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A. MUDANZAS NA DIRECCIÓN E ORGANIZACIÓN DO CENTRO 
 
Durante o ano 2017 tiveron na Facultade de Filoloxía diversas mudanzas que 
afectaron a composición da equipa decanal, as comisións delegadas e o modo de 
agrupar áreas e departamentos. Poden sintetizarse nas epígrafes a seguir, 
ordenadas cronoloxicamente: 
 

(1) Nova equipa decanal 
(2) Fusións dos departamentos nun só 
(3) Aprobación do Regulamento de Réxime Interno (RRI) 
(4) Composición das comisións delegadas do centro 

 
1. Nova equipa decanal 
No día 3 de abril de 2017 celebráronse na Sala de Graos as eleccións ao 
decanato do centro no marco dunha Xunta de Facultade de carácter 
extraordinario. De acordo co Regulamento Electoral Xeral, caso a Decana en 
funcións se presentase como candidata, recaerá na persoa de máis idade entre as 
asistentes desenvolver as responsabilidades de presidente ou de presidenta desa 
sesión. Unha vez verificada a listaxe de membros presentes, correspondeu ao 
Prof. Dr. Pablo Cancelo ese labor e ao Secretario do centro o propio de 
secretario ao se non candidatar.  
 
Realizadas as accións protocolares estabelecidas (refefencia á lexislación 
vigorante, cesión da palabra á candidata, exposición desta do seu programa etc.), 
a Prof. Dra. María Jesús Lorenzo Modia fica proclamada Decana da Facultade 
de Filoloxía ao non concorreren máis persoas para ese posto. A equipa decal 
ficou composta polos seguintes membros: 
 

Cargo académico Nome 
Decana María Jesús Lorenzo Modia 

Secretario Xosé Manuel Sánchez Rei 
Vicedecana Elizabeth Anne Woodward Smith 
Vicedecano Carlos Caetano Vizcaíno Fernández 
Vicedecano Félix Córdoba Rodríguez 

 
2. Fusións dos departamentos nun só 
Despois de varios meses de negociacións entre a CEPREA, os centros, os 
departamentos e as centrais sindicais, o Consello de Goberno, na súa reunión de 
26.10.2016, acordou fusionar varios departamentos en toda a universidade para 
reducir os 43 que había. No que afecta a Facultade de Filoloxía, os antigos 
departamentos de Filoloxía Española e Latina, Filoloxía Inglesa e Galego-
Portugués, Francés e Lingüística ficaron integrados no actual Departamento de 
Letras. As eleccións ao novo Consello de Departamento foron realizadas en 
28.03.2017 e foi electa directora a Profa. Dra. Teresa López Fernández. A 
dirección deste órgao é presentemente formada, para alén desta profesora, polo 
Prof. Dr. Luís González García, que se ocupa dos labores de secretario. Canto 
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ao Regulamento de Réxime Interno do Departamento de Letras, foi aprobado na 
reunión do Consello de Goberno da UDC celebrada en 20.07.20171. 
 
Por súa vez, o novo departamento, congruentemente co antecitado Regulamento, 
pasou a se estruturar en diferentes seccións departamentais descendentes das 
anteriores áreas. A seguir ofrécese a súa relación e a listaxe de profesoras/es que 
se ocupan de as coordinaren: 
 

Sección Coordinador/a 
Estudos Ingleses Eduardo Barros Grela 
Filoloxía Latina Luís Fernando González Muñoz 

Filoloxía Románica Dolores Sánchez Palomino 
Galego-Portugués Xosé Ramón Freixeiro Mato 

Lingua e Literatura Española Nieves Pena Sueiro 
Lingüística Celso María Álvarez Cáccamo 

   
3. Aprobación do Regulamento de Réxime Interno (RRI) 
Na sesión da Xunta de Facultade de 26.07.2017 aprobouse a proposta de texto 
para o novo RRI do centro, o cal foi remitido ao Consello de Goberno, que lle 
deu o visto e prace definitivo na súa reunión de 30.10.20172.  
 
4. Composición das comisións delegadas do centro 
Por súa vez, como consecuencia do novo RRI, fíxose necesario actualizar a 
composición das comisións existentes no centro. Así pois, despois de 
presentadas as candidaturas e, se fose o caso, após as pertinentes votacións, as 
comisións fican integradas polos membros que se relacionan máis abaixo, de 
acordo co aprobado na Xunta de Facultade de 22.12.2017. As comisións 
comezaron a funcionar cos novos membros en finais do ano 2017 e nos inicios 
do seguinte.  
 
En síntese, a constitución delas ficou como segue: 
 
4.1. Comisión Permanente 
Decana:  

María Jesús Lorenzo Modia 
Secretario:  

Xosé Manuel Sánchez Rei 
Sector do profesorado (5 representantes pertencentes a distintas áreas de 
coñecemento): 

José Ignacio Pérez Pascual 
José Liste Noya 
Manuel Ferreiro Fernández 
Margarita Alonso Ramos 
María Eva Valcárcel López 

Sector do estudantado (3 representantes): 
Ángela Vázquez Bao 

1 Vid. http://www.udc.es/letras/normativa/reg_rexime_interno.html.  
2 Vid. https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2017/003471  

                                                           

http://www.udc.es/letras/normativa/reg_rexime_interno.html
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2017/003471
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Erea Blanco Gallego 
Celtia Sanmartín García 
Sector do PAS (1 representante): 

María Isolina Silva Pais 
 

[Resultados das votacións: Margarita Alonso Ramos, 19 votos; Manuel Ferreiro 
Fernández, 19; José Liste Noya, 21; José Ignacio Pérez Pascual, 20; María Eva 
Vacárcel López, 12; Gema Vallín Blanco, 7; Votos en branco, 7; Votos nulos, 1] 

 
4.2. Comisión de Estratexia e de Garantía de Calidade 
Decana: 

María Jesús Lorenzo Modia 
Vicedecano responsábel de calidade:  

Carlos Caetano Vizcaíno Fernández 
Secretario:  

Xosé Manuel Sánchez Rei 
Coordinadoras/es de titulación 

Carme Fernández Pérez-Sanjulián 
Elizabeth Anne Woodward Smith 
Esperanza Acín Villa 
Esperanza Morales López 
José Manuel Estévez Saá 
Leticia Eirín García 

Sector do profesorado (1 representante de áreas de coñecemento non incluídas 
na comisión noutros postos ou sen docencia nas materias básicas nos graos): 

Luís Fernando González Muñoz 
Sector do estudantado (4 representantes): 

Ángela Vázquez Bao 
Erea Blanco Gallego 
Celtia Sanmartín García 

Sector do PAS (1 representante): 
Marta Lago Méndez 

A admnistradora da facultade: 
María Isolina Silva Pais 

1 técnico/a da Unidade Técnica de Calidade (UTC) 
1 representante do alumnado egresado 
1 representante de empregadores/as 

 
[Resultados das votacións: Luís Fernando González Muñoz, 28 votos; María 
Dolores Sánchez Palomino, 8; Votos en branco, 1; Votos nulos, 0] 

 
4.3. Comisión de Biblioteca 
Decana (ou Vicedecana/o en quen delegar):  

Félix Córdoba Rodríguez 
Sector do profesorado (6 representantes pertencentes a distintas áreas de 
coñecemento) 

Gema Vallín Blanco 
Laura Tato Fontaíña 
Luís Fernando González Muñoz 
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María Frías Rudolphi 
Mercedes Regueiro Diehl 
Nieves Pérez Sueiro 

Sector do estudantado (3 representantes) 
Ángela Vázquez Bao 
Erea Blanco Gallego 
Celtia Sanmartín García 

Sector do PAS (1 representante) 
María del Carmen Rodríguez Veiga 

Directora da Biblioteca: 
Marta Lago Méndez 

 
4.4. Comisión de Cultura e Extensión Universitaria 
Decana (ou persoa en quen delegar):  

Elizabeth Anne Woodward Smith 
Sector do profesorado (4 representantes pertencentes a distintas áreas de 
coñecemento): 

Emiliana Tucci 
Emma Lezcano González 
Esperanza Acín Villa 
Roberto Samartín López-Iglesias 

Sector do estudantado (2 representantes): non hai candidaturas 
Sector do PAS (1 representante): 

Marta Lago Méndez 
 

[Resultados das votacións (primeira volta): Esperanza Acín Villa, 13 votos; 
Emma Lezcano González, 22: Olivia Rodríguez González, 8; Roberto Samartín 
López-Iglesias, 19; Emiliana Tucci; Votos en branco, 0; Votos nulos, 0. Ao haber o 
mesmo número de votos entre dúas candidatas, procede repetir a votación para 
desempatar este resultado e proponse á Xunta de Facultade voltar a realizala, 
embora só elexindo entre as profesoras en situación de empate, a proposta é 
aceptada por asentimento] 
[Resultados das votacións (segunda volta): Emiliana Tucci, 15 votos, Olivia 
Rodríguez González, 14; Votos en branco, 4; Votos nulos, 4] 

 
4.5. Comisión de Infraestruturas e Servizos 
Decana (ou Vicedecana/o en quen delegar):  

Félix Córdoba Rodríguez 
Sector do profesorado (4 representantes pertencentes a distintas áreas de 
coñecemento): 

Celso María Álvarez Cáccamo 
Emiliana Tucci 
Pablo Cancelo López 
Xoán Luís López Viñas 

Sector do estudantado (2 representantes): non hai candidaturas 
Sector do PAS (1 representante): 

María Isolina Silva Pais 
Xefa do Negociado de Asuntos Económicos: 

María Carmen Crespo Faraldo 
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[Resultados das votacións: Celso María Álvarez Cáccamo, 12 votos; Pablo Cancelo 
López, 14; Xoán Luís López Viñas, 22; Begoña Simal González, 7; Emiliana Tucci, 13, 8; 
Votos en branco, 0; Votos nulos, 0] 
 
4.6. Comision de Organización Académica 
Decana:  

María Jesús Lorenzo Modia 
Secretario:  

Xosé Manuel Sánchez Rei 
Directora do departamento adscrito á facultade: 

María Teresa López Fernández 
Coordinadoras/es das titulacións do centro:  

Elizabeth Woodward Smith 
Esperanza Acín Villa 
Esperanza Morales López 
José Manuel Estévez Saá 
Leticia Eirín García 
María do Carme Fernández Pérez-Sanjulián 

Sector do estudantado (4 representantes):  
Ángela Vázquez Bao 
Celtia Sanmartín García 
Erea Blanco Gallego 

Sector do PAS (1 representante): 
Marta Lago Méndez 

A administradora da facultade 
María Isolina Silva Pais 

 
4.7. Comision de Relacións Internacionais 
Decana (ou Vicedecana/o en quen delegar):  

Elizabeth Woodward Smith 
Sector do profesorado (6 representantes que sexan titoras/es académicos/as para 
intercambios internacionais): 

Alan Floyd Moore 
Carme Fernández Pérez-Sanjulián 
Cleofé Tato García 
David Clark Mitchell 
Esperanza Acín Villa 
María Dolores Sánchez Palomino 

Sector do estudantado (3 representantes):  
Ángela Vázquez Bao 
Celtia Sanmartín García 
Erea Blanco Gallego 

Sector do PAS (1 representante): 
María Isolina Silva Pais 
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4.8. Comision de Normalización Lingüística 
Decana (ou persoa en quen delegar):  

Xosé Manuel Sánchez Rei 
Sector do profesorado (4 representantes):  

David Clark Mitchell 
Xosé Ramón Freixeiro Mato 
Nieves Pena Sueiro 
Olivia Rodríguez González 

Sector do estudantado (2 representantes): non hai candidaturas 
Sector do PAS (1 representante): 

Xerardo Rodríguez Xusto 
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B. INICIO DO CURSO E TITULACIÓNS 
 
Para alén das titulacións tradicionalmente ofertadas polo centro (graos e 
mestrados), o curso 2015-2016 caracterizouse pola implantación dos programas 
de simultaneidade, ao paso que o ano 2016-2017 supuxo o definitivo 
asentamento deles. Con estas posibilidades de titulacións, unha persoa, 
matriculándose xa no primeiro curso ou até accedendo no terceiro, pode estudar 
324 créditos e conseguir no remate dous títulos de grao dos que hai na facultade 
en tan só cinco anos (Grao en Español: Estudos Linguísticos e Literarios & Grao 
en Galego e Portugués: Estudos Linguísticos e Literarios; Grao en Español: 
Estudos Linguísticos e Literarios & Grao en Inglés: Estudos Linguísticos e 
Literarios; Grao en Galego e Portugués: Estudos Linguísticos e Literarios & 
Grao en Inglés: Estudos Linguísticos e Literarios).  
 
Esta posibilidade de cursar estudos de filoloxía, aprobada na Xunta de Facultade 
na súa reunión ordinaria de 24.02.2015 para despois ser incluída na oferta da 
CIUG, tivo, no xeral, unha moito boa acollida e fixo que a matrícula aumentase 
de maneira notábel. Os datos verifican non só un acrecentamento das cifras de 
matrícula, mais tamén un aumento da media das cualificacións entre o 
estudantado que accedeu aos programas de simultaneidade. Na tabela a seguir 
recóllense os datos globais de matrícula (tirados da última Xunta de Facultade, 
celebrada en 22.12.2017):  
 
 

 Alumnado de 1º 
(primeira 
matrícula) 

Alumnado total 
na titulación 

Grao en Inglés 89 274 

Grao en Español 22 67 

Grao en Galego e Portugués 12 31 

Programa de Simultaneiade do Grao en 
Inglés & Grao en Galego e Portugués 

4 22 

Programa de Simultaneiade  do Grao en 
Español & Grao en Galego e Portugués 

3 12 

Programa de Simultaneidade do Grao en 
Inglés & Grao en Español 

21 67 

Mestrado Estudos Ingleses Avanzados e as 
súas Aplicacións  (MEIAA / IMAES) 

14 18 

Mestrado en Lingüística Aplicada (MILA) 4 9 

Mestrado en Literatura, Cultura e 
Diversidade (MLCD) 

21 29 

TOTAL 190 529 
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Os tales datos poden considerarse positivos ao se acrecentar o número de 
estudantes totais en 44 persoas a respecto dos datos totais de matrícula referidos 
ao ano 2016 (484). 
 
Por seu turno, no curso 2015-2016 ofertouse por primeira vez na Facultade de 
Filoloxía a posibilidade de cursar unha dupla titulación internacional para o 
Grao en Inglés: Estudos Linguísticos e Literarios3, despois de se asinar un 
convenio entre a UDC e University of South of Wales. Tal oferta mantívose nos 
cursos 2016-2017 e 2017-2018, ao entender que a internacionalización unha liña 
central da política da institución (vid. infra). 
 
Relativamente á oferta académica do centro, vira tamén subliñábel a 
reimplantación, no curso 2016-2017, do Mestrado en Literatura, Cultura e 
Diversidade (MCLD), despois de ser suspendido no curso 2015-2016 por 
decisión unilateral do goberno da Xunta de Galiza ao non chegar ao número 
mínimo de matrícula (20 persoas). Após modificacións notábeis no seu 
programa de estudos (supresión do itinerario dedicado ao ámbito anglófono, 
docencia semipresencial concentrada en dous días á semana, ampliación do 
número de créditos no Traballo Fin de Mestrado (TFM) de 6 a 12, revisións da 
organización das materias e dos seus contidos, procura da máxima congruencia 
entre as unidades temáticas nas dúas especializacións restantes –ámbito galego-
portugués e hispánico– etc.), o MLCD voltou a se ofertar e conseguiu ter unha 
matrícula exixida, o que garantiu que se puidese novamente contar con esta 
titulación para o curso 2017-2018.  
 
Deste mestrado, como tamén do Grao en Galego e Portugués: Estudos 
Lingüísticos e Literarios, hai que ponderar a especifidade de seren as únicas 
titulacións universitarias no SUG que conteñen tanto na súa denominación como 
nos seus planos de estudo competencias e referencias explícitas ao portugués. 
Isto favorece o seu afortalezamento, tendo en conta o desenvolvemento da 
Iniciativa Lexislativa Popular “Valentín Paz Andrade”, causa directa da 
aprobación pola Xunta no ano 2014 da subsecuente disposición legal (LEI 
1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos 
coa lusofonía)4; nela déixase de manifesto a necesidade de potenciamento dos 
vínculos entre galego e portugués para aquel “como lingua con utilidade 
internacional”, de forma a progredir no avanzo do “desenvolvemento social, 
cultural e económico” da Galiza. 
 
En último lugar, cómpre lembrarmos que o inicio do curso 2017-2018 se 
produciu, lamentabelmente, coa baixa por falecemento da nosa querida colega 
Cristina Fernández Bernárdez, profesora pertencente á Área de Lingua 
Española. 
  

3 Vid. http://www.udc.es/filo/estudantes/mobilidade/doble_grao/index.html. 
4 Vid. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140408/AnuncioC3B0-310314-
0001_gl.pdf. 
 

                                                           

http://www.udc.es/filo/estudantes/mobilidade/doble_grao/index.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140408/AnuncioC3B0-310314-0001_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140408/AnuncioC3B0-310314-0001_gl.pdf
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C. ACCIÓNS DESENVOLVIDAS PARA A GARANTÍA DE CALIDADE 
NAS TITULACIÓNS IMPARTIDAS NO CENTRO 
 
As accións para avanzarmos na calidade das titulacións ofertadas no centro 
poden agruparse en dúas epígrafes básicas: 
 

(1) Sistema de Garantia Interna de Calidade (SGIC) 
(2) Renovación da acreditación dos títulos  

 
1. Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) 
De forma a favorecer a mellora continua das titulacións impartidas na 
Universidade da Coruña e nomeadamente na Facultade de Filoloxía, garantindo 
un nivel de calidade que facilite a súa acreditación e a manutención dela, 
considérase necesario estabelecer un Sistema de Garantía Interna de Calidade 
(SGIC) do centro. En harmonía coas indicacións emanadas das axencia 
avaliadoras, e en particular a ACSUG, o deseño e a implementación dun sistema 
capaz de garantir a calidade dos procedementos e prácticas de diverso tipo 
ligados aos labores docentes enforman un factor estratéxico báxico para 
atinxirmos unha mellora continua dos títulos oficiais do SUG e, no caso que nos 
ocupa, das titulacións ofertadas no centro. Na mesma liña, a mellora permanente 
das competencias, as habilidades e as aptitudes do alumnado egresado constitúe 
unha constante ansia, xa que iso implicará un maior (re)coñecemento delas por 
parte de empregadores e da sociedade en xeral. 
 
Neste sentido, a Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña acompaña un 
sistema que garante a calidade de todos os seus procesos, servizos e titulacións, 
entendida aquela como a atención sistemática, estruturada e continua, en termos 
da súa manutención e mellora, a numerosos indicadores considerados medidores 
de calidade polas entidades avaliadoras correspondentes. No marco das políticas 
e procesos formativos que se desenvolven quer no conxunto do SUG quer na 
UDC, este sistema interno de garantía permite a esta facultade demostrar as boas 
prácticas e o bo desempeño dos seus programas e títulos, ben como o 
compromiso de executar ou de pór en andamento os medios precisos para tales 
finalidades. Relativamente a esa vontade de aprimorar os resultados docentes, 
cómpre ponderarmos que en xuño do ano 2016 a Facultade de Filoloxía recibiu 
da ACSUG a certificación da implantación do seu Sistema de Garantía de 
Calidade. 
 
Para desenvolver, seguir e mellorar o SGIC, vira esencial o traballo da 
Comisión de Estratexia e de Calidade do centro, cuxa composición e 
competencias figuran recollidas no artigo 20 do Regulamento de Réxime Interno 
(RRI) da Facultade de Filoloxía, xa citado máis acima (vid. supra). 
 
Durante o curso 2016-2017 realizouse o informe anual de análise de resultados 
deste para seren incorporadas nas actuacións estratéxicas aquelas melloras que 
foran recomendadas pola ACSUG. No procedemento PM01 (“Medición, análise 
e mellora: análise de resultados”) do SGIC da Facultade de Filoloxía recóllese 
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que a Comisión de Estratexia e Calidade do centro analizará anualmente de 
forma sistemática toda a información derivada de cada un dos procedementos 
definidos no SGIC, dando especial relevancia na súa análise aos datos relativos 
a necesidades, expectativas e satisfacción dos diferentes grupos de interese do 
centro (PA03), aos resultados académicos (PC11) e á inserción laboral (PC13). 
Como resultado desta análise, a Comision de Estratexia e Calidade pode propor, 
e de feito así o fixo, a modificación dalgún dos procedementos que integran o 
SGIC. Esta análise realizouse en catro encontros desta comisión (30.01.2017, 
01.06.2017, 11.07.2017 e 16.10.2017), á medida que se ían coñecendo os 
indicadores dos diferentes procedementos. 
 
Dentro do ámbito do PM01, foron estudados sistematicamente, cuns datos 
procedentes dos resultados da análise de cada un dos procedementos definidos 
no SGIC. Especial relevancia para esta análise teñen os relativos a necesidades, 
expectativas e satisfacción dos diferentes grupos de intereses (PA03), aos 
resultados académicos (PC11) e á inserción laboral (PC13). Ofrécense a seguir 
os indicadores da primeira fase: 
 

PE01. Actualización da política e obxectivos de calidade 
PE02. Política de PDI e de PAS da UDC 
PE03. Revisión do Plano estratéxico da Fac. de Filoloxía 2014-2020 
PC01. Oferta formativa da UDC que se elabora no centro 
PC02. Revisión e mellora dos títulos oficiais 
PC03. Perfís de ingreso/egreso e captación de estudantes (adiado) 
PC04. Selección, admisión e matriculación de alumnado 
PC12. Información pública 
PC13. Inserción laboral 
PC14. Obxectivos do plan de estudos 
PA01. Xestión dos documentos e das evidencias 
PA02. Suspensión dun título 
PA04. Xestión de incidencias, reclamacións e suxestións 
PA05. Xestión do persoal académico e de administración 
PA06. Xestión dos recursos materiais 
PA07. Xestión da prestación dos servizos 
PA08. Expedición de títulos oficiais 

 
Así pois, no marco da aplicación e desenvolvemento do devandito PM01 a partir 
destes indicadores, traballouse en varias liñas estratéxicas e leváronse a cabo 
diversas actuacións específicas. Entre as máis relevantes, sobrancean as 
seguintes: 
 

a) Elaboración dunha Normativa sobre asignación e cambio de grupo5 
b) En congruencia con esta Normativa, modificación no sistema de 
asignación de grupos de docencia, o que trouxo consigo que se 
producisen moitísimas menos solicitudes de mudanza do que en 
anteriores cursos académicos. 

5 Vid. 
http://www.udc.es/filo/estudantes/grupos/normativa_asignacion_e_cambio_de_grupo.html 

                                                           

http://www.udc.es/filo/estudantes/grupos/normativa_asignacion_e_cambio_de_grupo.html
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c) En coherencia tamén coa antecitada Normativa, actualización 
constante da composición dos grupos a ter en conta as persoas que se ían 
matriculando ou que solicitaran xustificadamente mudanza de grupo; 
exposición desde o primeiro día de aulas, en fronte do tabuleiro xeral dos 
horarios e datas de exames, da asignación dos grupos de docencia, ben 
como na páxina web. 
d) Actualización do plano de seguimento dos egresados. 
e) Actualización e celebración da Xornada de Acollida para alumnado 
internacional / Welcoming session for international students 
(08.09.2017) (vid. infra). 
f) Actualización e celebración das Xornadas de Acollida destinadas ao 
estudantado de novo ingreso, as cales tiveron lugar durante os días 11-17 
de setembro de 2017 (vid. infra). 
g) Elaboración do perfil ideal de egreso 
h) Armacenamento, análise e incorporación ao SGIC das peticións, 
suxestións, queixas, parabenizacións e comentarios diversos que chegan 
por parte do alumnado e do profesorado en calidade de evidencias. 
i) Asistencia por parte do Sr. Vicedecano Félix Córdoba Rodríguez ás 
XXV Xornadas de Orientación Universitaria e Laboral (celebradas 
durante o mes de abril no CUR e organizadas polo Concello da Coruña e 
polo Centro Municipal de Información Xuvenil), en que se deu conta, 
fundalmentalmente, das titulacións de grao e de mestrado existentes no 
centro, dos programas da simultaneidade, dos convenios con 
universidades estranxeiras e das posíbeis saídas laborais e profesionais 
no marco dos estudos lingüísticos e literarios. 
l) Celebración dunha Sesión informativa sobre os mestrados da facultade 
(12.05.2017). 
m) Celebración e recepción das visitas organizadas arredor do programa 
“Visita o teu campus” (promovido polo SAPE), nas cales foi presentado 
o funcionamento da facultade ao alumnado de varios centros de ensino 
secundario do país: dotacións, equipa decanal, instalacións, posíbeis 
saídas profesionais, interrelación da facultade coa vida económica e 
cultural da comarca etc. (vid. infra).  

Nestes medios, na reunión celebrada no día 22.09.2017 na Sala de Xuntas 
da Facultade de Economía e Empresa para analizar como se desenvolveu 
no curso 2016-2017 todo ese programa de visitas, encontro a que asitiu o 
Secretario do centro, Xosé manuel Sánchez Rei, o trato recibido no centro 
por parte de profesorado e estudantado de ensino secundario foi 
considerado moito positivo segundo constan nos comentarios das Enquisas 
de avaliación ‘Visita o teu Campus 2016/2017’, mesmo con referencias 
explícitas á Facultade de Filoloxía: “Puntualidade, atención recibida […]. 
Presentación didáctica e práctica”. “A organización e a cercanía de todas as 
persoas que nos recibiron”. “Presentación didáctica e visita á biblioteca” 
etc. 

n) Divulgación na maior parte dos centros de ensino secundario do país, 
e nomeadamente dos da comarca, das titulacións leccionadas na 
Facultade, quer a través de visitas realizada a eses liceos, quer mediante o 
envío de información e materiais ou até a través do correo electrónico 
(vid. infra). 



14 
 

ñ) Elaboración de material informativo destinado a estudantes de 
bacharelato e de graos en que se informa das titulacións que se ofertan no 
centro e dos programas de simultaneidade. 
o) Encaixamento permanente da distribución en grupos e da nova 
proposta horaria para a correcta adaptación á posta en andamento dos 
programas da simultaneidade. 
p) Promoción das titulacións ministradas no centro en institucións 
estranxeiras e sinatura de convenios ou reforzo destes para o 
recoñecemento de duplas titulacións nalgúns graos e mestrados; eses 
contactos tiveron lugar nomeadamente coa University of South of Wales, 
Adam Mickievicz (Varsovia, Polonia), Jagiellonian (Polonia), Perugia 
(Italia), Verona (Italia), Lisboa (Portugal) etc. 
q) Reforzo da distribución, no primeiro curso dos graos, dun grupo 
específico (D) para aquelas persoas que se matricularen fóra dos prazos 
iniciais, de acordo coas coas recomendacións da ACSUG, en que tal 
proceder foi epigrafado como “boas prácticas”. 

 
No relativo ao PA04 (Procedemento de Apoio 04: Xestión de incidencias, 
reclamacións e suxestións), foron tramitados todos os comentarios desta índole. 
En resumo, foron recibidas e xestionadas preguntas (11), parabéns (2), 
suxestións (2) e queixa (1). As vías de entrada foron a través da páxina web 
(12), a través do correo da coordinadora de Erasmus (2) e mediante o correo da 
Decana (1). Canto ao tipo de comunicación, hóuboas individuais (11), colectivas 
(3) e corporativas (1). Relativamente ao proceso seguido, as preguntas foron 
respondidas a través do medio solicitado, os parabéns rexistráronse no SGIC, as 
suxestións foron tidas en consideración (e subsecuentemente tivo lugar a sesión 
informativa que se requería) e, finalmente, no tocante á queixa, segundo o 
definido no procedemento, solicitouse un informe ao docente implicado; o 
profesor non realizou a análise que prescribe o procedemento e limitouse a 
afirmar que o decanato debería realizar unha investigación antes de aceptar e 
tramitar unha queixa. 
 
Tamén ten grande relevancia o tocante ao PA05, isto é, o Programa de Acción 
Titorial (PAT). Como é sabido, a implantación do PAT na Facultade de 
Filoloxía iniciouse xa no ano académico 2007-2008 coa participación do 
profesorado que leccionaba aulas no primeiro curso das licenciaturas. Desde 
entón, o PAT do centro atendeu progresivamente un número maior de 
estudantes, xa que foi atribuído titor ou titora a todo o alumnado de novo 
ingreso, quer nas antigas licenciaturas en Filoloxía Galega, Filoloxía Hispánica 
e Filoloxía Inglesa (con docencia e asignación de titor/a até ao curso 2012-
2013), hoxe extintas, quer nos tres graos ministrados desde o ano académico 
2009-2010 na Facultade. Como consecuencia da implantación dos programas de 
simultaneidade, tamén foi atribuído titor ou titora a cada persoa matriculada 
neles. 
 
Ao mesmo tempo, igualmente desde ese ano 2009-2010 e até á actualidade, o 
PAT envolveu o alumnado que se matriculou nos diversos mestrados. No ano 
académico 2016-2017 e no presente 2017-2018, o PAT continuou a ser unha 
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ferramenta estratéxica para acompañar o estudantado matriculado nas titulacións 
tanto de grao canto de mestrado, de forma que a todo o alumnado lle foi 
asignado igualmente un titor ou unha titora.  
 
Todo este programa de asesoramento do estudantado tivo como principais 
consecuencias as seguintes: en primeiro lugar, o PAT conseguiu abranxer todo o 
alumnado da facultade. E en segundo lugar, derivado da implantación 
progresiva dos catro cursos de cada grao e dos diversos mestrados, o número de 
docentes que participa no PAT conseguiu acrecentarse progresivamente, moito 
embora fose devagariño e pareza terse estabilizado á volta dunhas corenta 
persoas, conforme se pode deducir da tabela a seguir:  
 

Curso Titoras/es 
2011-2012 36 
2012-2013 37 
2013-2014 43 
2014-2015 44 
2015-2016 40 
2016-2017 41 
2017-2018 44 

 
Igualmente, vira preciso deixarmos constancia de a proposta do PAT 2016-2017 
ser aprobada en Xunta de Facultade na sesión ordinaria do día 15.07.2015, ao 
paso que o PAT para o ano curso 2017-2018 foi igualmente refrendado na 
reunión tamén ordinaria dese mesmo órgao celebrada en 16.07.2017. Por seu 
turno, no ano académico 2016-2017, o profesorado que participa como titoras/es 
de intercambio foi incorporado ao PAT. 
 
No PAT, o titor ou titora covoca no mímino tres reunións co alumnado que 
orienta (aproximadamente unha no comezo do curso, outra no inicio do segundo 
cuadrimestre e a terceira ao concluír este). Por petición expresa do estudantado, 
tamén se poden propor máis encontros para desenvolveren neles cuestións 
puntuais dereivadas do decorrer das aulas. Nas reunións que mantén o Sr. 
Vicedecano co profesorado implicado no PAT, constitúe un comentario 
frecuente aquel que sinala o pouco interese en xeral que desperta o programa 
entre o alumnado. Por isto, nesas mesmas reunións tamén se indica que as 
entrevistas son unha oportunidade que o titor ou a titora ofrece, mais que a 
asistencia do alumnado non constitúe unha obriga.  
 
Como conclusión xeral, hai que ponderar en positivo o desenvolvemento do 
PAT e o esforzo que supón. A través deste programa, conséguese proporcionar 
ao estudantado un acompañamento totalmente personalizado desde que ingresa 
no primeiro ano na titulación até finalizar os estudos, o que redunda 
favorabelmente no desenvolvemento da docencia e no proceso de aprendizaxe e 
adquisición de competencias. De aí que o PAT sexa sentido xeralmente como 
unha relevante actuación que facilita a relación co alumnado e que se torna unha 
práctica innovadora que favorece a adopción de medidas para aprimoraren a 
docencia. 
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2. Renovación da acreditación dos títulos  
O ciclo de vida dos títulos universitarios reiníciase periodicamente no proceso 
de renovación da acreditación, o cal, conforme consta nas disposicións legais 
vigorantes (Real Decreto 267/2014 de 21 de novembro), ten de ser realizado no 
prazo máximo de seis anos para os títulos de Grao de 240 créditos e de catro 
anos para as titulacións de Mestrado. Así as cousas, na reunión ordinaria da 
CEC de 20.01.2017 foron analizados e aprobados os autoinformes para a 
renovación das acreditacións das titulacións ofertadas no centro. 
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D. ACCIÓNS RELATIVAS ÁS INFRAESTRUTURAS E SERVIZOS 
 
As actuacións levadas a cabo neste marco estiveron orientadas primordialmente 
polo principio de melloraren e modernizaren as infraestruturas xa existentes, ben 
como pola ansia de solucionaren algunhas eivas conxunturais que foron 
xurdindo e de arranxaren determinados desperfectos que foron aparecendo de 
maneira esporádica ao longo do ano. Para dar conta de todo isto, dispúxose dun 
orzamento de 8.130 €, correspondente á partida 625000 (moblaxe e 
equipamento). Ao mesmo tempo, para as reparacións de carácter ordinario 
relativas aos edificios, ás instalacións ou aos seus servizos, contouse cun total de 
5.920 €, da partida 21200 (arranxos). Na presente memoria unicamente se 
sinalarán aquelas actuacións máis relevantes desenvolvidas nese marco. 
 
Canto ás liñas de traballo de que se ocupou a Comisión de Infraestruturas e 
Servizos, tiveron os ámbitos de operatividade que se comentan a seguir: 
 

(1) Adquisición de material informático e audiovisual  
(2) Actuacións de carácter xeral 
(3) Renovación do Comité ambiental da Facultade de Filoloxía 

 
1. Adquisición de material informático e audiovisual 
Entre as actuacións efectuadas ao longo do ano 2017, hai que subliñar as 
seguintes: 
 

a) Aquisición dunha fotocopiadora-impresora-escáner para a UADI. 
b) Compra dun proxector para a sala 1.5. 
c) Adquisición de 3 adaptadores de rede sen fíos para pór en uso na 
biblioteca algúns computadores retirados. 
d) Aquisición de adquiriu tres novas equipas informáticas, en 
colaboración co Centro de Linguas. 

 
2. Actuacións xerais 
Por outra parte, ao longo do ano foron levadas a cabo outras accións 
desenvolvidas nas instalacións do centro, especialmente en labores de 
manutención. Merecen ser salientadas estas: 
 

a) Ampliación de tres postos novos á sala informatizada 1.13 
b) Arranxo de 9 billas que perdián auga 
c) Asignación do gabinete 511 ao profesor Isaac Lourido Hermida, 
docente do antigo Dpto. de Galego-Portugués, Francés e Lingüística 
incorporado nos primordios de febreiro dotación dunha equipa 
informática a ese gabinete 

 d) Campañas de desinsectación. 
e) Instalación de novos emisores de rede wifi para acrecentaren a 
capacidade da rede sen fíos da facultade 
f) Instalación dunha nova equipa informática na sala 2.6 
g) Instalación nas paredes dos andeis dos arquivos da administración e da 
biblioteca  
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h) Instalacións de móbeis para equipas informáticas nas salas 2.4 e 2.9 e 
mellora do equipamento multimedia delas 
i) Liberalización de diversos materiais, xa dados de baixa, que 
permanecen aínda nos armacéns do centro. 
l) Limpeza do lixo dos fondos da biblioteca. 
m) Modificación na instalación eléctrica durante o mes de xuño para 
solucionar os problemas de microcortes na subministración.  
n) Mudanza dos valores de tolerancia da tensión de entrada de 
electricidade do edificio de maneira a minimizar os microcortes. 
ñ) Reforma na instalación do equipo electróxeno.  
o) Reorganización, durante o período sen docencia das últimas Ferias de 
Nadal (decembro de 2016 – xaneiro de 2017), do horario de calefacción 
nas salas (andares 1 e 2) coa finalidade de aforrar enerxía e diñeiro. 
p) Reparacións e accións de manutención xerais do edificio 
q) Reparacións nos baños e instalacións de equipamentos novos nos 
situados xunto á sala 2.8 
r) Seguimento e, cando posíbel, reparación dalgunhas fendas e 
humidades detectadas no interior do edificio. 
 

3. Renovación do Comité ambiental da Facultade de Filoloxía 
Finalmente, o Comité ambiental do centro, creado no ano 2016, celebrou 
eleccións para a renovación dos seus membros (05.10.2017) e ficou integrado 
polas seguintes persoas: 
 
Representante da equipa decanal:  

Félix Córdoba Rodríguez 
Sector do PDI:  

Ana Isabel Gravata Rodrigues Silva Ramos 
Leticia Eirín García 
Carolina Núñez Puente 

Sector do estudantado:  
Anabella S. Barsaglini Castro 
Germán Manuel García Flores 
José Manuel Ucha Gómez 
Sofía Pintor March. 

Sector do PAS:  
María del Carmen Rodríguez Veiga 
Xerardo Rodríguez Xusto 

Outros sectores:  
Laura García Pérez (servizo de reprografía) 

Bolseiro da Oficina de Medio Ambiente:  
Miguel Souto Brandariz  
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F. ACCIÓNS DESENVOLVIDAS NO ÁMBITO DA EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA 
 
A Comisión de Cultura e Extensión Universitaria da Facultade de Filoloxía 
(CCEU) é consciente de que, para alén das actividades docentes, a vida 
académica abranxe necesariamente a organización de eventos culturais, 
investigadores e de transferencia do coñecemento. Estas accións serven non só 
para a socialización dos membros da comunidade universitaria, isto é, 
estudantado, profesorado e PAS, mais tamén como promoción da propia 
facultade e das titulacións que se leccionan nela e, en último caso, tamen da 
mesma Universidade da Coruña. Por todo isto, após o pertinente prazo para a 
presentación de solicitudes de subvención de actividades, a CCEU tentou apoiar 
todas as propostas que lle foron chegando desde os diversos sectores do centro e 
procurou manter todas aquelas iniciativas tradicionalmente organizadas pola 
facultade, aplicando os criterios utilizados nos últimos tempos.  
 
Relativamente a cuestións económicas, o orzamento de que dispuxo foi de 5.680 
€ para o ano 2017, cun reservado de 1.950 €: 
 

 
 
 

A. Reservado 

           1. Xornadas orientación laboral 300 

           2. Premio literario 
 

300 

           3. Día das Letras Galegas 300 

           4. Actos da despedida das promocións 700 

           5. Celebración do magosto 
 

350 
B. Fondo dispoñíbel para  
as dúas convocatorias de axuda 3.730 

                                    TOTAL  5.680 
 
Por outra parte, A CCEU celebrou un total de catro reunións (03.02.2017, 
10.03.2017, 08.05.2017 e 13.06.2017). 
 
Mais os actos organizados dentro do marco da extensión universitaria non se 
cinxiron unicamente ás actividades promovidas pola CEEU, pos é preciso 
facermos notar que un importante sector do profesorado coordinou ou dirixiu 
diversos eventos de singular suceso. Así, as principais epigrafes en que se poden 
resumir todos eses labores son as que seguen:  
 

(1) Actividades organizadas pola CEEU 
(2) Actividades coordinadas polo profesorado 
(3) Outras actividades 

 
1. Actividades organizadas pola CEEU 
1.1. Premio literario 
O primero acto que debe ser salientado é o Premio de Creación Literaria e 
Ensaio. No marco deste, foron celebrados varios eventos que se sinalan a seguir: 
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a) Edición, publicación e distribución da información destinada ao XXIII 
Premio de Creación Literaria e Ensaio, correspondente ao ano 2016. 

 b) Convocatoria do XXIV Premio de Creación Literaria e Ensaio, 
correspondente ao ano 2017. 

 c) Fallo público do XXIV Premio e recital, coa intervención do escritor e 
estudioso Damián Álvarez Villalaín (10.05.2017). 

 
1.2. Letras Galegas 
Xunto ao antecitado premio, está a Celebración do Día das Letras Galegas 2017, 
este ano dedicado a Carlos Casares. De forma a contribuír para a celebración da 
efeméride, foi organizado un acto no día 10.05.2017 en que se contou coa 
presenza de Damián Álvarez Villalaín, profesor do Departamento de Teoría e 
Historia das Artes Escénicas na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, 
dramaturgo e crítico teatral e autor da biografía Carlos Casares. Vida e 
literatura. 
 
1.3. Despedida 
No día 2 de xuño, sexta feira, ás 18h00, tivo lugar o acto de despedida das 
promocións 2013-2017 dos graos e da promoción 2016-2017 do Mestrado 
Interuniversitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións 
(MIEIAA) na Aula Magna do centro. Interveu, no nome do Excmo. Mgfco Sr. 
Reitor, a Sra. Vicerreitora de Oferta Académica e Innovación Docente, Dª 
Nancy Vázquez Veiga, ben como, a Sra. Decana da Facultade de Filoloxía, Dª. 
María Jesús Lorenzo Modia. Tamén houbo intervencións dos padriños e das 
madriñas dos catro titulacións, ben como de representantes do estudantado:  
  

a) Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios 
Maite Fernández González e Yago Otero Bello (representantes do 
estudantado) 
Enmma Lezcano González  (madriña) e David Clark Mitchell 
(padriño) 

b) Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios 
Noemí García Rodríguez e Alba Pardiñas Casal (representantes 
do alumnado) 
Ana María Veleiro Pérez (madriña) e Félix Córdoba Rodríguez 
(padriño) 

c) Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios 
  Uxía Varela Bermúdez (representante do estudantado) 

Carme Fernández Pérez-Sanjulián e María Pilar García Negro 
(madriñas) 

d) Mestrado Universitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas 
Aplicacións 

  Elena Canido Muíño (representante do alumnado) 
Elizabeth Anne Woodward Smith (madriña) e José Liste Noya 
(padriño) 
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2. Actividades organizadas polo profesorado 
Son aquí incluídas as conferencias, congresos, xornadas etc. en que a 
organización correu fundamentalmente ao cargo do profesorado da centro ou 
dos grupos de investigación que traballan nel, ben como aqueloutras que tiveron 
lugar nas instalacións. Entre tales actividades, cómpre lembrarmos as que se 
recollen nesta relación: 
 

Actividade Convidada/o Título Organización Datas 
 

Mesa redonda 
X. Alcalá / A. 
Ferreiro / M. 

Cráneo 

Da literatura á banda 
deseñada. A nosa 
cinza en cómic 

  
17.01.2017 

 
 

 
 
 
 
 
 

Seminario de 
Investigación 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

F. Rodríguez  
Sánchez (1), A. 
Figueroa (2),  

X. L. Pallín (3) 
e M. Torras (4) 

Metodoloxías dos 
estudos literarios  

 
Os clásicos da 

literatura galega do 
XIX: o 

descubrimento 
conflitivo da 
identidade 

nacional (1), 
Literaturas 

minorizadas e 
relacións 

interliterarias (2), As 
relacións entre 

literatura e historia 
(3), 

Teoría feminista e 
literatura comparada. 

Cartografía dun 
reto (4) 

 
 
 

 
 
 
 
 

Grupo ILLA / 
Teresa López 

Fernández 

 
 

 
 
 
 
 

10.02.2017 (1), 
17.02.2017 (2), 
17.03.2017 (3), 
04.04.2017 (4) 

 
Conferencia 

 
Y. Yúfera 

Comunicación 
profesional desde una 
perspectiva de género 

Grupo 
HISPANIA 

 
13.02.2017 

Exposición  Literatura de Cine Comisión de 
Biblioteca 

febreiro-abril de 
2017 

 
 

Seminario de 
investigación 

 
 

E. Mosquera 
Castro 

Unha tese sobre a 
Lingüística de 

Internet: 
metodoloxías, 
problemas e 

solucións 

 
 

Profesorado 
MILA 

 
 

20.02.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ciclo de 
conferencias en 

Lingua, Literatura e 
Cultura Hispánica 

 
Medios y modos de 

recepción  
de la literatura:  

la voz, la pluma, 
el plomo (1), 

Currículum didáctico 
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Conferencias 
 

 
 
 

S. Grelois (1), 
S. López Poza 

(2), M. Campos 
Souto (3), C. 
García García 
(4), L. Pons 

Rodríguez (5) 

y editores como 
determinanes para la 

recepción de los 
clásicos en la Edad 

Moderna. Recepción 
y experiencia 

creativa (2), La 
lexicografía histórica 

del español  
en la era digital (3), 

La traducción y 
recepción  

de la literatura 
popular (4), Cartas de 

la Guerra de la 
Independencia:  

la historia del español 
más allá  

de la Edad de Oro (5) 

 
 

Grupo 
HISPANIA 

09.03.2017 (1),  
10.03.2017 (2), 
15.03.2017 (3), 
17.03.2017 (4), 
18.04.2017 (5) 

 

 
 
 
 

Conferencias 
 
 

 
 
 

K. Vomero 
Santos (1) 

H. Kallendorf /  
C. Katz (2) 

New Trends in 
English Studies  

 
Shakespeare’s 

Interpreters (1), 
Ethics in Disguise: 
Traces, Faces and 

Ghosts in 
Shakespeare and 

Levinas (2) 

 
 

 
 

Grupo CLIN 

 
 
 
 

16.03.2017 (1), 
16.03.2017 (2) 

 
 
 
 

Charlas 

 
 
 
 

V. Baldomir 
Pardiñas (1),  

G. Henry (2), N. 
Rodríguez 

Avilez 

 I Ciclo de charlas 
medioambientais  

 
Ecologycal 

agricultra. Mith vs. 
Reality (1), The 

Native Americans 
and the Treatment of 

Nature (2), 
Veganism: a Health 

Choice? (3) 

 
 
 
 

Comité 
Ambiental 

 
 
 
 

17.03.2017 (1) 
31.03.2017 (2) 
21.04.2017 (3) 

 
 
 

Seminario de 
Investigación 

 
 
 

C. Keating 

Discursos passados e 
presentes de  

alfabetização e 
diversidade 

linguística em  
Portugal: dos  
letramentos  

(des)contextualizados 
 à literacia em ação 

 
 
 

Profesorado 
MILA 

 
 
 

23.03.2017 

 
Conferencia 

 
R. Juknevičienė 

Testing and assessing 
the productive skills: 
speaking and writing 

  
31.03.2017 
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Seminario 

 
 

 
 
 

G. Henry (1), 
L. Carbonara 

(2) 

Seminar On Native 
American 

Literature and 
Culture 

Education for 
Extinction 

 
Questions of 

Language 
and Power in Native 
American History 
(1), Alter(native) 

Biographies 
The Extension of 

Life 
Stories and Songs in 

My Fiction and 
Poetry (2) 

 
 
 
 
 

C. Núñez 
Puente / Grupo 

CLEL 
 

 
 
 
 
 
 

03.04.2017 

 
 

Conferencia  

 
 

L. Carbonara 

The Linguistic and 
Visual 

Representation  
of Native Americans 

on the Screen: An 
Overview 

 
C. Núñez 

Puente / Grupo 
CLEL 

 
 

04.04.2017 

 
Conferencia 

 
S. 

Khachatryan 

Sociolinguistics and 
the Sociology of 

Languages 

Grupo 
MUSTE 

 
05.04.2017 

 
Xornadas 

  
XIII Encontros James 

Joyce 

Instituto de 
Estudos 

Irlandeses 
Amergin 

 
21.04.2017 

 
 
 
 

 
 

 
 
Mesas redondas 

C. Álvarez 
Cáccamo /  
P. García 
Negro / F. 
Ramallo /  

X. R. 
Freixeiro 

Mato (1), M. 
Maceira /  

E. S. 
Maragoto / 
A. Sobriño / 
C. Fernández 

Pérez-
Sanjulián (2), 
C. Fernández 

Gil /  
Á. Cuña 
Bóveda / 

C. Burgo /  
O. Rodil /  

M. Ferreiro 

 
 

 
(Tres) Olladas sobre 
a política lingüística 

na Galiza 
 
 

A política lingüística 
vista desde a 

universidade (1), A 
política lingüística 

vista desde o 
asociacionismo (2), 

A política lingüística 
vista desde o 

parlamento (3) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Profesorado da 
Área de 
Filoloxía 
Galega e 

Portuguesa 

 
 
 
 
 
 
 
 

26.04.2017 (1), 
03.05.2017 (2), 
11.05.2017 (3) 
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Mesa redonda 

 
G. Sanmartín 

Rei / 
X. R. 

Freixeiro 
Mato /  

J. Corbera / 
M. Ferreiro 

(1),   
A.  Angueira / 
X. L. Axeitos 
/ K. March / 
C. Fernández 
P.-Sanjulián 

 
Pilar García Negro, 

pensamento, 
pesquisa e 

intervención 
 

A  lingua  galega 
no contexto das 

linguas minorizadas 
(1), Os estudos 

rosalianos e 
outras aproximacións 

á análise  
da literatura 

contemporánea (2) 

 
 
 
 
 
 

Grupo ILLA 

 
 
 
 
 
 

27.04.2017 

 
 

Exposición  

  
Carlos Casares. Día 
das Letras Galegas 

Comisión de 
Normalización 
Lingüística / 
Comisión de 
Biblioteca 

 
 

maio de 2017 

 
 

Xornadas 

 Portugal en 
contexto (I) 

 
Entremés famoso 

sobre a pesca no río 
Miño (adaptación) 

 
 

Profesorado de 
Filoloxía 

 
 

04.05.2017 

 
Seminario 

 
M. García 

Salido 

Aproximacións 
cuantitativas en 
investigación 

lingüística 

 
Profesorado do 

MILA 

 
09.05.2017 

 
 

Seminario 

 
 

M. García 
González 

Ferramentas para o 
procesamento da 
linguaxe natural e 
investigación en 

Lingüística 

 
 

Profesorado do 
MILA 

 
 

16.05.2017 

 
Congreso 

 International 
Conference on 

Technologies for 
Music Notation & 

Representation 

  
24-26.05.2017 

 
 

Xornada 

D. Cooney / 
A. de Toro / 

D, Clark / W. 
García Zapata 

/ J. Keaney 

 
From Thurles to A 
Coruña. O fútbol 

gaélico na Corulña 

 
Instituto de 

Estudos 
Irlandeses 
Amergin 

 
02.06.2017 

 
Seminario 

 Learning about 
corpus creation with 
the Coruña Corpus 

  
21.06.2017 

Exposición  Un mundo nos libros Comisión de 
Biblioteca 

xullo-agosto  
de 2017 
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Congreso 

Translocation: 
Pathways in Irish 

Studies 
 

EFACIS 
European Federation 
of Associations and 

Centres of Irish 
Studies 

 
 

D. Clark 
Mitchell, E. 

Barros 
Grela e 

J. M. Alonso 
Giráldez 

 
 
 
 

31.08.2017- 
02.09.2017 

Seminario 
internacional 

 En tempo presente Eva Valcárcel 02-04.10.2017 

Xornadas  Portugal en 
contexto (II) 

Profesorado de 
Filoloxía 

16-19.10.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferencias 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Míguez 
Ben (1), M. 

Palacios 
González (2), 

M. X. 
Nogueira 

Pereira (3), A. 
Acuña 

Trabazo (4), 
T. Caneda 

Cabrera (5), 
M. Urdiales 
Shaw (6), L. 
Lojo (7), J. 

Sacido 
Romero (8), 

N. Dunlop (9) 

New Trends in 
English Studies  

 
Wilkie Collins Today 

(1),  
Ecocriticism: An 
Introduction (2), 

Mulleres e traballo 
nas literaturas galega 
e irlandesa: corpos, 

territorios e 
resistencias (3), 

Achegas ao estudo 
interdisciplinar da 
relación xénero-
traballo: Corpos, 

territorios e 
resistencias (4),   The 

City in Modern 
Literature: From the 
19th Century Flâneur 
to the 20th Century 
Spectator (5), The 
Challenges of Art 

Spiegleman’s Maus 
in Translation: A 
Case Study (6), 
Feminism and 

Gender Politics in 
Virginia Woolf’s A 

Room of One’s Own 
(7), Joseph Conrad 

and Heart of 
Darkness: Mood, 

Style, Themes and 
Attitudes (8), 

Carto/Photography 
and the Limitations 
of Mimesis in David 
Malouf’s Childs Play 

(9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo CLIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.10.2017 (1), 
06.11.2017 (2-4) 
13.11.2017 (5-
6), 20.11.2017 

(7-8), 
28.11.2017 (9) 
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Seminario de 
doutoramento.  

N. Calvo 
Babío (1), 
Sonia Rico 

Andrés Gato 
D. Rivadulla / 

J. Tosar /E. 
Fernández / 
M. Martín / 
G. Ares (2) 

Resultados de 
investigación en 

estudos literarios. 
 

Obradoiro de 
técnicas para a 

presentación oral das 
teses (1), 

Presentación dos 
resultados de 

investigación (2) 

 
 
 

Eva Valcárcel 
/ CAPD 
Estudos 

Literarios 

 
 
 

07.11.2017 

 
 

Seminario 

 
Esperanza 
Morales 

López / Allan 
Floyd 

Presentación do libro 
Developing new 

identities in social 
conflicts: 

Constructivist 
perspectives 

 
 

Profesorado do 
MILA 

 
 

21.11.2017 

 
 

Seminario 

 
 

X. L. Axeitos 

O epistolario e a  
biblioteca de Manuel  

Antonio, espazos  
de diálogo e espello  

intelectual da súa  
vida 

 
Profesorado da 

Sección de 
Galego-

Portugués 

 
30.11.2017 (1ª 

parte) e 
14.12.2017 (2ª 

parte) 

 
 
 

Ciclo de 
conferencias 

 
 
 

M. Ferreiro 
(1),  

L. G. Soto (2) 

No centenario de 
Pondal 

  
Eduardo Pondal: con 
un escuro lóstrego na 

frente (1),  
Pondal visto desde a 

filosofía (2) 

 
 
 

Profesorado de 
Literatura 

Galega 

 
 
 

12.12.2017 (1), 
13.12.2017 (13) 

 
Conferencia  

 
M. Fernández 

Valladares 

Estudio bibliográfico  
material  

del libro impreso 
antiguo 

 
Profesorado do 

MLCD 

 
15.12.2017 

 
Seminario 

 
Rosario 

Mascato Rey 

A produción 
mediática da 

literatura: 
estudos de caso 

Grupo ILLA / 
C. Fernández 

Pérez-
Sanjulián 

 
21.12.2017 

 
En síntese, perante as actividades realizadas, débese salientar tanto a cantidade 
de actos levados a cabo canto a diversidade da súa natureza, o que redunda de 
modo altamente positivo na oferta académica, cultural e investigadora de que é 
capaz de organizar o profesorado. 
 
3. Outras actividades 
No ano 2017, finalmente, foron desenvolvidas diversas actividades de 
orientación ao estudantado e de promoción das titulacións, e, ao mesmo tempo, 
tamén se realizaron diversas visitas de varios centros de ensino á Facultade. 
Todas estas proxeccións dan continuidade a aquelas que se levan realizando nos 
últimos anos. As visitas que tivo a Facultade de Filoloxía desenvolvéronse ao 
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abeiro do programa “Visita o teu Campus”6 desde xaneiro até a abril de 2017 e 
teñen como destinatario fundamental o alumnado da ESO (de 4º), do 
Bacharelato e da Formación Profesional. Preténdese con estas actividades que o 
futuro estudanado universitario coñeza directamente nas propias facultades, da 
man do profesorado e do alumnado, os títulos de grao que se imparten na UDC, 
neste caso os leccionados na Facultade de Filoloxía; nese marco, pois, as visitas 
que se recibiron foron as referidas a seguir: 
 

Datas Centro Localidade / Provincia 

02.02.2017 IES Mugardos Mugardos / A Coruña 

03.02.2017 IES Agra de Leborís A Laracha / A Coruña 

09.02.2017 IES de  Ponteceso Ponteceso / A Coruña 

10.02.2017 IES Viós Abegondo / A Coruña 

17.02.2017 IES As Mariñas Betanzos / A Coruña 

02.03.2017 IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas Oleiros / A Coruña 

03.03.2017 IES de Leixa Ferrol / A Coruña 

10.03.2017 IES A Sardiñeira A Coruña 

16.03.2017 IES Alfonso X O Sabio Cambre / A Coruña 

23.03.2017 IES Monte Neme Carballo / A Coruña 

24.03.2017 CPR Plurilingüe Calasancias A Coruña 

31.03.2017 IES de Sabón Arteixo / A Coruña 

06.03.2017 IES de Curtis Curtis / A Coruña 

07.04.2017 IES Monte das Moas A Coruña 

20.04.2017 IES Miraflores Oleiros / A Coruña 

21.04.2017 IES Isaac Díaz Pardo Sada / A Coruña 

27.04.2017 IES Fragas do eume Pontedeume / A Coruña 

05.04.2017 Fillas de Cristo Rei A Coruña 

11.04.2017 IES Manuel Murguía Arteixo / A Coruña 

6 Vid. https://www.udc.es/sape/futuros_estudantes/. 
                                                           

https://www.udc.es/sape/futuros_estudantes/
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No tocante a actividades máis específicas, pensadas nomeadamente para a 
información do alumnado, sobrancean as seguintes, algunhas organizadas 
conxuntamente coa Comisión de Relacións Internacionais da Facultade de 
Filoloxía ou con outros órgaos da UDC: 
 

a) Reunión informativa sobre a mobilidade internacional (18.11.2017). 
b) I Xornada de orientación laboral coa intervención de Rosa Villar 
Mouro (Fundación Universidade da Coruña), coa ponencia “As prácticas 
remuneradas”, e Xavier Campos Villar (Deputación da Coruña), coa 
ponencia “Os estudos de letras na xestión da cultura” (28.10.2017). 
c) Xornadas de acollida para alumnado internacional / Welcoming 
session for international students (08.09.2017). 
d) Xornadas de acollida para novo alumnado de 1º (11-14.09.2017). 

 
Canto aos programas de mobilidade, entre as actuacións desenvolvidas pola 
Oficina de Relacións Internacionais da UDC e a Comisión de Relacións 
Internacionais, deuse publicidade ás convocatorias dos programas Erasmus+” e 
“Bilateral. 
 
Finalmente, cómpre lembrarmos a celebración do Obradoiro cultural China-
Vietnam (11.05.2017), desenvolvido por estudantado chinés e vietnamita do 
Centro de Linguas da UDC, no cal se fixo unha presentación xeral sobre as suas 
culturas: pratos típicos de China e Vietnam, roupa e obxectos representativos 
dos dous países, obradoiro de caligrafía chinesa, xogos para aprender palabras e 
expresións chinesas e vietnamitas, xogos tradicionais e exposición de fotos das 
súas cidades e lugares característicos dos seus países.  
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F. ESTADO ACTUAL E ACTIVIDADES DO SERVIZO DE 
BIBLIOTECA 
 
No ano 2017 non houbo importantes mudanzas no funcionamento normal da 
biblioteca da Facultade. O servizo de Apoio á investigación, creado en 2016,  
ten como obxectivo ofertar ós investigadores da nosa Facultade servizos de 
autoría e filiación, identidades dixitais, axuda na acreditación en na obtención de 
sexenios. O tal servizo continuou a crecer en 2017. Neste ano 6 membros do 
profesorado da facultade presentaron a súas solicitudes de sexenios.  
 
Do punto de vista económico, os datos numéricos son o seguintes:  
 

a) Orzamentos para fondos bibliográficos 
 

TOTAL PARTIDA 21.265€ 
 

b) Outros orzamentos: 
 

Orzamento de investigación  
(grupos, proxectos) 

Total partida 19.321€ 
 

Orzamento material de oficina 
Total partida 1.290€ 

 
Para alén de asuntos fundamentalmente económicos, o funcionamento da 
biblioteca pode explicarse a partir das seguintes epígrafes:  
 

(1) Estado dos fondos 
(2) Persoas usuarias e sistema de empréstimos 
(3) Persoal e bolsas de colaboración 
(4) Instalacións e equipamentos 
(5) Traballos no RUC 
(6) Tarefas desenvolvidas na biblioteca 

 
1. Estado dos fondos 
A pesar poucos anos da existencia da Universidade da Coruña, e 
subsecuentemente tamén da Facultade de Filoloxía, os fondos existentes na 
bibliotecta do centro sobordan a nada deprecíbel cifra de 111.000 volumes. A 
maior parte deles áchase en acceso directo, se ben que uns poucos de conxunto 
global, localizados do Fondo de Reserva, precisan de licenza para seren 
consultados.  
 
No tocante á compra de material bibliográfico , corresponde na súa maioría a 
solicitudes feitas polo profesorado para apoio á investigación e á docencia, a 
títulos de bibliografía recomendada nas guías docentes, a solicitudes formuladas 
polo propio estudantado e a persoas usuarias externas. A maior parte das 
adquisicións foi feita á Libraría Pons, Libraría Xiada, Livaria Suévia, Pórtico 
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Librarías e Starkmann. Así as cousas, no día 31 de decembro de 2017, a 
colección da biblioteca constaba de 111.983  monografías en papel. Desa cifra, 
convén subliñarmos a incorporporación de 1.832 volumes de novo ingreso, dos 
cales 1.119 chegaron a través da compra e 713 mediante a doazón ou o 
intercambio. Canto ao fondo de publicacións periódicas, é composto por 1.248 
títulos, dos cales 216 están abertos en formato papel e 1.032 fechados. Noutra 
orde de cousas, o material non libresco da biblioteca (cartaces, discos 
compactos, DVDs, fotografías etc.) chega á cifra de 5.708 
 
No referente ás revistas, non houbo novidades relativamente ao ano 2016. 
 
2. Persoas usuarias e sistemas de empréstimos 
Relativamente á utilización que se fixo dos materiais bibliográficos e ao sistema 
de empréstimos, os datos que se coñecen no día 31 de decembro de 2017 son os 
que se sinalan na seguinte táboa: 
 

ESTATÍSTICA DE CIRCULACIÓN  
(EMPRÉSTIMOS) 

 Xaneiro-decembro 2017 
Tipo de persoa usuaria Percentaxe Total 
Estudantado dos graos 23.2% 3009 

Alumnado 3º ciclo 5.1% 663 
Persoal de administración  

e servizos 6.7% 870 

Autorizado externo 9.7% 1260 
Profesorado 19.2% 2486 

Profesorado visitante 1.2% 159 
Estudantado de fin de carreira 17.2% 2225 

Usuario da biblioteca 3.8% 486 
Préstamo interbibliotecario 1.4% 176 

Erasmus 2.9% 376 
Sénior 0.0% 1 

Mestrados 7.7% 997 
Bolseiras e bolseiros  de 

investigación 1.9% 249 

Total 100.0% 14727 
 
Finalmente, a estes datos hai que lles sumar o número de renovacións anuais, 
que foron un total de 36.509. 
 
3. Persoal e bolsas de colaboración 
Noutra orde de cousas, o cadro de persoal da biblioteca mantense como o do ano 
anterior: 
 

(a) Quenda de mañá 
Directora:     Marta Lago Méndez 
Bibliotecaria:    Carmen Rodríguez Veiga 
Auxiliar Técnico de Biblioteca:  Xerardo Rodríguez Xusto. 
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(b) Quenda de tarde 
Bibliotecaria:    Rosa Martínez Val 
Auxiliar Técnica de Biblioteca:  Patricia Rodríguez Blanco  

Canto ás Bolsas de Biblioteca, en setembro de 2017 incorporáronse dúas novas 
bolseiras no marco da Convocatoria de bolsas de colaboración para a 
formación complementar do estudantado da Universidade da Coruña. Curso 
2017/2018. A duración das bolsas é de 9 meses entre o día 1 de outubro de 2017 
e o día 30 de xuño de 2018, cunha dedicación de 8 horas semanais, sen que a 
dedicación diaria poida exceder as 4 horas. As persoas adxudicatarias das 
anteditas bolsas foron Sabela Suevos Fernández e Silvia Busco Caamaño. 
  
4. Instalacións e equipamentos 
Ao longo deste ano, leváronse a cabo algunhas actuacións mínimas destinadas a 
melloraren o servizo e os recursos existentes. Porén, hai que sinalar que non 
houbo mudanzas nas equipas informáticas a respecto do ano 2016, que se 
manteñen como se indica no seguinte cadro: 
 

Escáner da oficina 1 
Escáner para uso público 1 
Reprodutor Dvd/Blu-Ray/Vhs 5 
Tv  2 
Equipo de dixitalización  2 
Reprodutor de casetes  2 
Lector de microfilmes  1 

 
No referente aos equipos informáticos, os datos xerais do ano 2017 son os 
seguintes: 
 

PC oficina 
Dirección 1 

Sala de catalogación 2 
Mostrador préstamo 1 
Biblioteca-Arquivo 

Francico Pillado Mayor 
1 

 
 

Opac/PC consulta 
Andar -1 1 
Andar 0 2 
Andar 1 1 
Andar 2 1 

 
PC consulta 

Andar 0 2 
 

Impresoras oficina 
Total 4 
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Impresoras públicas 

Total 3 
 
No concernente ás instalacións, convén subliñarmos que a sala de traballo con 
oito postos continúa a ser uns dos espazos máis solicitados durante o ano 2017, 
a termos en conta o suceso na súa ocupación (100%), práctica que tamén se 
detectaba de modo similar no ano 2016. 
 
5. Traballos no RUC 
O Repositorio Institucional da Universidade da Coruña (RUC) recolle, difunde e 
preserva as publicacións dixitais en acceso aberto, produto da actividade 
científica e institucional da UDC. Desde a biblioteca do centro son introducimos 
e publicados os traballos dos investigadores e das investigadoras que o 
indicaren, ben como  os traballos de fin de grado (TFG) e de mestrado (TFM) 
que foren seleccionados polas respectivas comisións.  
 

TFM (2016/2017) Total: 3 
 

TFG (2016/2017) Total: 9 
 

Traballos/artigos do profesorado e das 
persoas investigadoras (2016) 

Total: 12 

 
6. Tarefas desenvolvidas na biblioteca 
6.1. Traballo técnico 
A continuar a liña de anos anteriores, as tarefas máis salientábeis desenvolvidas 
polo persoal da biblioteca foron as seguintes: 
 

a) Selección e adquisición dos fondos bibliográficos adecuados ás 
titulacións impartidas no centro, con especial atención á bibliografía 
recomendada para as materias leccionadas na facultade. Está dispoñibel 
na biblioteca a maior parte dos títulos recomendados e foron adquiridos 
máis exemplares dos libros solicitados polas persoas usuarias. 
b) Adquisición de obras de novo ingreso para os cursos de grao e para 
os mestrados. Entre os meses de xullo e setembro actualizouse no 
programa Millenium, na súa aplicación de reserva de cursos, toda a 
bibliografía recomendada por profesor e materia. 
d) Catalogación de todas as monografías de novo ingreso, quer por 
compra, quer por doazón ou intercambio. 
e) Selección, exposición e renovación das monografías de novo ingreso 
no lugar do centro acondicionado para tal fin. 
f) Baleirado analítico de todos os artigos publicados polo profesorado 
da facultade e existentes nas publicacións da biblioteca do centro. 
g) Baleirado de artigos na base de datos Dialnet, que é un portal 
integrador de recursos (libros, revistas, teses...) e unha das principais 
bases de datos de contidos no mundo hispánico.  
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h) Baleirado na base de datos Dialnet de monografías publicadas polo 
Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña que conteñen 
traballos publicados polo profesorado da facultade. 
i) Rexistro automatizado, selado e magnetizado de todos os números de 
revistas ingresados na hemeroteca. 
l) Control e envío a outras universidades dos duplicados de 
publicacións periódicas. 
m) Estudo da colección e, se necesario, traslado ao depósito dos 
volumes de monografías de escasa utilización. 
n) Realización do inventario dos fondos existentes na biblioteca: ao 
longo do ano realizáronse diversos recontos dos fondos de libros. Estes 
traballos serviron para se detectaren documentos extraviados, mal 
colocados ou deteriorados. A cifra final o número de libros extraviados 
foi de 21, o que supón unha número pouco representativo dado o 
volume de consultas e o cómputo xeral dos fondos. 
ñ) Inventario e actualización de todos os títulos de revistas que 
enforman a colección da hemeroteca da Facultade; con estas tarefas 
foran detectados exemplares mal colocados, erros tipográficos no 
catálogo e varios números desaparecidos. 
 

6.2. Servizo de apoio á investigación 
A posta en andamento deste servizo no ano 2016 supuxo, por un lado, a 
creación de novos perfís dixitais (Orcid, Google Scholar, Research id), dos cales 
se beneficiaron en 2017 4 membros do PDI. Por outro lado, tamén implicou a 
colaboración/apoio na procura de información biblométrica para a obtención de 
sexenios, o que abranxeu un total de 7 membros do PDI no ano 2017 
 
6.3. Formación 
Entre as actividades desenvolvidas polo persoal da biblioteca cómpre 
salientarmos o curso de presentación do servizo ao alumnado de novo ingreso, 
organizado no marco das Xornadas de acollida no mes de setembro (vid. supra). 
Tamén se impartiron varios seminarios específicos, pensados nomeadamente 
para esudantado dos últimos cursos de grao, dos mestrados e do doutoramento: 
 

a) Curso sobre iniciación da biblioteca para o estudantado  do 1º 
curso dos graos: 67 estudantes.  
b) Curso sobre recursos de información para estudantado de 4º curso 
(inglés): 25 estudantes. 
c) Curso sobre recursos de información para estudantado de 4º curso 
(español): 14 estudantes. 
d) Curso sobre recursos electrónicos da Biblioteca da Universidade da 
Coruña para o alumnado dos mestrados: 10 estudantes  

 e) Obradoiros de extratexia e visibilidade: 4 membros o PDI. 
 
6.4. Outras actividades 
Xa en último lugar, na sección doutros eventos organizados polo Servizo de 
Biblioteca, convén pormos en destaque os seguintes, entre os cales destacan as 
exposicións biliográficas realizadas na Biblioteca 
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a) Pequenos lectores, grandes pensadores (decembro 2016 – xaneiro 
2017) 
b) Literatura de Cine (febreiro-abril 2017) 
c) Celebración do Día das Letras Galegas. Exposición bibliográfica de 
Carlos Casares (maio 2017) 
d) Un mundo de libros (xullo-agosto 2017) 

 
Ao mesmo tempo, como vén sendo costume todos os anos, ofertanse a outras 
bibliotecas os duplicados da nosos fondos e físoxe a IX Campaña de liberación 
de libros. 
  



35 
 

 
 
G. MOBILIDADE E INTERNACIONALIZACIÓN 
 
A Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña aposta firmemente nos 
programas que facilitan o intercambio de estudantes e de profesorado con outras 
institucións académicas. Boa proba disto é que se trata do centro que máis 
alumnado estranxeiro recibe percentualmente de toda a UDC. A Comisión de 
Relacións Internacionais da facultade, presidida pola Sra. Vicedecana Elizabeth 
Anne Woodward Smith, encarrégase de xestionar eses convenios e de asesorar o 
estudantado do centro que participa en tales convocatorias de 
internacionalización, ao paso que tamén se ocupa dos labores de 
acompañamento de estudantes provenientes do estranxeiro que cursan algunhas 
materias ou titulacións na Facultade de Filoloxía. 
 
A mobilidade, ao lado da calidade da docencia e da investigación, é considerada 
presentemente un dos alicerces do ensino universitario. Non se torna raro, por 
tanto, que vire un dos indicadores máis valorizados nas avaliacións das axencias 
públicas de calidade, do que é plenamente consciente a Facultade de Filoloxía. 
Neste sentido, varios son os aspectos capaces de sintetizaren a proxección dese 
intercambio internacional, en harmonía cos programas xa existentes, do tipo 
Erasmus+, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci etc.7 Na reunióin da Xunta de 
Facultade de 26.07.2017 aprobouse por asentimento a listaxe de nomeamentos 
de titoras e titores académicos de intercambio propostos, cuxa figura vén 
recollida no Regulamento de Mobilidade Internacional da UDC (aprobado polo 
Consello de Goberno do día 20.12.2012).  
 
No xeral, o ámbito da internacionalización pode resumirse nas seguintes 
seccións:  
 

(1) Visitas de profesorado doutras universidades 
(2) Profesorado participante da facultade 
(3) Alumnado implicado nos programas 
(4) Convenios asinados 

 
1. Visitas de profesorado doutras universidades 
Ao longo do ano 2017, no marco do programa de mobilidade Erasmus, a 
Facultade recibiu 10 visitas 
 

Docente Universidade de 
orixe 

Comezo da 
mobilidade 

Fin da 
mobilidade 

Programa de 
mobilidade 

Boguszewicz, 
Maria 

University of 
Warsaw, Poland 

6.03.2017 10.03.2017 Erasmus-STA 

Grélois,  
Séverine 

Université Paris-Est 
Créteil, France 

9.03.2017 13.03.2017 Erasmus-STA 

Jukneviciene,  
Rita 

Vilniaus 
Universitetas, 

27.03.2017 31.03.2017 Erasmus-STA 

7 Vid. http://www.udc.es/ori/internacionalizacion/index.html. 
                                                           

http://www.udc.es/ori/internacionalizacion/index.html
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Lithuania 

Krajewska,  
Edyta 

Stanislaw Staszic 
University of 

Applied Sciences, 
Piła, Poland 

13.03.2017 17.03.2017 Erasmus-STA 

Krawczak,  
Marcin 

Stanislaw Staszic 
University of 

Applied Sciences, 
Piła, Poland 

11.12.2017 15.12.2017 Erasmus-STA 

Laskowski,  
Maciej 

Stanislaw Staszic 
University of 

Applied Sciences, 
Piła, Poland 

11.12.2017 15.12.2017 Erasmus-STA 

Ni’Mhuirthile, 
Claire 

University College 
Cork, Ireland 

11.09.2017 15.09.2017 Erasmus STA 

Rogozinska,  
Ewa 

Stanislaw Staszic 
University of 

Applied Sciences, 
Piła, Poland 

13.03.2017 17.03.2017 Erasmus-STA 

Rouse,  
Andrew 

University of Pécs, 
Hungary 

18.09.2017 22.09.2017 Erasmus-STA 

Wojciechowski, 
Pawel 

Ateneum 
University, Gdansk, 

Poland 

20.03.2017 24.03.2017 Erasmus-STA 

Dunlop,  
Nicholas 

University of South 
Wales, Wales 

27.11.2017 29.11.2017 Financiamento 
propio da 

USW8 
 
2. Profesorado participante da facultade 
Igualmente, tendo en conta os datos dispoñíbeis presentemente, participaron en 
accións de internacionalización as seguintes persoas: 
 

Docente Universidade de 
destino 

Comezo da 
mobilidade 

Fin da  
mobilidade 

Programa 
de 

mobilidade 
Martinez Lopez, 

María Josefa 
Università degli 
Studi di Roma 

Tre 

24.04.2017 4.05.2017 Erasmus 
STA 

Pena Sueiro, 
Nieves 

Università degli 
Studi di Verona 

2.05.2017 5.05.2017 Erasmus 
STA 

Woodward 
Smith, Elizabeth 

Adam 
Mickiewicz 
University 

14.11.2017 18.11.2017 Erasmus 
STA 

     
Ao mesmo tempo, moito embora non teña de constar nesta relación, tamén hai 
que facer referencia ao profesorado que realizou durante o ano 2017 estadías 
docentes ou de pesquisas no marco doutros programas ou circunstancias 

8 Visita para explicar o grao dual (Inglés: Estudos Lingüísicos e Literarios) coa 
Universidade de Gales do Sur no marco de programas e financiamento propios desta 
institución. 
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académicas (licenzas sabáticas, encontros de investigación, seminarios en 
institucións diferentes da UDC etc.), contribuíndo así para proxectar no exterior 
o centro e a propia universidade. 
 
3. Alumnado implicado nos programas 
Tal como foi sinalado máis arriba, a Facultade de Filoloxía é o centro da 
Universidade da Coruña que maior percentaxe de estudantado estranxeiro recibe 
nas súas salas, o que a converte sen dúbida nunha das referencias na 
internacionalización do alumnado. En cifras actuais, centrándonos no ano 
académico 2016-2017, recibíronse 112 estudantes, en canto no presente curso 
2017-2018, o número chega a 75; ese alumnado é procedente de diversos países 
americanos, asiáticos e europeos: Alemaña, Brasil, Corea do Sur, Estados 
Unidos, Federación Rusa, Finlandia, Franza, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, 
Letonia, México, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, Romenia, Turquía, Uruguai e Xapón. 
 
Por súa vez, canto ao estudantado de aquí, no curso 2016-2017, 22 persoas da 
facultade decidiron envolverse nestes programas de mobilidade e foron cursar 
unha parte dos seus estudos ás universidades con que existen tales acordos: 18 
alumnos/as saíntes na modalidade Erasmus Fins Estudos, 3 estudantes no grao 
Dual con USW (2 Bilateral específico + 1 Erasmus Fins Estudos) e 1 alumna 
Erasmus Prácticas.  No tocante ao ano 2017-2018, houbo 18 estudantes saíntes: 
16 alumnos/as saintes na modalidade Erasmus Fins Estudos e 2 alumnos/as 
Erasmus Prácticas 
 
4. Labores de divulgación 
Unha tarefa importante para promocionar a posibilidade de cursar estudos fóra 
asenta nas actividades destinadas a divulgaren tal alternativa. Por iso, para alén 
de responder puntualmente as dúbidas que puideren xurdir entre o alumnado 
relativas aos programas de mobilidade, foron celebrados varios encontros 
informais ou formais co estudantado para lle explicar como participar neses 
programas.  
 

a) “Que dúbidas tes sobre as mobilidades Erasmus+ ou bilaterais? 
(20.04.2017) 
b) Presentación das Mobilidades internacionai, a cargo da Directora da ORI, 
Profa. Dra. Begoña Crespo García e Dr. Nicholas Dunlop da USW 
(28.11.2017). 
c) Encontro USW Grao Dual: “Requisitos e FAQs” (19.12.2017) 

 
5. Convenios asinados 
Finalmente, ao longo do ano 2017 foron renovados ou tramitados convenios con 
diferentes universidades que posibilitarán novas modalidades de intercambio ou 
que contribuirán para asentar as xa existentes. Entre eles, cómpre salientarmos 
os seguintes: renovación do convenio con Dublin City University, ampliación 
do convenio co Insituto de Lingüística Aplicada da AMU de Poznán (Polonia), 
novos convenios asinados coa University of Stip (Macedonia) e coa University 
of Liberec (República Checa).  
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