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Defensa do público
Xosé Luís Armesto
Reitor da Universidade da Coruña

Tiven a honra de participar na presentación 
de dous libros: Piratas do público: o 
neoliberalismo corsario á abordaxe do 
estado de benestar, de Antón Losada, 
e Educación: dereito ou mercadoría? 
coordenado por Mariló Candedo. Ambos os 
dous autores son profesores universitarios, 
e achegan rigor metodolóxico, e datos e 
argumentos convincentes nas súas obras.

Antón Losada fai unha defensa sen 
complexos do sistema público, en todos 
os ámbitos. Por unha parte, mostra como 
a privatización industrial dos anos oitenta 
e noventa, en contra do prometido, non 
supuxo unha apertura á libre competencia, 
nin beneficiou os consumidores (coa oferta 
de mellores servizos ou incrementando as 
posibilidades de elección), nin aumentou 
a competitividade da economía pola 
vía da innovación. O resultado é que 
hoxe temos os servizos de telefonía, 
transportes e comunicación máis caros 
do continente, e que o sector privado 
innovou e innova pouco: a OCDE constata 
de maneira continua como, en España, a 

innovación depende, maioritariamente, das 
organizacións públicas, de forma destacada 
das universidades. Losada aborda tamén o 
desmantelamento do estado de benestar, 
cuestión na que coincide, en parte, co libro 
coordenado por Mariló Candedo, que se 
centra na defensa da educación como un 
dereito fundamental, dunha importancia da 
que non sempre somos conscientes.

Cando falo da educación como dereito 
fundamental, estoume a referir tamén 
á educación superior como un dereito 
irrenunciable para a mellora e a realización 
persoais, e como mecanismo de mobilidade 
social ascendente. Un exemplo disto 
último: o último informe PISA mostra 
como os resultados do alumnado, se se 
ten en conta a súa procedencia social, son 
menos desiguais en España que noutros 
países. Canto á capacidade de funcionar 
como igualador social, o noso sistema 
educativo está á cabeza, só superado polo 
tan admirado sistema finlandés. Un liderado 
mundial que leis como a LOMCE, e decretos 

como o de taxas e bolsas, parecen querer 
destruír.

Se unha ampla maioría social (arredor do 
70%, segundo as enquisas do CIS) valora 
de forma moi positiva os servizos públicos 
e os seus profesionais, temos capacidade 
non só para evitar o seu desmantelamento, 
senón para esixir un maior investimento do 
que o Estado recada cos nosos impostos 
no sistema público. A sanidade pública, a 
educación pública e a Seguridade social 
supoñen os mellores logros da nosa historia 
recente e, como sociedade, non podemos 
permitir que se boten a perder.
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Investir en I+D+i, aposta de futuro
Araceli Torres Miño
Vicerreitora do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

A Conferencia de Reitores das 
Universidades Españolas, CRUE, emitiu 
un comunicado no que reivindica o 
papel investigador das universidades e a 
necesidade de dispoñer dun financiamento 
suficiente para continuar con este liderado. 
Nas Universidades lévanse a cabo os dous 
terzos da produción científica nacional e 
constitúen polo tanto un elemento crucial 
para o progreso económico e social do noso 
pais.

A día de hoxe ninguén dubida que a 
investigación e o desenvolvemento son 
motores fundamentais para o crecemento 
e o emprego e así o recoñece tamén a 
Comisión Europea cando recomenda aos 
seus estados membros que os recortes 
nos orzamentos para controlar o déficit 
público non afecten ao investimento en 

I+D+i. O contrario implicaría o mantemento 
dun modelo económico obsoleto que xa 
non é competitivo e que se manifesta 
especialmente vulnerable ás continxencias 
económicas y políticas.

De feito, os países máis desenvolvidos 
do noso contorno comprenderon, a 
diferenza do que ocorre en España, que 
o investimento en I+D+i proporciona 
maiores niveis de desenvolvemento, de 
calidade de vida e de prosperidade e por 
conseguinte menores taxas de desemprego. 
En definitiva, o recoñecemento de que o 
diñeiro destinado a políticas de I+D+i non é 
un gasto senón un investimento. 

Isto contrasta coa situación que estamos 
a vivir no noso país en que nos últimos 
catro anos as partidas destinadas a 

I+D+i veñen sendo reducidas de maneira 
permanente. De feito, o lixeiro aumento 
que se contempla no anteproxecto dos 
Orzamentos Xerais do Estado nin sequera 
compensa a baixada producida no pasado 
ano. É por tanto necesario traballar para 
que un retroceso no apoio á investigación 
e o desenvolvemento non bote por terra 
o traballo das últimas décadas nas que 
España foi quen de situarse como a novena 
potencia científica do mundo. Por tanto, 
é imprescindible un cambio nas políticas 
económicas para evitar que a diminución 
do investimento na investigación traslade 
os seus efectos negativos á competitividade 
da nosa economía e por conseguinte ao 
benestar dos nosos concidadáns.
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O estado da reforma da universidade española
Antonio Abril Abadín
Presidente do Consello Social da Universidade

A Comisión de Expertos para a Reforma 
Universitaria, creada polo Ministerio de 
Educación, Cultura e Deporte, fixo público 
no mes de febreiro pasado o seu informe 
Propuestas para la reforma y mejora de la 
calidad y eficiencia del sistema universitario 
español. A escasa repercusión que tivo 
este informe na sociedade española puxo 
de relevo, unha vez máis, o deficiente 
ecosistema da educación pública superior 
en España. A sociedade española segue 
vivindo allea ás súas universidades, 
ignorando que o desenvolvemento 
económico e social e, conseguintemente, a 
creación de emprego e riqueza, son unha 
consecuencia directa do talento formado 
das nosas persoas e que, nese proceso de 
educación, as universidades públicas son 
peza clave e insubstituíble. Parece que nin 
sequera unha crise económica e financeira 
como a que estamos a sufrir actualmente 
é capaz de facernos reflexionar e superar 
as limitacións do curto prazo –incluídas 
as político-electoralistas– e convencernos 
de que a saída pasa necesariamente polo 
investimento na educación superior a medio 
e longo prazo.

A raíz da publicación do informe 
creouse un grupo de traballo para o seu 
desenvolvemento e concreción, que 
conta con representantes da Conferencia 
de Reitores (CRUE), do Ministerio de 
Educación, Cultura e Deporte e da 
Conferencia de Presidentes de Consellos 
Sociais das Universidades Españolas. 
Unha educación excelente require un 
marco estable a medio e longo prazo e, 
por tanto, allea aos avatares de prazos 
curtos da política partidista. Este informe 
é a oportunidade para acometermos 
entre todos a construción, con vocación 
de permanencia, dunha universidade 
capaz de afrontar os retos do século XXI. 
É responsabilidade de todos que non se 
repita cunha futura lei de universidades a 
recente experiencia da LOMCE, envolvida 
nun debate político que compromete un 
obxectivo de interese xeral indubidable: 
a mellora necesaria da educación 
preuniversitaria. 

Na necesidade de reformar a universidade 
española e, en concreto, o seu endogámico 
sistema de selección do persoal docente 
e investigador e o seu sistema de xestión 
e goberno, ben como de mellorar o seu 
financiamento, escaso e inestable, para 

potenciar o inmenso talento que atesoura 
e convertela en auténtico motor do 
desenvolvemento social e económico, 
coinciden todos os informes que se foron 
realizando nos últimos anos, de moi 
distinto rumbo político e moitos deles 
redactados con protagonismo das propias 
universidades; desde o elaborado no ano 
2010 pola Fundación Alternativas e o Grupo 
Parlamentario Socialista no Congreso 
dos Deputados e dirixido polo reitor da 
Universidade Carlos III de Madrid, Daniel 
Peña, Propuestas para la reforma de la 
universidad española, ata o Documento 
sobre gobernanza universitaria do Ministerio 
de Educación de 2011, pasando polo 
Documento de mejora y seguimiento de las 
políticas de financiación de las universidades, 
aprobado no ano 2010 polo Consello de 
Universidades e a Conferencia Xeral de 
Política Universitaria ou o da Comisión 
de Expertos Internacionais Universidades 
fuertes para la España del futuro (2011), 
dirixido polo reitor da Universidade de 
Luxemburgo, o reitor Tarrach. 

Por iso, se grave é a falta de sensibilidade 
social cara á importancia da educación en 
xeral e das universidades en particular, 
non o é menos que, dentro da propia 
universidade, se cuestione a necesidade 
ou, cando menos, a conveniencia dunha 
reforma que vai dirixida a dotala de maior 
autonomía, competitividade e eficiencia 
ou que se condicione a unha dotación de 
medios económicos porque, aínda que a 
suficiencia financeira é indubidablemente 
un factor importante para a excelencia, non 
serve de moito se se carece dun goberno 
adecuado e, desde logo, non pode ser 
utilizada como coartada para non abordar 
os cambios necesarios na xestión e goberno 
das universidades, como o demostra 
que non temos agora universidades de 
excelencia internacional, pero tampouco as 
tiñamos hai seis anos cando non existía a 
crise económica.

Sobre as medidas concretas de reforma 
propostas haberá tempo para falar, 
mais a novidade agora é un informe 
da Avogacía do Estado, do 5 de xuño 
pasado, que conclúe que as propostas 
do informe de expertos son plenamente 
constitucionais. É sabido que os dous 
únicos xuristas da Comisión de Expertos 
presentaron unha emenda particular, 
ao entenderen que dúas das propostas 

–a contratación permanente de persoal 
non funcionario polas universidades e o 
sistema de goberno a través dun Consello 
de Universidades, resultado da fusión dos 
actuais consellos de goberno e consellos 
sociais–, poderían vulnerar o principio de 
autonomía universitaria. No primeiro caso 
por unha suposta vinculación da liberdade 
de cátedra á condición de funcionario 
do docente e no segundo, pola posible 
inxerencia de entidades non universitarias 
na xestión da universidade. Porén, nin 
a Constitución prefigura a condición 
estatutaria funcionarial como garantía da 
liberdade de cátedra, nin a relación laboral 
a deixa sen protección, nin a presenza, 
ademais en todo caso minoritaria, de 
representantes da sociedade no órgano de 
dirección universitaria compromete a súa 
autonomía, que a Constitución configura 
non de xeito absoluto senón “nos termos 
que a lei estableza” (art. 27.10) e que, 
por tanto, pode regular o exercicio de 
potestades administrativas compatibles co 
contido esencial do dereito á autonomía 
universitaria.

Estamos ante o reto de conseguirmos entre 
todos unha universidade pública capaz de 
facerlles fronte aos retos do mundo global 
e competitivo do século XXI. A reforma 
da universidade chega tarde, é necesaria 
e sería unha auténtica irresponsabilidade 
social demorala aínda máis.
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O compromiso coa igualdade de oportunidades
Fondo Social da UDC

A Universidade da Coruña deu neste curso 
un novo paso adiante no seu compromiso 
coa igualdade de oportunidades e co 
ensino público, a través da posta en 
marcha do Fondo Social, dotado con 
115.000 euros, que inclúe medidas 
económicas e académicas co obxectivo 
de facilitar o acceso e a continuidade do 
alumnado universitario. Entre as medidas 
adoptadas figuran as axudas á matrícula 
do estudantado en situación económica 
desfavorable, cunha partida de 100.000 
euros. 

O reitor da UDC, Xosé Luís Armesto, 
suliña que no actual contexto de crise 
económica son necesarias “axudas urxentes 
e extraordinarias”, co fin de impedir que 
ningunha persoa deixe de estudar por 
motivos económicos. “Tomamos estas 
medidas pola situación que estamos 
vendo”, manifesta Armesto, referíndose 
non só á crise, senón tamén aos requisitos 
académicos que está a impoñer o Goberno 
para a concesión de bolsas. Así, a UDC 
acude á chamada de todos os reitores das 
universidades españolas, quenes apostan 
por tomar medidas para contrarrestar as leis 
aprobadas polo actual Executivo central.

No marco deste Fondo Social deuse tamén 
continuidade á convocatoria de axudas 
para o alumnado en situación económica 
sobrevida, dotada con 15.000 euros. Esta 
axuda estará aberta ao longo de todo o 
curso ata o 30 de maio de 2014 e poden 
solicitala aqueles alumnos e alumnas que, 
nun momento dado, teñan unha situación 
de urxencia que lles impida abonar os 
prezos dos créditos de materias de primeira 
e segunda matrícula en caso de nivel de 
grao, licenciado, diplomado ou similar, e 
só para as primeiras matrículas no nivel 
de mestrado. As persoas solicitantes 
poden pedir a axuda no momento en que 
se produza o feito causante da dificultade 
económica sobrevida, que será valorado 
por unha comisión que se reúne de forma 
periódica.

Por outra banda, a UDC estableceu unha 
ampliación dos prazos de abono da 
matrícula a catro, unha opción que neste 
curso ofrécese tamén a aqueles alumnos e 
alumnas aos que o Ministerio de Educación, 
Cultura e Deporte lles denegue a concesión 
da bolsa de estudos, xa que no curso 
pasado en canto se resolvía negativamente, 
o alumnado tiña que facer un pago único. 

Outra medida destacada que responde 
á demanda de numerosos membros da 
comunidade estudantil é a chamada norma 
de desistencia, que impide que se penalice 
academicamente ao alumnado que ten 
que abandonar os seus estudos. Deste 
xeito, se no futuro decide retomalos terá 
un expediente limpo no que non constarán 
as materias como non presentadas. Por 
último, a UDC está dotando de axudas 
para o desprazamento de alumnado para 
a realización das prácticas curriculares 
obrigatorias. Esta partida establece uns 
parámetros espaciais para cuantificar as 
axudas que percibe cada estudante.

“Tomamos estas medidas porque a 
situación está mudando, en parte pola 
situación económica, pero tamén polo 
endurecemento das condicións académicas 
para acceder a unha bolsa de estudos do 
Ministerio”, explica neste sentido o reitor 
da UDC, Xosé Luís Armesto, engadindo 
que “esixirlles máis rendemento académico 
aos bolseiros non é razoable, as bolsas 
de estudos son para paliar as diferenzas 
económicas”.

A creación deste Fondo Social de 115.000 
euros non supón incremento do orzamento 
da Universidade da Coruña, cifrado en 
119,6 millóns de euros este ano (un 
3% menos que en 2012), senón que é 
o resultado da reorganización doutras 
partidas e axudas existentes dándolle 
prioridade a este novo programa que facilite 
o acceso en igualdade de oportunidades 
ao alumnado e a consecución dun 
título universitario, toda vez que para o 
vindeiro curso se endurecen os requisitos 
académicos para optar a bolsas de estudo 
do Ministerio de Educación, Cultura e 
Deporte. A Universidade da Coruña destina 
en total a axudas ao estudantado 1,5 
millóns de euros do seu orzamento anual, 
como lembra Armesto, quen incide en que 
“o acceso ao ensino e tamén ao ensino 
superior é un dereito fundamental”.
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Durante este curso 
establécense catro prazos, 

incluíndo ao alumnado ao 
que se lle denegou a bolsa 

de estudos do Ministerio de 
Educación.

Axudas para o 
desprazamento 
do alumnado na 

realización de 
prácticas curriculares 

obligatorias.

Non constarán como 
non presentadas as 

materias ás que non se 
presente o alumnado 

que teña que abandoar 
os seus estudos 
temporalmente.

A partida para axudas á 
matrícula do estudantado 

en situación económica 
desfavorable ascende a 

100.000 €

ampliación dos 
prazos de abono 

de matrícula
norma de 

desistencia

axudas para o alumnado en 
situación económica sobrevida.

desprazamento

fondo social

115.00 €
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“O fondo social da UDC é 
absolutamente necesario pero é 
o Estado o que debería garantir a 
igualdade de oportunidades”

M.ª José Martínez
Vicerreitora de Estudantes, Deportes e Cultura

A UDC vén incidindo de xeito 
vehemente na necesidade de protexer 
a universidade pública. Baixo esa 
premisa naceu o Fondo Social?
A defensa da universide pública é unha das 
ideas de forza deste equipo de goberno. Por 
tanto, non se trata tanto de protexer como 
de defender. O fondo social xa existía baixo 
outras formas na Universidade da Coruña 
que dedica máis dun millón de euros a 
axudas diversas para o estudantado. O 
fondo social expresa a reorganización desas 
axudas fronte á degradación das axudas 
estatais que son as que deben garantir a 
igualdade de condicións para o estudo.

Detectáronse moitas situacións 
de dificultade no alumnado para 
seguir cos seus estudos?
Máis que o feito de que se detecten 
situacións de dificultade subliñaría o 
incremento do seu número.

O pasado curso puxeron en marcha a bolsa 
de axudas para estudantado en situación 
de dificultade económica sobrevida. Que 
balance fai desta primeira iniciativa?
Foi unha convocatoria totalmente 
necesaria dado o actual contexto. Contou 
cun orzamento de 15.000 euros e neste 
curso volverá convocarse, manténdose 
e quedando aberta durante todo o curso 
ata o mes de maio. Nesta ocasión hai 
que salientar que a meirande parte do 
orzamento desta convocatoria é froito dun 
convenio con Novagalicia Banco.

Agora o fondo social amplía este 
apoio da UDC ás persoas con 
dificultades económicas. Como 
están estruturadas as axudas?
O fondo está dotado de 100.000 euros 
en concepto de axuda ao estudo e 
para concorrer hai que cumprir uns 
determinados criterios de tipo económico 
e académico. Considera especialmente ao 
estudantado que non poida acadar axudas 
estatais ou da comunidade autónoma 
como consecuencia dos cambios de 
criterios académicos. O que se pretende é 
axudar á continuidade dos estudos que é a 

ameaza máis grande nestes momentos. É 
inadmisible que un alumno ou alumna non 
poida obter unha bolsa de estudo por ter un 
media no expediente de menos de 6,5.

Que requisitos se deben cumprir 
para recibir estas axudas?
Hai que cumprir uns criterios económicos 
e académicos relacionados co límite de 
renda e de resultados nos estudos. Na 
convocatoria do fondo social faise unha 
distinción entre estudantado das ramas 
técnica e de arquitectura do das outras 
ramas. Hai que ter en conta que a nosa 
universidade ten unha porcentaxe alta de 
estudos técnicos e, por tanto, de matrículas 
de tipo A que teñen unha contía máis alta.

Que tipo de axuda é o máis solicitado?
Son axudas diferentes. Unhas atenden 
ao acceso e á continuidade dos estudos 
e outras refírense ás situacións de 
dificultade no ámbito familiar. Canto á súa 
cuantificación poderei responder o próximo 
curso. De momento, na convocatoria que se 
publicou este curso para causas sobrevidas 
houbo 23 solicitudes e todas foron 
atendidas agás catro que non correspondían 
á convocatoria e non cumprían os 
requisitos.

Cre que esta iniciativa contribuirá a manter 
o principio de igualdade de oportunidades?
Esta é unha iniciativa imperativamente 
necesaria pero non é suficiente e 
pode axudar puntualmente mentres a 
universidade priorice as necesidades 
do estudantado, mais quen ten a obriga 
de manter o principio de igualdade de 
oportunidades é o Estado. Iso é o que 
debemos reivindicar e defender. 

Considera que a crise está afectando 
seriamente o acceso á educación superior?
Probablemente a crise está afectando ao 
acceso á educación superior, pero o que 
máis afecta é a política restritiva de bolsas 
do Ministerio de Educación que é como 
mínimo cualificable de sectaria ao esixir 
aos que teñen menos recursos rendementos 
académicos maiores para poderen ter 
acceso e garantir a continuidade.
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A residencia universitaria de 
Ferrol xa é unha realidade

As medidas de apoio ao estudantado 
da Universidade da Coruña non só se 
cinguen ás axudas económicas directas. 
Tamén se veñen materializando en logros 
como a posta en marcha da primeira 
residencia pública universitaria da UDC, 
que comezou a funcionar este curso en 
Ferrol, concretamente nas instalacións do 
Centro Soutomaior, situadas na céntrica rúa 
Sánchez Barcáiztegui. 

Este proxecto fíxose posible tras a sinatura 
do protocolo de cesión temporal do centro 
de menores Soutomaior e a realización 
das obras de reforma e acondicionamento 
necesarias, en espera de resolver a cesión 
do cuartel Sánchez Aguilera, que se prevé 
será a medio prazo a ubicación definitiva da 
residencia universitaria. 

A residencia conta cun total de 22 prazas, 
das que 16 xa están ocupadas. Con respecto 
á distribución, 16 prazas están repartidas 
en habitacións individuais, unha delas 
habilitada para persoas con mobilidade 
reducida, e seis en habitacións dobres. 
Ademais, as instalacións dispoñen de 
cociña, cuarto de lavado e diversas salas 
comúns de ocio e de estudo.

Seis das prazas están reservadas para 
o alumnado do Mestrado en Materiais 
Complexos: Análise Térmica e Reoloxía, 
un programa de posgrao que se realiza 
simultaneamente coa Universidade Paris 
VII-Denis Diderot, polo que os alumnos 
deste mestrado teñen parte da súa 
formación no campus ferrolán e a outra 
parte no campus parisino. 

Co fin de garantir a boa convivencia 
interna deste centro, que está dirixido 
e supervisado pola Vicerreitoría do 
Campus de Ferrol e Responsabilidade 
Social, aprobouse un regulamento no 
que se recollen os dereitos e deberes 
dos residentes. Así, inclúese a liberdade 
de entrada e saída da residencia e a 
formulación ante a Administración de 
cantas iniciativas, suxestións e reclamacións 
se consideren oportunas como dereitos, 
mentres que os deberes atinxen ao respecto 
dos demais residentes e ao silencio 
nocturno do centro e dos seus arredores, 
entre outros. Ademais, o regulamento 
dedica un apartado ao réxime sancionador, 
tipo de faltas leves e graves e tipo de 
sancións que van desde o apercibimento ata 
a expulsión. 

UNHA NOVIDOSA IDEA

A oferta de aloxamento da UDC no 
campus de Ferrol inclúe desde este curso 
outra singular modalidade: o chamado 
aloxamento interxeracional. Este programa, 
posto en marcha a través dun acordo co 
concello ferrolán, permite que os alumnos 
e alumnas do campus compartan vivenda 
con persoas maiores. Esta novidosa 
idea, que xa está a funcionar noutras 
universidades españolas con notable 
éxito, ten como obxectivo facilitar ao 
estudantado universitario un aloxamento 
accesible nestes momentos de dificultade 
e, polo outro, que os maiores poidan 
convivir con persoas novas e intercambiar 
experiencias con eles. O sistema contempla 
a apertura dunha bolsa de aloxamento 
con persoas maiores de 60 anos que 
queiran acoller un estudante a cambio 
da axuda que libremente concorden o 
alumno ou alumna e a persoa acolledora. 
Estes acordos privados poden abranguer 
desde o acompañamento a citas médicas 
ou outros compromisos ata compartir 
gastos de consumos de luz ou auga. O 
prazo de solicitude permanecerá aberto ao 
longo do curso. A iniciativa, que partiu da 
Universidade, foi moi ben acollida por parte 
do Concello de Ferrol, o cal facilita moito o 
traballo conxunto, como sinalaba o reitor da 
UDC, Xosé Luís Armesto.
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NCI
A “A comunidade universitaria ten cada vez máis presente a 

necesidade de ser competente noutras linguas”

Natalia Álvarez Lata
Vicerreitora de Relacións Internacionais e Cooperación

O departamento que dirixe Álvarez Lata 
vén de poñer en marcha o programa de 
docencia plurilingüe na UDC. Ante o éxito 
da implantación o pasado curso a oferta 
ampliarase dun grao a catro e afectará 
tamén aos mestrados.

Unha das últimas iniciativas da súa 
vicerreitoría é a opción plurilingüe. 
Que balance fai da súa posta en 
marcha o pasado curso?
O balance é claramente positivo en xeral, 
aínda que, como calquera proceso que se 
inicia, estamos a mellorar cousas conforme 
se vai consolidando. En todo caso, xa 
nos inicios podemos observar resultados 
positivos. Por exemplo, incrementouse a 
mobilidade nos centros con docencia en 
inglés, temos ofertas de dobres titulacións 
concretas, participamos nalgún programa 
europeo precisamente por ter esa 
docencia… E a competencia lingüística do 
profesorado e alumnado necesariamente 
mellorou. A cuestión é que hai que 
consolidar eses efectos e procurar manter 
o nivel de esforzo e ánimo nas persoas 
participantes neses programas. E neste 
proceso quero agradecer aos decanatos, a 
responsables de relacións internacionais e 
profesorado dos centros implicados porque 
están a realizar un labor encomiable, e, 
por suposto, ao alumnado que se implica 
tamén neste novo proceso que estamos a 
desenvolver.

Este curso comeza a aplicarse en tres 
centros máis. Cales son os criterios 
para a elección das titulacións?
Coido que este tipo de opción non é válida 
para todas as titulacións e, por tanto, 
non pretendemos implantala de forma 
xeralizada. Necesitamos profesorado 
suficiente que poida e queira abordar esta 
docencia, así como estudantado motivado 
para incorporarse aos grupos, aos que 
logo se engadirán os internacionais. As 
razóns desta motivación poden ser variadas: 
estado da ciencia en inglés; nivel de 
internacionalización previa de profesorado 
e alumnado; posibilidades laborais no 
estranxeiro... As titulacións científicas e de 
carácter tecnolóxico cumpren facilmente 
este perfil, pero tamén outras, como 
Administración e Dirección de Empresas 
(ADE), que foi a primeira en dar o paso. 

Ademais, no curso 2014-2015 a Facultade 
de Dereito ofertará 30 créditos en inglés e 
xa estamos a planificar estes programas con 
outras facultades.

Como se articula o sistema de combinación 
de idiomas no plan de estudos?
As posibilidades son variadas e dependen 
da propia titulación e do seu perfil e 
estrutura. É case unha articulación ad hoc 
en que inflúen factores variados. Hai casos 
de verdadeiros plans de estudos bilingües, 
que comezan desde o primeiro curso cun 
grupo específico para este programa. 
Outros centros optan por lanzar unha oferta 
mais variada de materias en todos os cursos 
para acadar un 40% da titulación en inglés. 
Noutras titulacións non se implanta este 
sistema, senón un paquete de créditos 
en inglés (xeralmente nun semestre), do 
que forman parte diferentes materias 
que consideramos máis atractivas para o 
alumnado internacional. Este colectivo será 
o que se incorpore a este grupo, ademais 
do estudantado da UDC que se anime a 
ter unha experiencia internacional –tamén 
desde un punto de vista lingüístico– na 
propia casa. Hai que enfatizar este aspecto 
da docencia en inglés, xa que procura 
a internacionalización desde dentro da 
comunidade universitaria que, nunha 
porcentaxe maioritaria, non participará en 
programas de mobilidade.

Pensa que o baixo nivel de coñecemento 
de idiomas no eido profesional español é 
real ou un estereotipo que está mudando?
A miña percepción é que está a mudar 
de xeito moi rápido, aínda que levamos 
moita desvantaxe en comparación con 
outros países. Polo menos a comunidade 
universitaria ten cada vez máis claro 
que necesita ser competente noutras 
linguas para optar a moitas posibilidades 
académicas ou profesionais. Non hai máis 
que ver a demanda crecente do Centro de 
Linguas da UDC.

A súa vicerreitoría tamén é a encargada de 
promover a mobilidade universitaria. Cales 
son os programas que están a desenvolver?
No eido da mobilidade con fins de estudos, 
ademais do Programa Erasmus xestionamos 
outros como o programa bilateral propio 
para facilitar a mobilidade con todas 

as universidades de fóra do territorio 
Eramus coas que temos convenios de 
intercambio. Tamén desenvolvemos o 
Programa Erasmus Mundus Tempo, para 
a mobilidade con certos países do leste 
de Europa e participamos nos programas 
Santander Grao ou Ciencias sen fronteiras, 
agardando facelo tamén o próximo ano no 
chamado NILS (mobilidade con Noruega, 
Islandia, Luxemburgo e España). Temos 
programas específicos de mobilidade 
para algúns mestrados con universidades 
francesas e programas intensivos de 
Erasmus con algunhas universidades 
en titulacións concretas. Ademais de 
accións dedicadas ao estudantado, existen 
programas de mobilidade docente e de 
PAS e encargámonos tamén de xestionar 
a mobilidade para prácticas laborais 
internacionais. Para alén das prazas que 
ofertamos dentro do programa Erasmus 
Prácticas, que aumentan progresivamente 
cada ano, temos a Stella Junior de prácticas 
(en servizos universitarios), a Stella Senior 
para PAS (ambos dentro da oferta do Grupo 
Compostela) e, por suposto, xestionamos o 
programa Leonardo da Vinci, para prácticas 
dos nosos titulados.

Este curso incrementáronse os 
estudantes do programa Erasmus. É 
un síntoma de que a UDC goza cada 
vez de máis prestixio internacional?
Gustaríanos que así fose e estamos 
traballando todos nesa dirección. O 
certo é que as enquisas de valoración do 
noso estudantado internacional son moi 
positivas sempre para a UDC. Na Oficina 
de Relacións Internacionais, tanto do 
campus da Coruña como no de Ferrol 
temos xente moi cualificada que está a 
implicarse moito na internacionalización 
da UDC. En calquera caso, a oferta 
de moitos máis créditos en inglés é 
fundamental nese incremento, en tanto 
que a Universidade é quen de atraer 
outro perfil de estudantado procedente 
das universidades (especialmente 
anglosaxonas ou do norte de Europa) coas 
que os convenios pasan por ter oferta de 
créditos en inglés. Á marxe desta razón, 
non é menos importante neste incremento 
o proceso de toma de conciencia da 
relevancia da internacionalización desde os 
propios centros. Foi obxectivo deste equipo 
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de goberno que nos centros a estratexia se 
dirixira desde o equipo decanal, posto que 
antes a persoa coordinadora de relacións 
internacionais non formaba necesariamente 
parte da dirección. Deste xeito notamos 
máis implicación e un labor moito máis 
coordinado entre a vicerreitoría e os 
equipos directivos.

Que outras iniciativas destacadas están 
a desenvolver no seu departamento?
Desde o eido internacional, outro dos 
nosos obxectivos é a internacionalización 
das titulacións a través dos programas 
interuniversitarios de dobres titulacións 
ou de titulacións conxuntas. Aínda que xa 
contamos actualmente con dous exemplos 
(o Mestrado da Auga e o Mestrado 
de Materiais Complexos), este curso 
poñeremos en marcha outros catro mais. 
Entre outras vantaxes, como a captación 
de alumnado, a mellora das competencias 
académicas e as posibilidades laborais, 
estes programas supoñen unha aposta pola 
calidade nas titulacións e determinan un 
plus para a mobilidade do estudantado. 
Así mesmo, promovemos a participación 
da comunidade universitaria e asesoramos 
noutras accións e programas internacionais. 
Estamos tamén no proceso de dinamización 
do campus universitario con fórmulas 
diversas, para atraer estudantado e 
profesorado internacional e promover 
e dar a coñecer a UDC no estranxeiro a 
través de propostas como a oferta de Study 
Abroad, a organización de Staff Week e 
Días Internacionais. Este curso 2013-2014 
agardo que sexa moi prometedor.

A vicerreitoría ocúpase tamén da 
cooperación e do voluntariado, a través da 
Oficina de Cooperación e Voluntariado. Que 
proxectos teñen para as próximas datas?
Durante o mes de outubro 150 
universitarios e universitarias iniciaron 
a súa participación nos proxectos de 
voluntariado social que a Oficina de 
Cooperación e Voluntariado da UDC (OCV) 
oferta con diferentes poboacións en risco 
de exclusión social e que se coordinan 
directamente desde a Universidade. No 
ámbito da cooperación, doce representantes 
do alumnado e seis do persoal docente e 
de administración e servizos desenvolveron 
expedicións en diferentes países de África 
e América latina para cooperaren con 
diferentes ONG. Esta acción foi posible 
grazas á convocatoria de axudas que 
anualmente distribúe esta vicerreitoría a 
través da OCV.
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Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña

Un exemplo de equilibrio entre o contacto coa 
realidade profesional e a excelencia académica

A Escola Técnica Superior de Arquitectura 
da UDC é un dos centros con maior 
prestixio e posicionamento do Estado, e 
este ano cumpre os corenta anos formando 
os profesionais galegos. Polo seu cadro 
de profesorado levan pasado os e as 
profesionais da arquitectura con maior 
proxección da comunidade, como lembra 
o director da escola desde o pasado ano, 
Fernando Agrasar. “O prestixio do centro 
sempre estivo sustentado pola excelencia 
da obra arquitectónica dos seus docentes”, 
explica, ao tempo que lembra que “a escola 
foi creada por xente moi nova que chamou 
a todos os que tiñan algo que dicir sobre 
arquitectura en Galicia”. Este factor deulle 
á docencia unha perspectiva práctica e 
apegada á realidade dun escenario moi 
concreto: a comunidade galega. Nas aulas 
de Arquitectura da UDC, o único centro 
que imparte esta titulación en Galicia, 
abordouse sempre con especial atención 
desde a ordenación do territorio ata a 
construción, o clima, a paisaxe e todos os 
elementos que definen a especificidade que 
supón construír en Galicia.

Aínda mantendo ese obxectivo, Agrasar 
admite que as circunstancias mudaron 
moito desde aqueles afastados anos 70, 
polo que hoxe se aborda o plan docente 
cunha perspectiva moito máis global. Tras a 
primeira remuda xeracional daquel primeiro 
equipo que fundou a escola, actualmente 
estase a acadar un equilibrio no cadro 
docente entre os arquitectos que exercen 
en Galicia e os profesionais con maior 
perfil académico. Dese xeito combínase a 
ecuación necesaria para unha escola de 
Arquitectura de máximo nivel: o contacto 
permanente coa realidade e o fomento da 
investigación e a excelencia académica.

Como retos máis importantes de cara 
ao futuro o director da escola sinala ese 
impulso da investigación, xunto co avance 
na internacionalización do centro, mirando 
fundamentalmente a Latinoamérica por 
proximidade cultural e lazos históricos. 
Tamén se está a traballar na liña da 
formación en novas tecnoloxías, co fin 
de responder adecuadamente ás novas 
demandas do panorama profesional, 
facilitando ao alumnado o coñecemento das 
ferramentas que usarán no eido laboral. 
Alén disto, un outro reto importante é 

conducir de novo a remuda xeracional na 
directiva e no corpo docente da escola, 
mantendo a fórmula mixta do perfil 
profesional e o académico.

Finalmente, o director destaca como 
o capítulo máis importante na folla de 
ruta da Escola de Arquitectura a loita 
pola adaptación do sector ás actuais 
circunstancias laborais. Neste sentido 
sinala que a crise se produciu dun xeito 
tan drástico e profundo en España que 
nin á clase política nin á empresarial ou á 
profesional lles deu tempo a reordenaren 
as necesidades do mercado no eido da 
arquitectura. Lembra que foi tal o boom da 
construción que, cando a crise rebentou o 
sistema, se descubriu que aspectos como 
a ordenación do territorio, a integración da 
paisaxe, o desenvolvemento sustentable e 
outros eidos en que os/as profesionais da 
arquitectura tiñan que estar moi presentes 
foran totalmente descoidados. Por este 
motivo o director da ETSAC coida que é 
necesario ofrecer unha resposta sensata e 
con altura de miras, adaptando a formación 
a outras opcións laborais máis alá da 
construción, como o control enerxético, 
a rehabilitación ou a organización do 
territorio e a paisaxe. Ao mesmo tempo, 
considera imprescindible concienciar tanto 
á clase empresarial como á sociedade do 
papel que debe ter o arquitecto nestes 
eidos e mirar un pouco o que se está a 
facer en Europa. “Hai países onde está 
todo construído desde hai moito tempo 
e os arquitectos dedícanse a manter e 
controlar o desenvolvemento do territorio. 
A iso debemos aspirar”, manifesta Agrasar, 
ao tempo que asegura que a imaxe dos 
arquitectos e arquitectas que saen da escola 
coruñesa é moi valorada en toda España. 

“O nivel dos nosos titulados e tituladas é 
excelente”, aserto ao que engade que “se 
os nosos profesionais saen do país é porque 
non atopan oportunidades debido a que a 
clase empresarial non é capaz de aproveitar 
ese caudal de talento”. 

Xa para rematar, Agrasar salienta que 
a ETSA debe recuperar o peso da súa 
voz crítica na sociedade cando se trata 
de abordar cuestións relacionadas coa 
paisaxe, o territorio, a calidade da vivenda 
ou os equipamentos. “Temos unha voz 
autorizadísima que estamos dispostos 
a facer ouvir e necesitamos que se nos 
escoite”, sostén e asemade lembra que 
ninguén debe esquecer que o traballo do 
arquitecto xunta a compoñente artística, a 
técnica e a repercusión directa na calidade 
de vida da sociedade.

O CENTRO

En 1975 iniciouse o primeiro curso 
académico da escola, creada en 1973 e 
adscrita á Universidade de Santiago de 
Compostela. O primeiro director foi José 
Antonio Franco Taboada e o claustro 
completábase con José Luís Mosquera, 
Xosé Manuel Casabella, Carlos Fernández-
Gago, Jesús Arsenio Díaz, Javier Padín e 
Carlos Losada.

Actualmente, o centro conta cuns 2.000 
alumnos e alumnas, dos que unha 
porcentaxe importante, sobre o 25%, 
procede de fóra de Galicia. O nivel de 
paridade de xénero é total, o maior das 
carreiras técnicas, e foise producindo dun 
xeito gradual polo que está totalmente 
normalizado.
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U+T
RAN
SFE
REN
CIA “Os grupos de investigación teñen que aprender a vender e 

nós axudarlles a que o fagan”

Xavier Alcalá
Xefe do Gabinete para as Relacións Científico-Tecnolóxicas da UDC

O enxeñeiro en telecomunicacións 
Xavier Alcalá é o xefe do Gabinete para 
as Relacións Científico-Tecnolóxicas da 
UDC, un novo departamento dependente 
da Vicerreitoría de Investigación e 
Transferencia, enmarcado dentro das 
accións da Oficina de Transferencia de 
Resultados da Investigación (OTRI). O seu 
obxectivo é potenciar as relacións científico-
tecnolóxicas entre os investigadores da 
Universidade da Coruña co sector produtivo 
e empresarial e no ámbito da área de I+D+i 
internacional. 

Cal é o seu principal reto neste 
novo desafío profesional?
Responder ás necesidades da globalización. 
Neste momento a universidade non pode 
vivir illada. Ten que vivir nun contexto 
global buscando sinerxías con outras 
universidades, OTRIS e empresas. 
Actualmente a rede é a arañeira dos 
coñecementos e as universidades teñen 
que estar nesa posición, aplicando o 
que coñecen alá onde se necesita. Iso 
súmase no caso español á enorme crise 
socioeconómica que vivimos, e que nos 
converteu nun país de mendigos. Entre 
eles aparecen os científicos, debido á 
incapacidade de visión a longo prazo 
dos políticos e as exhaustas arcas das 
administracións galegas e españolas para 
dedicarlle algo á I+D+i.

E como se pode loitar contra esta situación?
Necesariamente as universidades teñen que 
buscar non só parceiros polo mundo adiante 
senón tamén fontes de financiamento. Esa é 
a chave do desenvolvemento dos grupos de 
investigación: os proxectos de colaboración 
con outras universidades, con centros de 
transferencia e con empresas. En concreto 
nestes momentos estase abrindo unha nova 
oportunidade xeral que vai durar o sexenio 
2014-2020, o chamado Horizonte 2020, 
no que se inscribe o novo Programa Cadro 
da UE de I+i+i (investigación, innovación 
e internacionalización). É de importancia 
capital concienciar os investigadores de 
que, se non poden atopar os cartos aquí, 
haberá que ir buscalos a Bruxelas.

Ese papel de concienciación será 
asumido polo seu gabinete?
Na OTRI imos darlle unha gran prioridade 
ao Horizonte 2020 difundindo entre todos 
os grupos de investigación a necesidade 
básica de participar nos seus programas. 
Para iso temos que impulsar un cambio de 
mentalidade nos grupos de investigación e 
acabar con ese medo escénico a aparecer 
en espazos europeos que implican unhas 
grandes diferenzas de mentalidade, tanto 
en lingua como en educación e modo de 
facer. Os grupos de investigación teñen que 
aprender a vender e este gabinete vailles 
axudar a que o fagan, pero non podemos 
facelo todo, hai que ter unha vontade 
vendedora. O mellor profesor non é o que 
máis sabe senón o que mellor explica o que 
sabe. Do mesmo xeito, os investigadores 
tamén deben aprender a explicar o que 
saben e obter un rendemento. Se non se 
sabe vender o resultado da investigación, 
non serve para nada.

Cre que existe esa vontade 
vendedora na UDC?
Desde logo os grupos están asumindo esa 
cultura e son conscientes de que teñen que 
dedicar unha porcentaxe vital do seu tempo 
a contar de bo xeito o que fan. Iso é o que 
se fai de toda a vida nos países punteiros 
en investigación como Gran Bretaña, os do 
norte de Europa ou Israel. Está demostrado 
que as universidades que máis retorno 
conseguen de Bruxelas son as que expoñen 
con maior claridade os seus proxectos.

Que accións concretas van 
desenvolver neste eido?
As acción inmediatas xa as estamos 
desenvolvendo coa presentación dos 
programas do Horizonte 2020 adecuados 
á oferta investigadora da UDC, xa que 
queremos acceder ao primeiro bloque 
de convocatorias do ano 2014. E nesa 
fase estamos, co fin de dar a coñecer 
o programa e despois para procurar os 
proxectos e os consorcios europeos nos que 
se vaian inserir os grupos de investigación 
da UDC.

Como se abordará a constitución 
dos consorcios?
Para conseguir a subvención hai que 
demostrar excelencia non só dos grupos 

de investigación universitarios senón 
tamén dos parceiros empresariais dos 
consorcios. Deben incluír empresas 
que poidan demostrar a súa capacidade 
competitiva e comercial no eido do 
proxecto que se presente. Por iso 
estamos estendendo as presentacións ao 
ámbito empresarial, recordando que sen 
compoñente empresarial non se poden 
presentar propostas á Comisión Europea, 
exceptuando as bolsas que se conceden a 
investigadores ao límite do coñecemento 
(investigación básica e aplicada).

Que outros retos se propón a 
OTRI de cara ao futuro?
Estamos traballando moito no mantemento 
das liñas de información continua entre os 
grupos de investigación, co fin de facilitar 
a continua expansión polo mundo dos 
proxectos que xorden nesta universidade. 
Tamén interésanos moito avanzar no 
seguimento e valorización de patentes como 
elementos de venda que producen ingresos 
á universidade. Iso é importantísimo para 
nos, do mesmo xeito que a proxección da 
nosa OTRI no mundo. Estamos traballando 
na apertura dun sitio especial na web da 
UDC con conexión coas redes sociais. No 
noso obxectivo de facer máis visibles no 
eido empresarial as capacidades desta 
universidade. 



Avansig
Unha empresa de base tecnolóxica referente en Galicia

Avansig é unha empresa de base 
tecnolóxica pioneira en Galicia que ten as 
súas raíces na Universidade da Coruña. José 
Ignacio Lamas e David Trillo pertencen a 
esa nova xeración de emprendedores que 
iniciaron a súa andaina como investigadores 
na nosa institución académica. 

Esta compañía é unha das empresas 
galegas máis destacadas na enxeñaría 
do sóftware, e está orientada ao 
desenvolvemento de novas ferramentas 
e aplicativos no campo da informática e 
dos sistemas de información xeográfica. 
Ambos os empresarios son licenciados 
en Enxeñaría Informática pola UDC 
e comezaron a traballar xuntos como 
investigadores no Laboratorio de Bases de 
Datos do departamento de Computación, 
onde desenvolveron o seu proxecto fin de 
carreira. 

O seu espírito emprendedor fixo que 
durante este período participaran en varios 
programas de I+D+i relevantes, caso da 
Enquisa de Infraestrutura e Equipamento 
Local para a Deputación Provincial da 
Coruña. Isto permitiulles desenvolverse 
profesionalmente na área das tecnoloxías 
da información xeográfica (TIX), 
colaborando con varios grupos de traballo 
da Escola Técnica Superior de Camiños 
Canais e Portos, entre os que se atopa o 
Laboratorio de Estudos Territoriais, dirixido 
por Carlos Nárdiz Ortiz, así como o grupo 
de Enxeñaría Cartográfica, coordinado 
por Alberto Varela García, e o grupo de 
Enxeñaría da Auga e o Medio Ambiente, 
liderado por Joaquín Suárez. No ámbito 
universitario, David Trillo e José Ignacio 
Lamas foron os principais responsables 
do desenvolvemento de importantes 
aplicacións SIX, como gisEIEL, sistema 

pioneiro a nivel nacional desenvolvido 
integramente en sóftware libre, que segue 
os estándares internacionais do OpenGIS 
Consortium e as directivas INSPIRE. 

O seu traballo na UDC empuxounos a crear 
a súa propia empresa, despois dunha longa 
e intensa traxectoria como investigadores. 
Na actualidade desenvolven importantes 
proxectos de I+D+i tanto en Galicia como 
no resto do territorio español. O ano 2012 
foi moi especial para estes emprendedores, 
xa que foron recoñecidos publicamente co 
Premio AJE Junior que outorga a Asociación 
de Xoves Empresarios Provincia da Coruña. 
Ademais, obtiveron a cualificación de 
iniciativa de emprego de base tecnolóxica 
que concede a Xunta de Galicia, así como o 
título de Empresa Asociada da UDC.

Nin David Trillo nin José Ignacio Lamas 
esquecen as súas raíces na institución 
académica. De feito, nese mesmo ano 
a compañía asinou un convenio coa 
Fundación Universidade da Coruña e a 
Facultade de Informática para incentivar 
o desenvolvemento dos programas de 
prácticas, que acadou un grande éxito, 
xa que propiciou a posterior contratación 
dun dos seus bolseiros. A día de hoxe a 
empresa ten contratados catro profesionais 
procedentes da UDC, dous enxeñeiros en 
Informática e dous técnicos procedentes 
da rama da Arquitectura. Ademais, ata o 
momento os empresarios dirixiron sete 
proxectos de fin de carreira, amosando 
un gran compromiso coa formación de 
calidade que ofrece a Universidade e 
achegando un valor engadido ao alumnado.

Avansig é un exemplo para a comunidade 
universitaria galega. É o caso de éxito 
de dous alumnos que tras unha longa 

traxectoria de anos na investigación 
científica dan o salto ao mundo da empresa 
amosando un firme compromiso coa 
dinamización e o progreso da economía 
e do benestar de Galicia. Desde as súas 
instalacións, situadas no polígono de 
Pocomaco da Coruña, traballan en varios 
proxectos de desenvolvemento tecnolóxico 
relacionados coa xeolocalización e o 
mundo das smart cities unindo vangarda e 
innovación empresarial.
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A UDC traza o plan de ruta para garantir a 
igualdade entre mulleres e homes

A Universidade da Coruña ten entre as 
súas prioridades garantir a igualdade no 
seo da súa comunidade, tanto no que 
abrangue ao estudantado como ao corpo de 
profesorado e ao persoal de administración 
e servizos. Desde o equipo de goberno 
existe o pleno convencemento, ademais, 
de que a institución universitaria non 
só debe impulsar todas as políticas que 
sexan necesarias neste camiño, senón 
tamén servir como exemplo de paridade á 
sociedade en xeral.

Con este obxectivo, o Consello de Goberno 
da Universidade da Coruña vén de aprobar 
o I Plan de igualdade entre mulleres e 
homes, que recolle cinco eixos de actuación 
con 47 medidas para desenvolver en catro 
anos (entre 2013 e 2017) e cunha revisión 
de obxectivos cada dous anos. As medidas 
propostas para acadar cada un destes 
obxectivos son de dous tipos: de carácter 
específico, dirixidas a unha área concreta, 
e transversais, que están dirixidas a todo o 
espectro universitario.

Eixos de actuación:

1. Promoción da igualdade, 
responsabilidade social e goberno. 
Ten como obxectivo visibilizar as 
desigualdades existentes e traballar pola 
súa erradicación.

2. Integración da perspectiva de xénero na 
actividade docente e investigadora, co 
obxectivo de promover unha presenza 
equilibrada de ambos os sexos nas 
distintas titulacións, nos planos de 
estudo e na actividade investigadora.

3. Condicións de traballo, política de 
persoal e formación. Este eixo pretende 
garantir a igualdade de oportunidades 
nas condicións de traballo e facilitar a 
conciliación da vida persoal e familiar 
coa laboral.

4. Comunicación, difusión e relacións 
institucionais, co fin de integrar de xeito 
eficiente a perspectiva de xénero nas 
actividades de difusión cultural e doutra 
índole, fomentando o uso da linguaxe 
inclusiva e erradicando os estereotipos 
de xénero na comunicación.

5. Prevención da violencia de xénero en 
todas as súas manifestacións.

A Universidade da Coruña dótase deste 
plan de igualdade logo de que a Oficina 
de Igualdade de Xénero, entidade adscrita 
á Vicerreitoría de Campus de Ferrol e 
Responsabilidade Social e responsable 
do plan, efectuase un diagnóstico sobre a 
situación na Universidade. A información 
recollida indica un desequilibrio de xénero 
na UDC en distintos eidos. Por unha banda, 
existe paridade no sector do estudantado 
en termos xerais pero cunha segregación 
horizontal segundo o tipo de titulación. No 
sector do persoal docente e investigador, 
a distribución é dun 35,4% de mulleres 
fronte ao 64,6% de homes, cunhas áreas 
moi feminizadas e outras fortemente 
masculinizadas, e unha presenza menor de 
mulleres nos postos máis altos da escala 
na carreira universitaria. Só un 12,4% 
de mulleres da UDC son catedráticas, 
por debaixo da media española situada 
nun 15,3%. O persoal de administración 
e servizos é un colectivo feminizado cun 
69,6% de mulleres.

Dentro do marco do plan de igualdade, 
o Consello de Goberno aprobou tamén o 
Protocolo para a prevención e protección 
fronte ao acoso sexual e acoso por razón 
de sexo na UDC. A Universidade pretende 
con este protocolo poñer á disposición 
de calquera persoa que puidese ter algún 
tipo de relación coa universidade unha 
ferramenta para a prevención e protección 
fronte a posibles situacións de acoso sexual 
e por razón de sexo, garantindo sempre a 
confidencialidade. 
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E O Claustro aproba o Plan 

estratéxico da UDC ata 2020

A Universidade da Coruña vén de dotarse dun plan estratéxico que 
lle permitirá enfrontar uns anos “complexos e vitais na procura 
dos estándares de calidade académica e científica acordes co 
elevado nivel de esixencia da sociedade”. Así o indicaba o reitor 
da UDC, Xosé Luís Armesto, na presentación deste documento 
ante o claustro, que foi aprobado con 91 votos a favor, 8 en contra 
e 44 abstencións. Na elaboración deste programa participaron 
preto dun centenar de persoas, de modo que representa a 
vontade colectiva e a materialización dun necesario modelo de 
goberno da universidade pública que facilite a participación e a 
corresponsabilidade.

O plan “retrata ben o que somos e o que queremos ser”, indicaba 
o reitor, engadindo que “define como imos enfrontar a curto prazo 
a nosa responsabilidade de prestar un servizo público fundamental 
para o progreso social, cultural e económico do noso contorno”. O 
plan estratéxico articúlase en varias áreas estratéxicas que implican 
unhas liñas de actuación e inclúen indicadores con que mediren os 
resultados desde o valor inicial actual ata a meta no ano 2020.

Entre outros obxectivos concretados no plan, a Universidade da 
Coruña establece un decálogo encabezado pola empregabilidade 
dos graduados e graduadas ou a investigación colaborativa e 
internacional. Neste eido o obxectivo é acadar un 50% máis de 
ingresos procedentes de proxectos internacionais e un incremento 
do 20% no número de proxectos colaborativos universidade-
empresa. Outro reto é a produción científica de calidade, que sitúe 
a UDC entre as vinte primeiras universidades de España, e a oferta 
de titulacións atractivas, con maior presenza dos títulos conxuntos 
e dobres, con outras institucións nacionais e internacionais. Canto 
á formación do alumnado, perséguense uns resultados académicos 
excelentes, con taxas de eficiencia superiores ao 80%, e un 
incremento do 50% de novas matriculacións en mestrados.

A internacionalización é outro reto fundamental, e o teito marcado 
pasa polo incremento de 60 puntos porcentuais da taxa de 
mobilidade do estudantado e a duplicación da permanencia de 
persoal docente e investigador da UDC en institucións estranxeiras. 

Finalmente, no eido da responsabilidade social, o mantemento 
de axudas destinadas ao estudantado, as políticas ambientais ou 
a xestión eficiente dos recursos e servizos son outras prioridades 
destacadas.

Premio do Deporte para o Club de 
Rugby de Arquitectura Técnica

O rugby foi este ano o gran protagonista da gala deportiva da 
Universidade da Coruña, que celebrou a súa Semana do Deporte 
cuxos actos culminaron coa entrega do Premio Deportes 2013 ao 
Club de Rugby de Arquitectura Técnica, en recoñecemento á súa 
gran traxectoria tras a súa fundación en 1976 por un grupo de 
alumnos. A entrega deste premio tivo lugar na nova Aula Náutica 
do dique Barrié de la Maza, o cal serviu como inauguración destas 
instalacións, en que xa comezaron a realizar prácticas o alumnado 
de Ciencias do Deporte e da Educación Física e Náutica. Ademais 
do premio que recibiu o CRAT, entregáronse outros galardóns aos 
equipos gañadores das distintas ligas universitarias que tiveron 
lugar ao longo dos últimos meses. Concretamente, na categoría de 
baloncesto o vencedor foi o de Económicas 17 na liga coruñesa, 
mentres que na ferrolá gañou o Escola Universitaria Politécnica 
3; en fútbol 7 recibiron o seu premio Camiños 10, Económicas 2 
e Escola Universitaria Politécnica 5; mentres que en fútbol sala os 
trofeos foron para Informática 31, Económicas 21 e Enfermaría 3.

A Semana do Deporte da UDC, que se desenvolve todos os 
anos, ten como obxectivo promover todas as disciplinas que se 
practican nos campus da Coruña e Ferrol. Así, os membros da 
comunidade universitaria poden practicar desde tiro con arco ata o 
tenis, o fútbol, surf, pádel ou ioga. O número de participantes nas 
diferentes modalidades supera as 3.200 persoas e teñen gran poder 
de convocatoria tanto as ligas universitarias como as actividades 
máis recentes como batuka ou zumba.
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Normal aposta pola análise da relación 
entre a persoa e o seu contorno

Tomar medidas é o título da nova e singular proposta do 
espazo de intervención cultural da UDC, Normal, que se puxo 
en marcha antes do Nadal e que proseguirá ao longo deste 
ano. Este ciclo, desenvolvido polo colectivo Ergosfera, propón 
cinco accións tácticas con que cuestionar os territorios en 
conflito e transformación da cidade, mediante un achegamento 
pseudocientífico. Participantes e colaboradores expertos 
representan o rol de detectives ou exploradores para tomaren 
“medidas” do urbano e chegar a propoñer “medidas” cidadás.

A investigación estase a desenvolver sobre o eixe metropolitano 
da avenida de Arteixo, que reúne desde a centralidade do primeiro 
ensanche ata o porto exterior, pasando polos novos contedores de 
ocio e consumo masivo. Unha vez finalizada cada acción, realízase 
en Normal unha análise e exposición do seguimento e conclusión 
das “medidas” tomadas.

A primeira sesión tivo lugar o pasado 19 de decembro tras a 
realización de dez quilómetros de ruta na procura das outras 
naturezas da cidade, para detectar elementos bióticos non 
planificados que habitan as cidades. Tamén se analizaron 
elementos como os novos locais de hostalaría do ensanche co 
fin de coñecer as estéticas dominantes actuais, e o 10 de xaneiro 
celebrouse o encontro en Normal para analizar o espazo dos 
centros comerciais e o acceso público ao consumo masivo. A cuarta 
medida abordou o papel das entidades financeiras e o programa 
concluiu cun campamento científico de 24 horas na glorieta 
Eduardo Diz López (A Grela), para analizar as características 
básicas e as oportunidades dunha nova centralidade urbana en 
formación. A actividade culminou o día 31 de xaneiro en Normal, 
onde se presentarán as conclusións do estudo.

Este programa compleméntase durante este segundo tramo do 
curso en Normal co proxecto artístico titulado As tácticas do 
adversario, que combina videoarte, instalación e accións para 
establecer un diálogo entre o poder e o activismo artístico, 
presente máis que nunca nas rúas e nos lugares públicos e 
privados. Comisariada por Manuel Segade, a protagonista central 
é a exposición 8 Espazos, 9 Artistas, que propón, en paralelo 
ao programa Tomar medidas, varias creacións relacionadas con 
diferentes espazos de uso cidadán. Así, Fernando Sánchez Castillo 
propón a súa Arquitectura para el caballo, unha vídeocreación 
localizada na Universidade Autónoma de Madrid; sobre o centro 
comercial pronúncianse Iratxe Jaio e Klass Van Gorkum, que na 
instalación Tempo morto toman un zombi como personaxe para un 
xogo de rol sobre a vida e a cidade moderna; Mohamed Bourouissa 
propón no seu vídeo Al-in, unha visión sobre as entidades 
bancarias, a través dunha gravación nos salóns do Pazo da Moeda 
de París;o papel e a historia dos clubs é o tema elixido no filme 
documental de Jennie Livingston, no seu Paris is burnig, mentres 
que o arrabalde é analizado en The Lake Arches por Cyprien 
Gaillard, que toma como escenario este complexo residencial 
realizado sobre un lago artificial. 

Pola súa banda, a artista viguesa Carme Nogueira achega unha 
instalación de catro vídeos e catro publicacións, tituladas La 
citoyennetè. O centro en desprazamento II, ambientadas en París 
e deslocalizando o escenario e a historia de determinados sucesos. 
O fogar é o eixe central de intervención de Núria Güell, que se 
centra nos desafiuzamentos. Finalmente, Mladen Stilinovic propón 
en Artist at work e The Praise of Laziness a súa visión da produción 
artística. Stilinovic (Zagreb, 1947) está considerado como un dos 
pais da arte conceptual da antiga Iugoslavia. En 1991, ante a caída 
do réxime no seu país, recuperou imaxes da súa etapa conceptual 
onde el mesmo se fotografa mentres dorme para vinculalas a un 
manifesto escrito a favor da preguiza. 

Increméntase o alumnado 
Erasmus nas aulas coruñesas

Preto de 300 alumnos e alumnas estranxeiros están a cursar 
estudos neste primeiro semestre na Universidade da Coruña. Aínda 
que o número global descende un pouco con respecto ao ano 
pasado, houbo un aumento considerable no número de alumnos do 
programa Erasmus, xa que a baixada tivo que ver cos cambios de 
criterio do programa Ciencias sen Fronteiras do Brasil que o ano 
pasado trouxo ás aulas coruñesas 73 estudantes e este ano baixou 
a dez. Este curso destaca, ademais, polo aumento de estudantes 
foráneos nas titulacións da Universidade da Coruña en que se 
imparten aulas en inglés. Así, na Facultade de Economía e Empresa 
pasaron de 31 a 53, ou na de Ciencias de 14 a 22. Outro dos grupos 
que merecen mención especial é o programa Tempo Erasmus 
Mundus con países do leste de Europa, que suman máis de doce 
estudantes.

Por países, os que proporcionan máis estudantes á Universidade 
da Coruña son Italia, Alemaña, Polonia, México, Francia, Romanía, 
República Checa e Estados Unidos, mentres que as titulacións máis 
atractivas para este alumnado son Filoloxía, ADE, Arquitectura, 
Dereito, Química, Bioloxía, Ciencias da Actividade Física e do 
Deporte e Socioloxía. Por campus, a maioría estuda nos coruñeses 
e só unha decena o fai no campus de Ferrol.

No que respecta aos alumnos e alumnas da Universidade da 
Coruña que estudan fóra do seu país neste semestre, a cifra 
ascende a 485. Os países escollidos polo noso estudantado son 
Italia, Portugal, Polonia, Romanía e Brasil, principalmente, e en 
titulacións como Arquitectura, Ciencias da Actividade Física e do 
Deporte, as enxeñarías da Escola de Camiños, Canais e Portos, 
Economía, Ciencias Empresariais e Filoloxía.
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Escola de Doutoramento da UDC
O camiño cara á internacionalización dos altos estudos 
universitarios

A Universidade da Coruña deu este 
ano un importante paso adiante na 
excelencia académica e investigadora 
coa creación da Escola Internacional de 
Doutoramento, dirixida polo catedrático 
da Área de Arquitectura e Tecnoloxía 
de Computadoras, Ramón Doallo 
Biempica. Esta escola nace coa vocación 
de internacionalizar os estudos de 
doutoramento da Universidade da Coruña, 
para o que se potenciarán as estadías do 
persoal investigador no estranxeiro e a 
lectura de teses lidas na modalidade de 
mención internacional. 

Doallo explica que un dos retos 
fundamentais desta escola, da que 
dependen todas as titulacións de 
doutoramento, é deseñar unha oferta 
fundamentada na demanda social 
e orientada á internacionalización, 
adaptando os novos programas ao marco 
do espazo europeo de educación superior 
e incrementando o número de programas 
interuniversitarios e con mención cara á 
excelencia, así como as teses con mención 
internacional. 

No que se refire á mención cara á 
excelencia, actualmente son once os 
programas con esta cualificación. Trátase 
dun número importante, xa que non é 
doado acadar esta meta, na que se valoran 
desde o número de sexenios do persoal 
docente ata os proxectos de investigación 
en que traballan os seus membros ou a 
publicación en revistas de alto impacto. 

Con respecto á internacionalización, o 
director da Escola sinala que o grande 
obxectivo que se persegue é incrementar 
o número de teses defendidas con esta 
mención, ben como ampliar os programas 
conxuntos con universidades estranxeiras 
e crear un comité asesor internacional, que 
permita que ao redor de cinco expertos 
internacionais poidan vir cada ano á UDC 
para asesorar á Escola de Doutoramento. 

Un dos aspectos que revisten maior 
dificultade no eido da mención 
internacional é o das estadías predoutorais 
no estranxeiro, xa que se esixe un mínimo 
de tres meses, o cal non resulta doado de 
financiar. Neste sentido Doallo salienta o 
convenio asinado con Inditex para apoiar 
economicamente estas estadías, que 
inclúe unha achega económica de 100.000 
euros anuais en bolsas para o estudantado 
de doutoramento. Unha comisión mixta 
integrada pola Universidade da Coruña 
e por Inditex encargarase de seleccionar 
e avaliar as solicitudes cuxos criterios 
de valoración incluirán o expediente 
académico e o curriculum vitae do/a 
solicitante, o interese científico da estadía e 
do centro receptor, ademais dos currículos 
do director de tese e do investigador do 
centro receptor.

Outro aspecto que se pretende fomentar 
desde a Escola é incrementar as 
colaboracións en investigación realizada 
durante o período de tese en consorcio con 
empresas. É unha saída fundamental, en 
opinión de Ramón Doallo, tendo en conta o 
descenso do investimento en investigación 
pública por mor da crise. “Actualmente 
as persoas que realizan a tese teñen un 
financiamento escaso”, indica o director, 
para engadir que “é necesario contar con 
financiamento privado”. Por iso anima ás 
empresas a que sigan o ronsel de Inditex 
na súa aposta pola internacionalización 
e a excelencia do doutoramento. Unha 
colaboración que non só se inscribe no 
apoio directo senón tamén na transferencia 
dos resultados da investigación, xa que 
cada vez se ten máis en conta este aspecto 
na convocatoria de proxectos.

Finalmente, no obxectivo de incrementar 
a relación do doutoramento co contorno 
laboral, a UDC está estudando adaptar á 
Coruña a iniciativa xurdida en Cataluña, 
denominada “doutoramentos industriais”, 
que consisten na realización de teses en 
que os investigadores dividen o período 

de tese entre o seu labor investigador 
nun laboratorio da UDC e a estadía nunha 
empresa. 

O director da Escola de Doutoramento 
explica que a crise non só está afectando ao 
financiamento dos proxectos. Tamén está 
a provocar certo incremento do alumnado 
que acode a estes programas, debido ao 
complicado panorama laboral, que os anima 
a retomar o vínculo académico e acadar 
o título de doutor. Porén, neste aspecto 
Doallo lamenta a escasa valoración que se 
ten destes altos estudos no eido empresarial 
español, cando noutros países estes 
titulados e tituladas acadan un status e un 
nivel salarial moi importante. Considera que 
en España cómpre mudar a inercia pola que 
o doutoramento se enfoca á investigación 
ou á docencia universitaria, sen que as 
empresas teñan en conta a capacidade de 
iniciativa e madurez que supón para unha 
persoa titulada abordar un doutoramento, 
así como os valores e coñecementos 
específicos que adquiren na elaboración da 
tese.

A ESCOLA

A Escola Internacional de Doutoramento 
da Universidade da Coruña foi oficialmente 
constituída o pasado 23 de xuño, sen 
supoñer incremento de gasto para a 
Universidade da Coruña, xa que non 
conta con edificio propio, senón que a 
súa sección administrativa está integrada 
nas dependencias actuais da Sección de 
Estudos Oficiais de Posgrao, no Pavillón de 
Estudantes do Campus de Elviña. Esta nova 
escola reúne toda a oferta de doutoramento 
nunha única entidade. Dela dependen, 
por tanto, os 32 programas actuais en 
que están matriculados por volta de 1.400 
alumnos e alumnas, e dos cales 20 son 
interuniversitarios e once con mención cara 
á excelencia.
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