIDADES

GALEGO-PORTUGUÉS, FRANCÉS E LINGÜÍSTICA

FILOSOFÍA E MÉTODOS DE INV.EN EDUCACIÓN

FILOLOXÍA INGLESA

FILOLOXÍA ESPAÑOLA E LATINA

HUMANIDADES

0 20 40 60 80 100

% HOMES

% MULLERES

TOTAL CIENCIAS

QUÍMICA FUNDAMENTAL

QUÍMICA FÍSICA E ENXEÑARÍA QUIMICA I

QUÍMICA ANALÍTICA

FÍSICA

BIOLOXÍA CELULAR E MOLECULAR

BIOLOXÍA ANIMAL, BIOL. VEXETAL E ECOLOXÍA

0 20 40 60 80 100

% HOMES

% MULLERES

TOTAL INSTITUTOS

INSTITUTO UNIV. ESTUDOS IRLANDESES

INSTITUTO UNIV. DE XEOLOXÍA

INSTITUTO UNIV. DE CIENCIAS DA SAÚDE

0 20 40 60 80 100

% HOMES

% MULLERES

TOTAL CIENCIAS DA SAÚDE

MEDICINA

FISIOTERAPIA

CIENCIAS DA SAÚDE

0 20 40 60 80 100

% Homes

% Mulleres

TOTAL CIENCIAS SOCIAIS E XURIDICAS

SOCIOLOXÍA E CIENCIA POLITÍCA DA ADMON.

PSICOLOXÍA EVOLUTIVA E DA EDUCACIÓN

PSICOLOXÍA

PEDAGOXÍA E DIDÁCTICA

ANÁLISE CONÓMICA E ADMON. DE EMPRESAS

EDUCACIÓN FÍSICA E DEPORTIVA

ECONOMÍA FINANCEIRA E CONTABILIDADE

ECONOMÍA APLICADA II

ECONOMÍA APLICADA I

DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS

DEREITO PÚBLICO ESPECIAL

DEREITO PÚBLICO

DEREITO PRIVADO

0 20 40 60 80 100

% Homes

% Mulleres

TOTAL ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA

TECNOLOXÍA E Cª REPRESENTACIÓN GRÁFICA

TECNOLOXÍA DA CONSTRUCIÓN

TEC. DA INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS

REPRESENTACIÓN E TEORÍA ARQUITECTÓNICA

PROXECTOS ARQUITECTÓNICOS E URBANISMO

MÉTODOS MATEMATICOS E DE REPRESENTACIÓN

MATEMÁTICAS

ENXEÑARÍA NAVAL E OCEÁNICA

ENXEÑARÍA INDUSTRIAL II

ENXEÑARÍA INDUSTRIAL

ENERXÍA E PROPULSIÓN MARIÑA

ELECTRÓNICA E SISTEMAS

CONSTRUCIÓNS NAVAIS

CONSTRUCIÓNS ARQUITECTÓNICAS

COMPUTACIÓN

COMPOSICIÓN

CIENCIAS DE NAVEGACIÓN E DA TERRA

 A PersonAl docente e investigAdor 
distribución de hOmes e mulleres pOr área científica e departa-
mentO
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 A PersonAl docente e investigAdor 
distribución de hOmes e mulleres pOr área científica e departa-
mentO

ÁREA DEPARTAMENTO % MULLERES % HOMES

ARTES E HUMANI-

DADES

HUMANIDADES 44,4% 55,6%

FILOLOXÍA ESPAÑOLA E LATINA 53,3% 46,7%

FILOLOXÍA INGLESA 66,7% 33,3%

FILOSOFÍA E MÉTODOS DE INV. EN EDUCACIÓN 60,0% 40,0%

GALEGO-PORTUGUÉS, FRANCÉS E LINGÜÍSTICA 45,5% 54,5%

TOTAL 52,6% 47,4%

CIENCIAS BIOLOXÍA ANIMAL, BIOL. VEXETAL E ECOLOXÍA 40,0% 60,0%

BIOLOXÍA CELULAR E MOLECULAR 54,5% 45,5%

FÍSICA 55,0% 45,0%

QUÍMICA ANALÍTICA 76,2% 23,8%

QUÍMICA FÍSICA E ENXEÑARÍA QUIMICA I 45,8% 54,2%

QUÍMICA FUNDAMENTAL 32,3% 67,7%

TOTAL 49,1% 50,9%

CIENCIAS DA 

SAÚDE

CIENCIAS DA SAÚDE 53,3% 46,7%

FISIOTERAPIA 57,1% 42,9%

MEDICINA 42,1% 57,9%

TOTAL 49,6% 50,4%

CIENCIAS SOCIAIS E 

XURÍDICAS

DEREITO PRIVADO 28,1% 71,9%

DEREITO PÚBLICO 33,3% 66,7%

DEREITO PÚBLICO ESPECIAL 32,4% 67,6%

DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 46,2% 53,8%

ECONOMÍA APLICADA I 26,5% 73,5%

ECONOMÍA APLICADA II 47,8% 52,2%

ECONOMÍA FINANCEIRA E CONTABILIDADE 40,0% 60,0%

EDUCACIÓN FÍSICA E DEPORTIVA 17,8% 82,2%

ANÁLISE CONÓMICA E ADMON. DE EMPRESAS 33,3% 66,7%

PEDAGOXÍA E DIDÁCTICA 69,4% 30,6%

PSICOLOXÍA 50,0% 50,0%

INV.EN
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PSICOLOXÍA EVOLUTIVA E DA EDUCACIÓN 52,4% 47,6%

SOCIOLOXÍA E CIENCIA POLITÍCA DA ADMON. 51,3% 48,7%

TOTAL 39,1% 60,9%

ENXEÑARÍA E 

ARQUITECTURA

CIENCIAS DE NAVEGACIÓN E DA TERRA 29,4% 70,6%

COMPOSICIÓN 36,8% 63,2%

COMPUTACIÓN 24,6% 75,4%

CONSTRUCIÓNS ARQUITECTÓNICAS 10,6% 89,4%

CONSTRUCIÓNS NAVAIS 20,0% 80,0%

ELECTRÓNICA E SISTEMAS 18,2% 81,8%

ENERXÍA E PROPULSIÓN MARIÑA 15,8% 84,2%

ENXEÑARÍA INDUSTRIAL 8,7% 91,3%

ENXEÑARÍA INDUSTRIAL II 28,9% 71,1%

ENXEÑARÍA NAVAL E OCEÁNICA 19,0% 81,0%

MATEMÁTICAS 35,6% 64,4%

MÉTODOS MATEMATICOS E DE REPRESENTACIÓN 20,6% 79,4%

PROXECTOS ARQUITECTÓNICOS E URBANISMO 16,0% 84,0%

REPRESENTACIÓN E TEORÍA ARQUITECTÓNICA 14,8% 85,2%

TEC. DA INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS 17,1% 82,9%

TECNOLOXÍA DA CONSTRUCIÓN 16,7% 83,3%

TECNOLOXÍA E Cª REPRESENTACIÓN GRÁFICA 0,0% 100,0%

TOTAL 20,0% 80,0%

INSTITUTOS INSTITUTO UNIV. DE CIENCIAS DA SAÚDE 100,0% 0,0%

INSTITUTO UNIV. DE XEOLOXÍA 0,0% 100,0%

INSTITUTO UNIV. ESTUDOS IRLANDESES 100,0% 0,0%

TOTAL 75,0% 25,0%

TOTAL XERAL 33,1% 66,9%
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 A PersonAl docente e investigAdor 
distribución dO pdi pOr categOría e sexO 2011 / 2012 
 
 
 
 

Mulleres Homes

Catedráticos/as de universidade 12,4% 87,6%

Profesorado titular de universidade 39,3% 60,7%

Catedráticos/as de escola universitaria 37,2% 62,8%

Profesorado titular de escola universitaria 34,3% 65,7%

Profesorado do INEF de Galicia 10,3% 89,7%

Profesorado numerario de E.O. de Naútica 60,0% 40%

Mestres/as de Taller E.S. Mariña Civil 0,0% 100%

Axudante 46,4% 53,6%

Profesorado axudante doutor 82,1% 17,9%

Profesorado contratado doutor 41,8% 58,2%

Profesorado colaborador 30,8% 69,2%

Profesorado asociado 28,5% 71,5%

Profesorado emérito 33,3% 66,7%

Lectores/as de Idiomas 50,0% 50,0%

Profesorado contratado interino 45,9% 54,1%
0 20 40 60 80 100

HOMESMULLERES

PROFESORADO CONTRATADO INTERINO

LECTORES/AS DE IDIOMAS

PROFESORADO EMÉRITO

PROFESORADO ASOCIADO

PROFESORADO COLABORADOR

PROFESORADO CONTRATADO DOUTOR

PROFESORADO AXUDANTE DOUTOR

AXUDANTE

MESTRES/AS DE TALLER E.S. MARIÑA CIVIL

PROFESORADO NUMERARIO DE E.O. DE NAÚTICA

PROFESORADO DO INEF DE GALICIA

PROFESORADO TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA

CATEDRÁTICOS/AS DE ESCOLA UNIVERSITARIA

PROFESORADO TITULAR DE UNIVERSIDADE

CATEDRÁTICOS/AS DE UNIVERSIDADE
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 A PersonAl docente e investigAdor 
categOría de pdi permanente dOutOr/a, 2011 / 2012.

MULLERESHOMES

63,4%
36,6%
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 A PersonAl docente e investigAdor 
pdi cOn dedicación cOmpleta, 2011 / 2012.

MULLERESHOMES

63,1%

36,9%
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 A PersonAl docente e investigAdor 
pdi cOn dedicación parcial, 2011 / 2012.

MULLERESHOMES

70,6%

29,4%
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 A PersonAl docente e investigAdor 
distribución dO pdi pOr categOría e sexO.
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 A PersonAl docente e investigAdor 
evOlución da pOrcentaxe de catedráticas de universidade 
1998 / 2011 
 
 

Curso Catedráticas Universidade

1998/99 10,0%

1999/00 9,6%

2000/01 10,0%

2001/02 10,3%

2002/03 10,6%

2003/04 12,1%

2004/05 12,3%

2005/06 11,1%

2006/07 11,5%

2007/08 13,0%

2008/09 12,7%

2009/10 13,0%

2010/11 13,0%

2011/12 12,4%
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 A PersonAl docente e investigAdor 
distribución pOr sexO e tramO de idade dO pdi 2011/2012. 
 
 

Idade %Muller %Home

20-29 60,0% 40,0%

30-39 43,7% 56,3%

40-49 38,0% 62,0%

50-59 28,7% 71,3%

60-64 20,0% 80,0%

65-70 15,8% 84,2%

>70 33,3% 66,6%
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 A PersonAl docente e investigAdor 
cOOrdinación de grupOs de investigación 2012MULLERESHOMES

78,0%

22,0%
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 A PersonAl docente e investigAdor 
evOlución da pOrcentaxe de cOOrdinadOras dOs grupOs de 
investigación da udc. 
 
 
 

Mulleres

2006 15,5%

2007 18,9%

2008 20,4%

2009 22,1%

2010 20,5%

2011 22,4%

2012 21,6%
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 A PersonAl docente e investigAdor 
persOnal de i+d en fOrmación e cOntratadOs anOs 2010 e 2011 
 
 
 
 

Mulleres Homes

Formación 56,0% 44,0%

Contratación 
e incorpora-
ción

64,7% 35,3%
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 A PersonAl docente e investigAdo 
pOrcentaxe de mulleres na dirección de teses de dOutOramentO 
pOr área científica nO anO 2011 
 
 
 
 

Mulleres

CC. da Saúde 16,0%

Ciencias 36,7%

CC. Sociais 
e Xurídicas

23,1%

Artes 
e Humanidades

42,9%

Enxeñaría 
e Arquitectura

14,3%

Total 22,0%
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TOTAL
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ARTES E HUMANIDADES

CC. SOCIAIS E XURÍDICAS

CIENCIAS

CC. DA SAÚDE
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 A PersonAl docente e investigAdor 
pOrcentaxe dOs tribunais de teses de dOutOramentO pOr área de 
cOñecementO nO anO 2011 
 
 
 

Mulleres

CC. da Saúde 21,3%

Ciencias 30,0%

CC. Sociais e Xurídi-
cas

19,3%

Artes e Humanidades 53,3%

Enxeñaría e Arquitec-
tura

14,1%

Total 21,3%
0 10 20 30 40 50 60

MULLERES

TOTAL

ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA

ARTES E HUMANIDADES

CC. SOCIAIS E XURÍDICAS
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 A PersonAl docente e investigAdor 
cOncesión de anO sabáticO 
 
 
 

Mulleres Homes

2004 0,0% 100,0%

2005 20,0% 80,0%

2006 42,9% 57,1%

2007 0,0% 100,0%

2008 12,5% 87,5%

2009 0,0% 100,0%

2010 50,0% 50,0%

2011 57,1% 42,9%

2012 50,0% 50,0%
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 A PersonAl de AdministrAción e servizos 
distribución de hOmes e mulleres nO pas, cursO 2011 / 2012

MULLERESHOMES

30,4%

69,6%
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 A PersonAl de AdministrAción e servizos 
distribución dO pas pOr tipO, cursO 2011 / 2012

LABORALFUNCIONARIO

58,9%

41,1%
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 A PersonAl de AdministrAción e servizos 
distribución de hOmes e mulleres nO pas funciOnariO, 
cursO 2011 / 2012

MULLERESHOMES

77,6%

22,4%
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 A PersonAl de AdministrAción e servizos 
distribución de hOmes e mulleres nO pas labOral, 
cursO 2011 / 2012

MULLERESHOMES

49,4%
60,6%
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 A PersonAl de AdministrAción e servizos 
distribución de hOmes e mulleres nO pas funciOnariO pOr grupO, 
cursO 2011 / 2012 
 
 
 
 

Homes Mulleres

A1 41,67% 58,33%

A2 16,67% 83,33%

C1 23,47% 76,53%

C2 21,01% 78,99%

Total 22,37% 77,63%
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 A PersonAl de AdministrAción e servizos 
distribución de hOmes e mulleres nO pas labOral pOr grupO, 
cursO 2011 / 2012 
 
 
 
 

Homes Mulleres

I 71,8% 28,2%

II 46,4% 53,6%

III 67,8% 32,2%

IV-A 80,8% 19,2%

IV-B 45,7% 54,3%

Total 60,6% 39,4%0
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 A PersonAl de AdministrAción e servizos 
evOlución histórica da distribución de mulleres nO pas funciO-
nariO, 1998 / 2011 
 
 

Mulleres no PAS funcionario

1998/99 74,4%

1999/00 73,9%

2000/01 74,4%

2001/02 73,2%

2002/03 73,4%

2003/04 76,6%

2004/05 77,0%

2005/06 77,7%

2006/07 78,0%

2007/08 76,9%

2008/09 76,3%

2009/10 76,5%

2010/11 76,1%

2011/12 77,63%
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80

MULLERES NO PAS FUNCIONARIO
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 A PersonAl de AdministrAción e servizos 
evOlución histórica da distribución de mulleres nO pas labOral, 
1998 / 2011 
 
 
 

Mulleres no PAS laboral

1998/99 47,7%

1999/00 50,5%

2000/01 49,5%

2001/02 52,3%

2002/03 53,9%

2003/04 50,5%

2004/05 52,3%

2005/06 49,4%

2006/07 48,7%

2007/08 47,6%

2008/09 44,7%

2009/10 40,2%

2010/11 41,0%

2011/12 39,4%
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 A goberno, xestión e PArticiPAción 
evOlución dO cOnsellO de dirección 
 
 
 
 
 

Homes Mulleres

2004/2005 75,0% 25,0%

2006/2007 83,3% 16,7%

2008/2009 66,7% 33,3%

2009/2010 58,3% 41,7%

2011/2012 60,0% 40,0%
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 A goberno, xestión e PArticiPAción 
distribución pOr sexO dOs membrOs dO cOnsellO sOcial, 2012 
 

Homes Mulleres

Presidencia 100,0% 0,0%

Membros natos 100,0% 0,0%

Representantes do Consello de 

Goberno

67,0% 33,0%

Designados/as polo Parlamento de 

Galicia

66,7% 33,3%

Designados/as pola Xunta de Galicia 50,0% 50,0%

Designados/as polos sindicatos 100,0% 0,0%

Designados/as polas organizacións 

empresariais

100,0% 0,0%

Designados/as polas corporacións 

locais

50,0% 50,0%

Secretaría 100,0% 0,0%

0 20 40 60 80 100
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DESIGNADOS/AS POLAS CORPORACIÓNS LOCAIS

DESIGNADOS/AS POLAS ORGANIZACIÓNS EMPRESARIAIS

DESIGNADOS/AS POLOS SINDICATOS

DESIGNADOS/AS POLA XUNTA DE GALICIA

DESIGNADOS/AS POLO PARLAMENTO DE GALICIA

REPRESENTANTES DO CONSELLO DE GOBERNO

MEMBROS NATOS

PRESIDENCIA
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 A goberno, xestión e PArticiPAción 
evOlución da cOmpOsición dO cOnsellO sOcial pOr sexO, 
2004 / 2012 
 
 
 

Homes Mulleres

2004 89,7% 10,3%

2005 88,9% 11,1%

2006 81,5% 18,5%

2007 81,5% 18,5%

2008 75,0% 25,0%

2009 78,6% 21,4%

2010 75,9% 24,1%

2011 69,2% 30,8%
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 A goberno, xestión e PArticiPAción 
distribución pOr sexO dOs membrOs dO claustrO universitariO, 
anO 2012. 
 
 

Homes Mulleres

Membros 
natos

100,0% 0,0%

Represen-
tantes do 
profesorado 
doutor

59,5% 40,5%

Represen-
tantes das 
restantes 
categorías do 
PDI

61,1% 38,9%

Represen-
tantes do 
alumnado

55,0% 45,0%

Representan-
tes do PAS

37,0% 63,0%

0 20 40 60 80 100

MULLERESHOMES

REPRESENTANTES DO PAS

REPRESENTANTES DO ESTUDANTADO

REPRESENTANTES DAS RESTANTES CATEGORÍAS DO PDI

REPRESENTANTES DO PROFESORADO DOUTOR
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 A goberno, xestión e PArticiPAción 
evOlución da cOmpOsición dO claustrO universitariO, 
2004 / 2011 
 
 

Homes Mulleres

2004 71,9% 28,1%

2005 71,8% 28,2%

2006 71,7% 28,3%

2007 71,6% 28,4%

2008 72,7% 27,3%

2009 71,6% 28,4%

2010 55,4% 44,6%

2011 56,8% 43,2%
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 A goberno, xestión e PArticiPAción 
distribución pOr sexO dOs membrOs dO 
cOnsellO de gObiernO, anO 2012 
 
 

Homes Mulleres

Membros natos 100,0% 0,0%

Membros designados/as polo 

reitor/a

53,3% 46,7%

Membros do Consello Social 100,0% 0,0%

Profesorado funcionario doutor 60,0% 40,0%

Profesorado funcionario non doutor 

e contratado

50,0% 50,0%

Estudantes 66,7% 33,3%

PAS 0,0% 100,0%

Repres. decanos/as e directores/as 

de centro/departamento/instituto

86,7% 13,3%
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 A goberno, xestión e PArticiPAción 
evOlución da cOmpOsición dO cOnsellO de gObernO pOr sexO 
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2004 76,8% 23,2%

2005 76,8% 23,2%

2006 78,2% 21,8%

2007 81,8% 18,2%

2008 84,3% 15,7%

2009 74,5% 25,5%

2010 76,4% 23,6%

2011 66,7% 33,3%

2012 67,9% 32,1%0
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 A goberno, xestión e PArticiPAción 
hOmes e mulleres nOs decanatOs e direccións dOs centrOs, anO 
2012

MULLERESHOMES

83,3%

16,7%
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 A goberno, xestión e PArticiPAción 
hOmes e mulleres nOs decanatOs e direccións dOs centrOs segun-
dO área científica, anO 2012 
 
 
 
 

Homes Mulleres

Ciencias da 
Saúde

50,0% 50,0%

Ciencias 100,0% 0,0%

CC Sociales e 
Xurídicas

88,88% 11,11%

Enxeñaría e 
Arquitectura

100,0% 0,0%

Artes e Hu-
manidades

50,0% 50,0%
0

20

40

60

80

100
MULLERES

HOMES

ARTES E
HUMANIDADES

ENXEÑARÍA E
ARQUITECTURA

CC SOCIALES E
XURÍDICAS

CIENCIASCIENCIAS DA SAÚDE



Anexo

140
Inicio

 A goberno, xestión e PArticiPAción 
hOmes e mulleres nas direccións dOs departamentOs, anO 2012
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 A goberno, xestión e PArticiPAción 
direccións dOs departamentOs, anO 2012 
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Ciencias da 
Saúde

33,33% 66,67%

Ciencias 50,0% 50,0%

CC Sociales e 
Xurídicas

85,71% 14,29%

Enxeñaría e 
Arquitectura

93,75% 6,25%

Artes e Hu-
manidades

50,0% 50,0%0
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 A goberno, xestión e PArticiPAción 
xunta de persOal dO pas

MULLERESHOMES

92,3%
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 A goberno, xestión e PArticiPAción 
cOmité de empresa dO pas

MULLERESHOMES

88,2%

11,8%
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 A goberno, xestión e PArticiPAción 
xunta de persOal dO pdi

MULLERESHOMES

71,4%

28,6%
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 A goberno, xestión e PArticiPAción 
cOmité de empresa dO pdi

MULLERESHOMES

52,9%47,1%
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 A PolíticAs e Accións de iguAldAde de xénero nA udc 
análise das fOtOs de u+s
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 A PolíticAs e Accións de iguAldAde de xénero nA udc 
presenza de hOmes e mulleres nas entrevistas de u+s segundO a 
temática 
 
 
 
 
 

Homes Mulleres

Xestión 70,0% 30,0%

Investigación 60,0% 40,0%

Outros temas 80,0% 20,0%
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 A PolíticAs e Accións de iguAldAde de xénero nA udc 
empresas de base tecnOlóxica desenvOlvidas nO viveirO de 
empresas 
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2005 83,3% 16,7%

2006 100,0% 0,0%

2007 100,0% 0,0%

2008 100,0% 0,0%

2009 80,0% 20,0%

2010 82,3% 17,7%

2011 75,0% 25,0%
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