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Como	 candidato	 a	 Reitor	 presento	 ante	 a	
Comunidade	 Universitaria	 un	 proxecto 
universitario independente,	 tanto	 para	
o	Campus	de	Lugo	 como	para	o	Campus	
de	 Compostela,	 que	 recolle	 as	 principais	
inquedanzas,	problemáticas,	necesidades	e	
retos	da	nosa	Comunidade	Universitaria	e	
se	apoia	nun	equipo de goberno cohesio-
nado, comprometido	coas	persoas	e	capa-
citado	para	desenvolvelo.

Nos	últimos	anos	tiven	o	privilexio	de	co-
ñecer	en	detalle	a	realidade	de	nosa	institu-
ción	a	 través	da	participación activa	nos	
principais	 órganos	 de	 representación	 uni-
versitaria	 (Claustro	 e	Consello	 de	Gober-
no)	e	dun	diálogo constante coas persoas	
(Estudantes,	 PAS	 e	 PDI)	 que	me	 levou	 a	
percorrer	os	nosos	campus,	centros,	aulas,	
servizos	 e	 despachos.	Non	 foi	 un	 camiño	
que	percorrera	só,	porque	sentínme	acom-
pañado	pola	ilusión	de	cambio	de	moitos,	e	
nestes	días	apoiado	polo	traballo	de	moita	
xente	da	USC	que	se	está	a	sumar	ao	noso	
proxecto.	Tratase	dunha	proposta	sólida e 
realista	 porque	 é	 consecuencia	 do	 traba-
llo	 feito	 durante	 anos,	 na	 que	 a	 chave	 do	
seu	éxito	reside	fundamentalmente	no	seu	
carácter aberto	 porque	é	un	proxecto	de	
todos	e	para	todos,	no	que	cada	quen	–sen	
exclusión-	conta	e	suma.

Aspiro	 a	 desenvolver	 un	 proxecto	 para	 a	
USC	no	que	todos	somos	necesarios	e	co-
rresponsables	 liderado	 por	 un	 equipo	 ao	
servizo	da	institución	e	das	persoas	e	próxi-
mo	as	 súas	 realidades	 e	 necesidades.	Son	
moi	 consciente	 de	 que	 nada	 sería	 posible	
sen	a	participación	de	todos	e	por	iso	preci-
samos	recuperar	a	súa	ilusión,	a	súa	impli-
cación	e	o	seu	compromiso	por	medio	do	
diálogo,	conciliando	as	diversas	opinións	e	
primando	o	interese	xeral	sobre	as	vantaxes	
persoais.

Este	principio	de	corresponsabilidade	que	
asumo,	 leva	 inherente	 unha	 esixencia	 de	
transparencia	 e	 autocrítica.	Transparen-
cia	 dende	 o	 principio,	 facendo	 visible	
neste	programa	unha	forma	de	concibir	a	
universidade,	 uns	 eixos	 básicos	 que	 son	
os	 sinais	de	 identidade	do	noso	proxecto	
universitario	 e	 un	 conxunto	 de	 liñas	 de	
actuación	e	medidas	 realistas,	 factibles	 e	
avaliables.	Se	obteño	a	confianza	da	Co-
munidade	 Universitaria	 para	 dirixir	 este	
proxecto,	a	transparencia	será	tamén	unha	
esixencia	de	funcionamento	do	noso	equi-
po,	garantindo	o	acceso	de	todos	á	infor-
mación,	non	só	daqueles	que	formen	parte	
dos	 órganos	 de	 goberno	 colexiados,	 e	 o	
rendemento	de	contas	cara	á	Universida-
de,	e	á	Sociedade.
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Asumo	a	autocrítica	como	unha	esixencia	
que	temos	que	practicar	todos	porque	é	un	
valor	inherente	á	condición	universitaria	e	
porque	 resulta	 imprescindible	 para	 garan-
tir	o	carácter	aberto	e	comprometido	coas	
persoas	 do	noso	programa,	 a	 súa	vontade	
de	integración	e	o	desexo	de	que	responda	
ás	 sensibilidades	 e	 requirimentos	 da	 nosa	
comunidade.	De	ser	o	caso,	estaremos	pe-
gados	á	realidade	para	ter	unha	perspectiva	
crítica	 e	 obxectiva	 da	 nosa	 xestión,	 im-
plicando	ás	persoas	na	toma	de	decisións,	
valorándoas	 en	 todos	 aqueles	 aspectos	 e	
momentos	que	fora	preciso.	Só	así	podere-
mos	sentirnos	lexitimados	e	apoiados	para	
afrontar	o	futuro,	a	curto	e	longo	prazo,	da	
USC.

Estamos	a	vivir	un	momento	histórico,	de-
terminado	por	un	proceso	de	cambio	que	se	
diferenza	de	todos	os	anteriores	na	veloci-
dade	coa	que	se	produce.	É	unha	transfor-
mación	orientada	a	unha	sociedade	baseada	
no	coñecemento.

Hai	unhas	décadas	a	Universidade	podería	
definirse	 como	 unha	 comunidade	 de	 per-
soas	 preocupada	 polo	 descubrimento	 de	
novo	coñecemento	e	a	satisfacción	de	for-
mar	ás	seguintes	xeracións,	onde	o	traballo	
estaba	asociado	á	liberdade	de	estudo,	e	ao	
prestixio	da	 institución,	desinteresados	do	
curto	prazo.	Nos	últimos	anos	estamos	a	vi-
vir	na	Universidade,	igual	que	no	resto	da	
sociedade,	un	proceso	acelerado	de	cambio	
no	que	o	espazo	e	o	tempo	se	están	a	facer	
máis	e	máis	pequenos,	con	novas	deman-
das	 da	 sociedade:	 a	 formación	 ao	 longo	
da	 vida,	 a	 transferencia	 do	 coñecemento,	
a	 innovación,	 a	 inclusión	 social,	 o	 apoio	
ao	desenvolvemento	 local	 e	 rexional…,	 e	
sempre	contando,	no	noso	caso,	con	menos	
recursos	que	nos	países	do	contorno	euro-
peo,	e	mesmo	con	respecto	das	outras	co-
munidades	autónomas	españolas.

	O	proceso	de	cambio	de	modelo	educativo	
do	 ensino	 á	 aprendizaxe,	 e	 a	 conseguinte	
reforma	das	titulacións	e	planos	de	estudo,	
caracterizouse	 pola	 súa	 extrema	 rapidez	
que	non	permitiu	unha	reflexión	seria,	pola	
ausencia	dunha	análise	previa	das	necesi-
dades	reais	e	posibilidades,	e	pola	falla	de	
previsión	e	planificación	do	proceso.	

A	Comunidade	Universitaria	 sitúase	hoxe	
con	certo	escepticismo	respecto	ao	Espazo	
Europeo	de	Educación	Superior	e	ao	pro-
metedor	modelo	metodolóxico	centrado	no	
estudante,	e	 reclama	con	forza	un	cambio	
na	 forma	 de	 facelo	 realidade.	 Demanda	
unha	xestión	profesional	e	eficaz,	unha	dis-
tribución,	con	sentido	común,	dos	recursos	
existentes,	 unha	 organización	 académica	
baseada	en	parámetros	de	calidade	 e	non	
só	de	cantidade,	unhas	condicións	de	tra-
ballo	e	 estudo	axeitadas	ao	novo	modelo,	
un	clima	que	promova	a	participación	e	o	
diálogo	e,	sobre	todo,	a	garantía	de	igual-
dade	de	oportunidades,	respectando	a	espe-
cificidade	de	cada	persoa.

Pero	 tamén	 no	 que	 se	 refire	 á	 investiga-
ción	 estamos	 a	 vivir	 cambios	 profundos.	
O	 establecemento	 do	 Espazo	 Europeo	 de	
Investigación	está	xa	a	condicionar	a	nosa	
posición,	incluíndo	aspectos	como	equida-
de,	 calidade,	 relevancia,	 propiedade	 inte-
lectual	e	 traballo	en	colaboración.	Por	 iso	
debemos	promover	e	aprender	a	compartir	
o	coñecemento	a	través	da	mobilidade	das	
persoas	e	dos	proxectos	coordinados.

Por	 estas	 razóns	 apoiaremos	 a	 incorpora-
ción	de	novos	investigadores,	a	consolida-
ción	do	persoal	de	apoio	á	investigación	e	
de	grupos	interdisciplinares,	con	un	esfor-
zo	especial	dedicado	ó	Campus	de	Lugo	e	
ás	áreas	con	maior	dificultade	para	a	con-
tratación	de	investigadores	en	formación.
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Non	poderíamos	falar	nestes	tempos	dunha	
Universidade	que	non	asuma	a	súa	Respon-
sabilidade	Social	como	servizo	público	que	
é,	garantindo	o	nivel	de	calidade	na	docen-
cia	e	na	investigación,	a	súa	achega	á	me-
llora	do	benestar	da	sociedade,	no	camiño	
da	 sustentabilidade,	 fomentando	 a	 coope-
ración	 co	 desenvolvemento	 de	 todos	 os	
pobos,	 defendendo	 a	 conciliación	da	vida	
familiar	e	laboral	entre	os	seus	membros,	e	
facendo	da	igualdade	de	xénero	unha	reali-
dade	na	vida	cotiá.

Temos	 plena	 confianza	 no	 potencial	 da	
nosa	 Universidade,	 que	 se	 atopa	 entre	 as	
primeiras	Universidades	de	España	grazas	
ao	 esforzo	 nestes	 pasados	 anos	 de	 todas	
as	 persoas:	 PDI,	 PAS,	 estudantes.	 Parti-
mos	 polo	 tanto	 deste	 potencial	 apelando	
á	 esixencia	 que	 caracteriza	 a	 unha	 Uni-
versidade	que	aspira	á	excelencia	como	é	
a	nosa.	A	sociedade	demándanos	a	forma-
ción	dos	mellores	profesionais,	o	mais	alto	
nivel	 de	 calidade	na	 investigación	e	unha	
interacción	cada	vez	maior	co	noso	contor-
no	e	todo	isto	só	se	pode	acadar	a	través	da	
esixencia	persoal	e	o	compromiso	de	cada	
un	de	nos,	comezando	polo	equipo	de	go-
berno.

Somos	moi	conscientes,	e	así	o	quixemos	
reflectir	no	noso	programa,	de	que	existen	
importantes	 desigualdades	 entre	 os	 nosos	
Campus,	centros	e	áreas,	e	un	bo	número	
de	necesidades	sobre	as	que	é	necesario	ac-
tuar	sen	desatender	a	ninguén.	E	que	non	é	
doado	afrontar	estes	retos	na	situación	ac-
tual	de	crise	económica.

Por	 iso	 sabemos	hoxe,	mais	 ca	nunca,	 da	
necesidade	 dun	 plano de financiamento	
que	se	axuste	á	especificidade	da	USC	e	ás	
súas	necesidades	reais	para	poder	dar	unha	
resposta	de	calidade.	No	noso	compromiso	
de	 corresponsabilidade	 e	 rendemento	 de	
contas,	a	nós	mesmos	e	á	Sociedade,	apos-

tamos	 por	 unha	 xestión	 económica res-
ponsable, transparente	e	comprometida	
coa	 realidade	 social,	 é	 dicir,	 equilibrada	
para	 corrixir	 desigualdades,	 planificada	
para	 que	 todos	 os	 membros	 da	 Comuni-
dade	Universitaria,	a	curto	e	medio	prazo,	
poidan	afrontar	as	súas	obrigas	en	igualda-
de	de	condiciones,	centrada nos intereses	
da	institución	e	honesta,	que	non	compro-
meta	o	noso	futuro,	garantindo	deste	xeito	
a	Autonomía	universitaria.

Farémolo	aplicando	unha	política	rigorosa	
no	control	de	ingresos	e	gastos,	e	buscando	
permanentemente	a	colaboración	coas	Ad-
ministracións	Públicas	e	a	Sociedade	Civil,	
para	 poder	 aspirar,	 ademais	 de	 a	 resolver	
o	problema	da	débeda	acumulada	nos	últi-
mos	anos,	a	atender	todos	os	compromisos	
pendentes.

Esta	 é,	 en	 resumo,	 a	 nosa	 proposta,	 que	
quero	compartir	contigo,	e	que	en	definiti-
va	pretende	recuperar	a	identidade	da	USC,	
baseada	 no	 cumprimento	 da	 súa	 función	
social,	 e	 a	 ilusión	 individual	 e	 colectiva;	
mostrar	á	 sociedade	galega	que	a	Univer-
sidade	 de	 Santiago	 de	 Compostela	 segue	
a	 ser	 o	 referente	 para	 o	 futuro	 que	 está	 a	
chegar.

Participa	xa	dende	agora,	súmate	para	fa-
cer	realidade	unha	Universidade	mellor.

Juan J. Casares Long
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01. Mantemos o noso compromiso coa universidade pública e galega, en canto prestadora de servizos esenciais para a sociedade.

02. Traballamos por unha Universidade independente, plural e profesional.

03. Garantimos transparencia na xestión cara á Comunidade Universitaria e á sociedade á que nos debemos. 

04. Promovemos a igualdade de oportunidades para todos e todas.

05. Impulsamos o equilibrio entre os campus de Lugo e Compostela.

06. Potenciamos o dialogo e a corresponsabilidade.

07. Apostamos pola docencia, racionalizando os recursos e os procesos de organización académica.

08. Valoramos os estudos de posgrao como un instrumento para a referencia no exterior da USC.

09. Impulsamos a investigación en todos os seus ámbitos favorecendo o equilibrio entre todas as áreas.

10. Apoiamos a carreira profesional docente, investigadora e de administración e servizos na Universidade.

11. Asumimos a Carta Europea do Investigador e o código de conduta para a contratación de investigadores.

12. Impulsamos a internacionalización da USC potenciando a mobilidade e os proxectos internacionais.

13. Promovemos unha xestión áxil e eficaz, profesional.

14. Establecemos canles de comunicación directa co estudantado cara a súa participación real.

15. Apoiamos a incorporación do estudantado ao mercado laboral.

Os nosos eixos
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Un	dos	retos	mais	importantes	e	inmedia-
tos	 que	 ten	 a	 USC	 nestes	 momentos	 e	 a	
consolidación	 atendendo	 a	 parámetros	 de	
calidade	 da	 nosa	 oferta	 docente	 (estudos	
de	 grao,	 posgrao	 e	 formación	 continua)	
como	 consecuencia	 da	 incorporación	 ao	
Espazo	 Europeo	 de	 Educación	 Superior.	
Neste	marco,	a	nosa	candidatura	establece	
unha	serie	de	liñas	de	actuación	destinadas	
a	mellorar	este	proceso	de	xeito	que	sexa	o	
máis	racional	e	efectivo	posible,	e	sempre	
dende	 a	 idea	 da	 participación	 coordinada	
do	Persoal	Docente	e	Investigador,	Persoal	
de	Administración	e	Servizos,	e	o	Estudan-
tado,	potenciando	o	desenvolvemento	dos	
seus	Campus.

A	 creación	 e	 difusión	 do	 coñecemento	
científico	 é	 outro	 das	 bases	 fundamentais	
da	 vida	 universitaria.	 Para	 poder	 acadar	
estes	fins	 cómpre	 estimular	 e	 conseguir	 a	
implicación	de	todos	os	investigadores,	fa-
cendo	que	sexan	parte	protagonista	das	de-
cisións	do	equipo	de	goberno	nesta	mate-
ria.	Faremos	que	a	crecente	complexidade	
administrativa	da	xestión	da	investigación	
acade	niveis	aceptables	para	non	diminuír	

a	 dedicación	 dos	 investigadores	 as	 súas	
verdadeiras	 tarefas.	Apoiaremos	a	 investi-
gación	na	USC	para	que	alcance	os	niveis	
de	 calidade	 e	 internacionalización	que	 lle	
corresponden,	e	dedicaremos	especial	aten-
ción	aos	investigadores	en	formación	para	
que	 poidan	 desenvolver	 unha	 adecuada	
carreira	 científica.	 Pensamos	 que	 as	 liñas	
que	 propoñemos	 axudarán	 a	 acadar	 estas	
metas.

Aínda	que	a	Universidade	como	institución	
contemplou	 de	 sempre	 a	 mobilidade	 de	
persoas	e	o	intercambio	de	ideas	entre	dis-
tintas	 institucións	 e	 países,	 soamente	 nos	
últimos	 tempos	a	dimensión	 internacional	
se	ten	desenvolvido	cunha	dinámica	desco-
ñecida	ata	entón,	converténdose	nunha	das	
principais	 forzas	 impulsoras	 dos	 cambios	
acaecidos	nas	Universidades	do	noso	con-
torno.	A	mobilidade	 de	 estudantes,	 PDI	 e	
PAS,	a	internacionalización	dos	currículos,	
o	establecemento	de	 redes	e	proxectos	de	
investigación,	a	aceptación	do	inglés	como	
lingua	franca	da	comunidade	científica	son	
algunhas	das	características	deste	proceso	
de	internacionalización.

Os valores
universitarios
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A	proxección	da	Universidade	no	seu	con-
torno	é	un	dos	sinais	de	identidade	da	uni-
versidade.	 Para	 iso	 precísase	 consolidar	
unha	universidade	aberta	ao	futuro	e	con	
proxección	internacional,	e	que	sexa	líder	
no	desenvolvemento	humanístico,	 cientí-
fico	e	tecnolóxico	de	Galicia.	É	prioritario	
fixar	 un	 programa	 activo	 de	 propostas	 e	
accións	 que	 permita	 que	 a	 nosa	 univer-
sidade	 conflúa	 axeitadamente	 no	 Espazo	
Europeo	de	Educación	Superior,	promova	
o	 intercambio	 constante	 no	 eido	 Interna-
cional	e	estableza	vínculos	con	outras	ins-
titucións	 que	 permitan	 o	 intercambio	 de	
criterios	e	metodoloxías.	Cómpre	asema-
de	 reforzar	 as	 relacións	 con	 institucións	
públicas	e	privadas	e	co	mundo	empresa-
rial,	co	fin	de	captar	recursos	que	permitan	
un	maior	desenvolvemento	e	mellores	ser-
vizos	 á	 nosa	 Comunidade	 Universitaria,	
facilitando	tamén	a	saída	profesional	dos	
nosos	titulados.

Precisamos consolidar 
unha universidade 
aberta ao futuro 
e con proxección 
internacional, e 
que sexa líder no 
desenvolvemento 
humanístico, científico 
e tecnolóxico de 
Galicia.
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Liñas
de actuación

e medidas
concretas
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1+ ORGANIZACIÓN ACADÉMICA.

A / Aplicación real dos novos planos de grao.

•	 Fortalecer	o	emprego	do	galego	como	lingua	vehicular	da	universidade.
•	 Adecuar	as	figuras	de	docencia,	e	a	formación	necesaria	para	o	mellor	aproveitamento.
•	 Incorporar	persoal	de	apoio	ao	profesorado,	mediante	a	colaboración	de	monitores	
(alumnos	de	posgrao).

•	 Impulsar	o	ensino	en	linguas	non	oficiais,	e	particularmente	en	Inglés.
•	 Revisar	as	normativas	académicas:	Adscrición	de	materias	a	áreas	de	coñecemento,	
encargo	docente,	etc.

•	 Promover	e	difundir	exemplos	de	boas	prácticas	docentes.
•	 Dotar	de	espazos	informais	de	traballo	dos	estudantes	nos	centros.

B / Homologación/Acreditación das titulacións oficiais.

•	 Fomentar	as	homologacións/acreditacións	dos	estudos	oficiais	segundo	as	regras	de	
organizacións	internacionais	recoñecidas.

C / Racionalización dos estudos de posgrao.

•	 Promover	novas	propostas	de	másteres	de	carácter	profesionalizante.
•	 Promover	propostas	de	másteres	universitarios	ligados	a	investigación	de	excelencia.
•	 Redefinir	o	Centro	de	Posgrao	e	Formación	continua	
•	 Actualizar	temas	e	implicar	o	profesorado	no	Cuarto	Ciclo.
•	 Adecuar	a	creación	de	novas	titulacións	de	grao	e	posgrao	a	partir	de	análises	estratéxi-
cos	do	entorno	económico	e	social	e	no	marco	do	Sistema	Universitario	de	Galicia.

D / Formación dos docentes.

•	 Deseñar	e	desenvolver	un	plan	integrado	de	formación	docente	para	a	súa	adaptación	
ao	novo	modelo	de	aprendizaxe:	Formación	permanente,	formación	de	profesores	
noveles	e	formación	e	asesoramento	para	innovación	docente.

E / A mellora das infraestruturas docentes.

•	 Activar	as	infraestruturas	docentes	comprometidas	e	non	executadas	nos	últimos	anos,	
de	xeito	prioritario	aquelas	con	riscos	recoñecidos.

•	 Adaptar	as	facultades	e	escolas	ás	esixencias	dos	novos	planos	de	estudos.

F / A mellora da xestión docente.

•	 Facilitar	as	xestións	administrativas	evitando	os	inconvenientes	da	localización	das	
sedes	departamentais	e	outros	servizos	radicados	en	Santiago	aos	docentes	e	estudantes	
do	Campus	de	Lugo.
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2+ INVESTIGACIÓN.

A / Difusión do coñecemento.

•	 Transmitir	a	importancia	dos	resultados	de	investigación	á	sociedade	en	xeral	e	aos	
sectores	interesados.

•	 Acadar	a	colaboración	institucional	cos	colexios	profesionais,	asociacións	científicas	e	
Academias,	agrupacións	empresarias,…

•	 Crear	unha	base	de	datos	actualizada	que	permita	dar	a	coñecer	a	actividade	de	investi-
gación	da	USC.

B / Apoio as áreas con dificultade de captación de investigadores.

•	 Deseñar	formulas	de	incorporación	de	persoas	aos	estudos	de	doutoramento.
•	 Apoiar	aos	grupos	de	investigación	emerxentes	que	pola	súa	temática,	as	súas	activida-
des	e/ou	os	seus	logros	adquiran	personalidade	propia	dentro	dos	departamentos.

•	 Incentivar	a	consolidación	de	grupos	de	investigación	no	campus	de	Lugo.
•	 Potenciar	as	axudas	propias	da	Universidade	aos	investigadores,	flexibilizando	os	
prazos	da	súa	convocatoria	e	os	requisitos	dos	solicitantes,	establecendo	un	sistema	de	
seguimento	do	cumprimento	das	accións	financiadas.

•	 Apoiar	a	estabilización	de	grupos	de	investigación	interdisciplinares.

C / Apoio á transferencia de coñecemento e á innovación.

•	 Colaborar	e	interaccionar	cos	sectores	público	e	privado	para	poñer	en	valor	social	o	
coñecemento	desenvolvido	na	USC.

D / Regularización do persoal de apoio á investigación.

•	 Buscar	formulas	de	incorporación	á	estrutura	de	persoal	da	USC.

E / Iniciación á investigación

•	 Fomentar	os	contratos	predoutorais	financiados	conxuntamente	cos	grupos	de	investi-
gación.

•	 Recoñecer	os	créditos	de	libre	configuración	por	participación	en	traballos	de	investi-
gación.



SÚMATE

15

F / Priorización das infraestruturas de investigación tomando como base as 
necesidades reais actuais.

•	 Avaliar	a	actividade	dos	Institutos,	centros	e	servizos	de	investigación	e	garantir	o	
desenvolvemento	coordinado	de	proxectos	interdisciplinares.

•	 Contemplar	os	institutos,	centros	e	servizos	de	investigación	como	recursos	de	promo-
ción	e	apoio	a	investigación	de	calidade.

•	 Desenvolver	un	Repositorio	Institucional	de	coñecemento	aloxado	na	BUSC	para	
garantir	a	preservación,	difusión	e	visibilidade	da	produción	científica	(publicacións,	
teses	doutorais,	materiais	didácticos,	fondo	antigo	dixitalizado...)

•	 Optimizar	o	desenvolvemento	de	servizos	xerais	de	investigación	da	USC	nos	Campus	
de	Santiago	e	de	Lugo.

•	 Redefinir	o	Instituto	de	Ciencias	da	Educación	(ICE)	para	situalo	como	centro	de	
investigación	de	referencia	do	sector	educativo	en	Galicia.

3+ INTERNACIONALIZACIÓN.

A / Promoción dos proxectos de colaboración.

•	 Colaborar	con	aquelas	institucións	que	aporten	coñecemento	e	recursos	á	nosa	univer-
sidade.

•	 Potenciar	os	vínculos	con	outros	países,	en	especial	con	América	Latina,	a	través	das	
cátedras	existentes	e	dos	programas	nacionais	e	europeos.

B / Intensificación da mobilidade.

•	 Fomentar	a	formación	en	linguas	estranxeiras.
•	 Potenciar	a	concorrencia	e	participación	en	proxectos	internacionais	dos	nosos	investi-
gadores.

•	 Facilitar	a	mobilidade	internacional	do	profesorado	e	investigadores.
•	 Impulsar	a	participación	no	intercambio	internacional	do	estudantado.

C / A cooperación para o desenvolvemento.

•	 Establecer	lazos	de	cooperación	con	Universidades	dos	países	menos	favorecidos.
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A	 Universidade	 non	 pode	 ser	 entendida	
sen	 pensar	 nas	 persoas	 que	 a	 compoñen.	
Existe	por	elas	e	para	elas.	Precisa	da	súa	
contribución	e	arraigarse	para	sempre	nas	
súas	 vidas.	 Son	 as	 persoas	 as	 que	 fan	 a	
Universidade.	Precisamos	contar	con	todas	
elas	para	construír	o	modelo	que	propoñe-
mos,	e	acadar	 resultados	que	nos	sitúen	á	
vangarda	da	xeración	de	coñecemento	e	da	
eficacia	na	docencia	e	nos	permitan	 recu-
perar	a	nosa	identidade	como	institución	ao	
servizo	da	sociedade.

Temos	a	obriga	de	escoitar	a	todos	os	mem-
bros	 da	 Comunidade	 Universitaria	 e	 de	
integrar	 as	 súas	 expectativas	 na	 xestión	 e	
toma	de	decisións.	Adquirimos	o	compro-
miso	de	garantir	para	todos	e	todas	as	me-
llores	condicións	para	o	desenvolvemento	
do	 seu	papel	 e	 traballar	pola	 consecución	
da	 súa	 satisfacción.	 E	 enfrontámonos	 á	
necesidade	de	planificar	con	criterios	rigo-
rosos	a	dotación	e	composición	dos	cadros	
de	persoal	para	dar	 resposta	á	 realidade	e	
novas	esixencias	derivadas	da	reforma	dos	

planos	 de	 estudo	 de	 grao	 e	 posgrao	 e	 de	
preparar	ao	noso	estudantado	para	traballar	
nun	marco	 global	 no	 que	 xa	 non	 existen	
fronteiras.

O	 Persoal Docente e Investigador	 ten	
demostrado	 a	 súa	 enorme	 capacidade	 de	
traballo	 e	 a	 súa	 contribución	 esencial	 aos	
obxectivos	da	institución,	pero	non	ten	re-
cibido	 sempre	o	 recoñecemento	merecido	
nin	os	recursos	necesarios	para	desempeñar	
as	súas	funcións	con	garantías.	As	nosas	li-
ñas	de	actuación	para	o	PDI	céntranse	na	
planificación	 coherente	 e	 no	 apoio	 deci-
dido	a	 súa	carreira	profesional,	valorando	
de	modo	 axeitado	 a	 dedicación	 ás	 tarefas	
docentes,	investigadoras	e	de	xestión	e	pro-
curando	que	conten	cos	medios	necesarios	
para	o	seu	desenvolvemento.

O	 noso	 compromiso	 co	 Persoal de Ad-
ministración e Servizos	 presta	 especial	
atención	 á	 mellora	 da	 súa	 capacitación	 e	
formación,	 á	 estabilización	 do	 seu	 entor-
no	 laboral	 e	 ao	 incremento	 da	 eficiencia.	

As persoas
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Unha	 organización	 tan	 complexa	 como	 a	
universidade	require	dunha	plantilla	capaz	
de	facer	fronte	a	os	cambios	acelerados	nos	
que	 a	 nosa	 Universidade	 está	 inmersa,	 e	
temos	que	facer	sentir	a	todo	o	Persoal	de	
Administración	e	Servizos	que	a	súa	con-
tribución	é	recoñecida.

Pero	sen	dúbida	do	mesmo	xeito	que	non	se	
pode	falar	de	Universidade	sen	profesores,	
non	é	posible	 imaxinar	unha	universidade	
sen	 estudantes.	 Temos	 que	 apostar	 deci-
didamente	 por	 unha	 formación	 integral,	
que	ademais	de	capacitar	en	competencias	
e	habilidades,	 ten	que	preparar	a	mulleres	
e	 homes	 para	 se	 converter	 en	 axentes	 de	
cambio	e	progreso.

As personas son 
as que fan a 
Universidade.
Temos a obriga 
de escoitar a 
todos os membros 
da Comunidade 
Universitaria e de 
integrar as súas 
expectativas na 
xestión e toma de 
decisións.
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Liñas
de actuación

e medidas
concretas
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1+ PDI.

A / Establecemento da plantilla óptima.

•	 Elaborar	unha	Relación	de	Postos	de	Traballo	na	que	se	reflictan	as	necesidades	reais	
actuais	da	Comunidade	Universitaria,	de	cara	á	consecución	das	dotacións	óptimas,	na	
medida	na	que	as	dispoñibilidades	orzamentarias	o	vaian	permitindo,	promovendo	un	
equilibrio	entre	áreas	de	coñecemento	e	campus.

•	 Establecer	convocatorias	anuais	de	transformación	de	prazas	de	promoción	persoal	
de	profesorado	acreditado	aos	corpos	docentes	universitarios.	Para	resolver	a	situa-
ción	actual	da	bolsa	de	acreditados	a	Cátedra,	levaranse	a	cabo	dúas	convocatorias,	
setembro-outubro	2010	e	marzo-abril	2011,	segundo	a	proposta	de	mínimos	elaborada	
polo	colectivo	de	acreditados.

B / Apoio á carreira profesional.

•	 Facilitar	os	medios	para	o	completo	desenvolvemento	profesional	independentemente	
do	campus	ao	que	se	pertenza.

•	 Promover	políticas	de	renovación	do	PDI	e	consolidación	do	persoal	partícipe	nos	
programas	Ramón	y	Cajal,	Marie	Curie	e	Parga	Pondal.	

•	 Facilitar	a	o	PDI	de	65	ou	mais	anos	a	adaptación	a	nova	realidade	docente.

C / Atención específica ás áreas de difícil captación de profesorado.

•	 Crear	figuras	contractuais	de	profesorado	para	atender	as	necesidades	docentes	de	
áreas	con	difícil	captación	de	profesorado.

D / Investigadores en formación e contratados.

•	 Recoñecer	a	figura	dos	Investigadores	en	Formación,	segundo	o	mandato	dos	Estatutos	
da	USC	e	acorde	coa	normativa	vixente.

•	 Elaborar	o	Regulamento	do	Persoal	Investigador.
•	 Crear	o	Rexistro	de	Persoal	Investigador	en	Formación.

E / Actuacións no ámbito dos profesores eméritos.

•	 Crear	o	Colexio	de	Eméritos	e	modificar	a	norma	actual.

F / Plano de xubilacións voluntarias.

•	 Iniciar	un	plano	de	xubilacións	voluntarias.

G / SERVIZOS AOS XUBILADOS.

•	 Establecer	unha	oferta	de	servizos	aos	xubilados	do	PDI	e	do	PAS.

H / ESTABLECEMENTO DE CANLES DE COMUNICACIÓN DIRECTO CO EQUIPO DE GOBERNO.

•	 Crear	unha	Comisión	Consultiva	de	PDI	por	cada	grande	área	de	coñecemento.



Lembras o que é sentirte parte da USC? SÚMATE.

20

2+ PAS.

A / Establecemento da plantilla óptima.

•	 Elaborar	unha	Relación	de	Postos	de	Traballo	na	que	se	reflictan	as	necesidades	reais	
actuais	da	Comunidade	Universitaria,	de	cara	á	consecución	das	dotacións	óptimas,	na	
medida	na	que	as	dispoñibilidades	orzamentarias	o	vaian	permitindo,	promovendo	un	
equilibrio	entre	áreas	de	coñecemento	e	campus	de	Lugo	e	Compostela.

•	 Readaptar,	xunto	cos	seus	representantes,	as	estruturas	e	o	persoal	de	acordo	coas	nece-
sidades	do	servizo.

B / A profesionalización da xestión e da función administrativa.

•	 Crear	escalas	de	xestión.
•	 Fomentar	a	participación	corresponsable	do	Persoal	de	Administración	e	Servizos	nos	
distintos	órganos	da	universidade.

•	 Facilitar	a	mobilidade	e	promoción	do	Persoal	de	Administración	e	Servizos	con	crite-
rios	obxectivos.

•	 Elaborar	un	Plan	de	Formación	Integral	e	permanente	do	Persoal,	especialmente	nas	
innovacións	normativas	e	tecnolóxicas,	de	cara	a	incrementar	e	manter	o	seu	nivel	de	
capacitación.	

•	 Buscar	mecanismos	de	consolidación	ordenada	e	coherente	do	persoal	de	apoio	á	
investigación	procedente	de	programas	e	proxectos	externos	ou	propios	da	USC.

C / Resolución de situacións históricas.

•	 Elaborar	un	plano	de	consolidación	do	persoal	interino	e	contratado.

D / Plano de xubilacións voluntarias.

•	 Iniciar	un	plano	de	xubilacións	voluntarias.

E / Servizos aos xubilados.

•	 Establecer	unha	oferta	de	servizos	aos	xubilados	do	PDI	e	do	PAS.
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3+ ESTUDANTADO.

A / Melloras nos servizos a o estudantado.

•	 Reformar	a	normativa	que	recoñece	créditos	de	libre	configuración	para	actividades	
extraacadémicas,	1cl	por	cada	15	horas.

•	 Promover	bolsas	de	participación	Universitaria.
•	 Racionalizar	o	horario	de	bibliotecas	en	tempo	de	exames.
•	 Crear	espazos	informais	de	traballo	nos	centros.
•	 Mellorar	as	prácticas	en	empresas	e	fomento	de	contratos/bolsas	de	prácticas	en	em-
presas	e	institucións.

•	 Negociar	co	concello	de	Santiago	de	Compostela	para	a	obtención	de	tarifas	reducidas	
na	Rede	wimax.

•	 Eliminar	a	taxa	de	expedición	do	suplemento	europeo	o	titulo.

B / Preparación do estudantado para o novo modelo de aprendizaxe.

•	 Asistir	aos	estudantes	nas	dificultades	de	adaptación	ao	novo	modelo	educativo.

C / Promoción da mobilidade.

•	 Formar	en	linguas	estranxeiras.
•	 Fomentar	a	participación	nos	programas	de	mobilidade	Erasmus,	Séneca,	etc.
•	 Impulsar	a	participación	en	programas	de	cooperación	ao	desenvolvemento.

D / Racionalización na oferta de prazas nos graos e posgraos.

•	 Racionalizar	as	prazas	destinadas	aos	alumnos	no	máster	de	formación	do	profesorado	
de	secundaria.

E / Establecemento de canles de comunicación directos co equipo de goberno.

•	 Crear	un	servizo	de	información	ao	estudantado	único	e	centralizado.
•	 Crear	a	Comisión	Consultiva	de	Estudantes.
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A	Universidade	debe	manter	un	compromi-
so	constante	coa	 sociedade	na	que	desen-
volve	a	súa	actividade,	garantindo	a	forma-
ción	continua	dos	seus	membros,	polo	que	
resulta	imprescindible	establecer	as	condi-
cións	 necesarias	 para	 negociar	 obxectiva-
mente	coa	Xunta	de	Galicia	un	novo	Plan	
de	Financiamento	que	permita	afrontar	con	
éxito	a	implantación	do	Espazo	Europeo	de	
Educación	Superior	e	o	apoio	específico	ás	
tarefas	de	investigación	da	USC.

Así	 mesmo,	 de	 forma	 complementaria	 e	
para	poder	garantir	o	cumprimento	das	li-
ñas	de	actuación	propostas,	o	compromiso	
entre	 a	 Universidade	 e	 a	 sociedade	 debe	
permitir	 desenvolver	 as	 medidas	 necesa-
rias	para	potenciar	a	sinatura	de	convenios	
e	contratos	con	empresas	e	o	mecenado.

A	situación	económica	actual	e	a	da	nosa	
universidade	en	particular,	fan	preciso	op-
timizar	a	asignación	dos	recursos	polo	que,	
unha	vez	cubertas	as	necesidades	das	per-
soas	que	conforman	a	USC,	o	noso	obxec-
tivo	é	realizar	unha	planificación	obxectiva	

dos	investimentos	en	novas	infraestruturas,	
avaliando:	 a	 súa	 necesidade,	 viabilidade,	
posta	 en	 marcha,	 control	 de	 execución	 e	
custos	 asociados	 ao	 seu	 funcionamento.	
En	 canto	 ás	 infraestruturas	 xa	 existentes	
utilizarase	unha	concepción	flexible	de	to-
dos	 os	 espazos,	 adaptando	 aqueles	 que	 o	
precisen	ás	esixencias	do	Espazo	Europeo	
de	Educación	Superior,	e	sempre	dentro	do	
cumprimento	das	normativas	de	segurida-
de	e	saúde	de	todos	eles.

Para	lograr	todo	isto	e	preciso	que	tanto	a	
Comunidade	Universitaria	como	a	socieda-
de	á	que	nos	debemos	coñezan	o	que	face-
mos,	polo	que	garantimos	a	 transparencia	
da	nosa	xestión.

A cuestión
económica-financeira
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A cuestión
económica-financeira

A situación económica 
actual e a da nosa 
universidade en 
particular, fan preciso 
optimizar a asignación 
dos recursos e 
realizar unha 
planificación obxectiva 
dos diferentes 
investimentos.
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Liñas
de actuación
e medidas
concretas
1+ PARTICIPACIÓN E TRANSPARENCIA.

•	 Trasladar	a	toda	a	Comunidade	Universitaria	a	imaxe	fiel	dos	estados	financeiros	da	
USC.

•	 Ofrecer	a	toda	a	Comunidade	Universitaria	información	complementaria	á	información	
financeira	e	orzamentaria,	tal	como	custos	por	actividades	e	indicadores	orzamentarios,	
financeiros	e	de	xestión.

•	 Dar	a	coñecer	as	actividades	realizadas	polas	sociedades	mercantís	participadas	pola	
USC	e	analizar	a	efectividade	das	mesmas	cara	ao	cumprimento	da	función	social	da	
Universidade.

•	 Incorporar	á	información	de	carácter	económico	os	indicadores	sobre	o	grao	de	cum-
primento	da	responsabilidade	social	da	Universidade.

2+ IMPLANTACIÓN DAS NOVAS TITULACIÓNS DE GRAO E POSGRAO.

•	 Cuantificar	o	esforzo	financeiro	e	orzamentario	que	supón	a	implantación	en	marcha	
dos	novos	graos	e	posgraos.

3+ AUTONOMÍA FINANCEIRA.

•	 Acadar	un	compromiso	por	parte	da	Administración	Pública	para	un	novo	Plano	de	
Financiamento	que	inclúa	ingresos	non	condicionados,	financiamento	por	obxecti-
vos,	financiamento	ligado	a	resultados,	plans	plurianuais	de	inversións	para	RAM	
e	novas	construcións	e	financiamento	para	a	adaptación	ao	novo	modelo	de	ensino-
aprendizaxe.

•	 Potenciar	unha	política	activa	de	captación	de	recursos	externos.	
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4+ RACIONALIZACIÓN DO GASTO.

•	 Establecer	un	control	interno	efectivo.
•	 Minimizar	o	solapamento	de	competencias
•	 Reducir	o	consumo	enerxético	na	USC.
•	 Controlar	o	parque	automobilístico.
•	 Implantar	un	sistema	efectivo	de	control	de	pedidos.
•	 Optimización	do	sistema	de	pago	para	evitar	cargos	adicionais	nas	facturas.

5+ PLANIFICACIÓN INTELIXENTE DE INVESTIMENTOS.

•	 Obras	xa	aprobadas:	Revisar	o	programa	de	investimentos,	avaliando	o	estado	de	
execución	das	obras	en	curso.(CIMUS,	CIQUS,CITIUS,Museo	Luís	Iglesias,	Xardín	
Botánico,	Facultade	de	Ciencias,	Facultade	de	Bioloxía,…)

•	 Obras	comprometidas	pero	non	adxudicadas	nin	comezadas:	análise	da	súa	situación	
e	da	existencia	dos	recursos	necesarios.	(CIFUS,	Facultade	de	Ciencias	da	Educación,	
Facultade	de	Medicina	e	Odontoloxía,	Escola	de	Enfermaría,	Escola	de	Enxeñaría	
Civil,…)

•	 Obras	novas	a	curto	e	medio	prazo:	establecer	unha	prioridade	na	realización	dos	
investimentos:

+	Adaptación	de	espazos	necesarios	para	permitir	o	desenvolvemento,	con	calidade,	
dos	novos	graos	e	posgraos.	(Aularios,	aulas	de	informática,…)
+	Rehabilitación	de	espazos	dando	prioridade	a	aqueles	con	riscos	recoñecidos.	(Fa-
cultade	de	Xeografía	e	Historia,	Facultade	de	Farmacia,	Facultade	de	Química,	…)

•	 Novos	proxectos	de	investimento	en	activos	fixos:	Realizar	a	memoria	(técnica	e	
financeira)	que	sexa	garante	da	súa	viabilidade.	

6+ PROFESIONALIZACIÓN DOS MODELOS DE XESTIÓN.

•	 Facilitar	a	transición	ao	novo	Plano	Xeral	de	Contabilidade	Pública	(que	entrará	en	
vigor	no	ano	2011)

•	 Utilizar	medios	de	control	que	permitan	maximizar	a	rendibilidade	dos	recursos	huma-
nos	e	técnicos.
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A	Universidade	de	Santiago	de	Compostela	
ten	 sido	ao	 longo	dos	 seus	máis	de	 cinco	
séculos	de	historia,	a	institución	cultural	de	
maior	relevancia	en	Galicia.	Dela	xurdiron	
sempre	 as	 propostas	 máis	 variadas	 neste	
campo,	orientadas	a	obxectivos	claramente	
instrutivos	 para	 ofrecer	 á	 sociedade	 gale-
ga,	non	só	docencia	e	investigación,	senón	
tamén	 formación	 multidisciplinar,	 com-
prometéndose	así	con	Galicia	e	co	avance	
da	 súa	 sociedade.	O	 resultado	do	proceso	
de	cambio	que	estamos	a	vivir,	debe	ser	a	
consolidación	dos	grandes	logros	que	teñen	
marcado	a	nosa	propia	historia	e	nos	que	os	
valores	de	liberdade,	pluralidade,	respecto	
a	diversidade	e	o	debate,	deben	estar	sem-
pre	presentes.

Na	 USC	 somos	 depositarios	 dun	 impor-
tante,	 variado	 e	 moi	 valioso	 patrimonio	
cultural,	 que	 inclúe	 aspectos	 artísticos,	
científicos,	 bibliográficos	 e	 documentais;	
contamos	cunha	serie	de	instalacións	apro-
piadas	para	a	súa	difusión	e	sobre	todo	re-

presentamos	un	enorme	potencial	humano	
que	temos	a	obriga	de	poñer	a	traballar	para	
ofrecer	á	sociedade	unha	coidada	oferta	en	
actividades	de	ocio	formativo.

Esta	 labor	 sustentada	 na	 recuperación	 da	
extensión cultural	non	pode	entenderse	se	
non	 é	dende	 a	 su	dimensión	 social,	 e	 por	
iso	 a	 Universidade	 ten	 que	 buscar	 unha	
maior	 proxección	 cara	 ás	 cidades	 e	 o	 seu	
contorno,	 reafirmando	 o	 seu	 compromiso	
irrenunciable	con	elas,	promovéndoas	des-
de	unha	planificación	que	implique	no	seu	
deseño	aos	membros	da	USC	e	integrándo-
se	nas	redes	institucionais	socioculturais	e	
deportivas	de	Lugo,	Compostela	e	as	súas	
comarcas.

A recuperación
da extensión universitaria
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A recuperación
da extensión universitaria

A Universidade 
de Santiago de 
Compostela ten 
sido ao longo dos 
seus máis de cinco 
séculos de historia, 
a institución cultural 
de maior relevancia 
en Galicia.
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1+ COLABORACIÓN INSTITUCIONAL.

•	 Promover	a	fluidez	nas	relacións	institucionais	coas	Administracións	Públicas	e	priva-
dos	e	coas	diferentes	asociacións	cidadás.	

•	 Mellorar	os	convenios	para	o	uso	das	instalacións	deportivas	públicas	en	Lugo	e	
Santiago.

•	 Crear	un	sistema	de	información	sobre	conferencias	e	actividades	culturais	de	ámbito	
publico	na	USC.

2+ PARTICIPACIÓN.

•	 Potenciar	o	funcionamento	das	Comisións	de	Cultura	e	das	asociacións	propias	dos	
centros.

•	 Apoiar	a	Aula	de	teatro	da	USC,	o	Coro	Universitario,	o	Espazo	de	Danza	de	Lugo	e	o	
grupo	de	creación	musical	GCMUS.

•	 Reactivar	e	planificar	os	ciclos	de	actividades	da	Fonoteca	Universitaria,	promovendo	
o	uso	das	súas	instalacións	e	servizos.

•	 Promover	a	difusión	a	través	da	Web	da	USC	das	actividades	culturais	para	facelas	
accesibles.

Liñas
de actuación
e medidas
concretas
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3+ APERTURA DA ACTIVIDADE SOCIOCULTURAL E DEPORTIVA DA USC Á 
SOCIEDADE.

•	 Redefinir	os	cursos	de	verán.
•	 Recuperar	os	ciclos	de	extensión	universitaria.
•	 Promover	a	produción	de	exposicións	propias	do	noso	patrimonio.
•	 Abrir	a	USC	ás	novas	formas	de	cultura,	comprometéndose	no	apoio	aos	valores	e	
tendencias	emerxentes.

•	 Converter	as	instalacións	deportivas	do	Campus	Sur	en	área	de	referencia	deportiva	da	
cidade.

4+ REDEFINICIÓN DOS MODELOS DE XESTIÓN DAS ACTIVIDADES SOCIOCUL-
TURAL E DEPORTIVA.

•	 Fomentar	as	iniciativas	propias	dos	centros.
•	 Promover	a	atención	deportiva	ás	persoas	con	discapacidade	mediante	o	deseño	de	
actividades	adaptadas.

5+ PLANIFICACIÓN E INFORMACIÓN.

•	 Acadar	presenza	activa	da	universidade	nos	medios	de	comunicación.
•	 Mellorar	a	rede	de	información	cultural.
•	 Optimizar	a	páxina	web,	máis	operativa	e	con	máis	e	mellores	contidos.
•	 Potenciar	a	difusión	a	través	da	web	da	USC	dos	actos	culturais	(conferencias,	actos	
institucionais...)	“en	liña”	para	facilitar	o	acceso	de	toda	a	Comunidade	Universitaria	e	
da	sociedade	aos	seus	contidos.
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O	éxito	dun	modelo	de	Universidade	non	
depende	 soamente	 do	 cumprimento	 das	
responsabilidades	 individuais	 de	 cada	 un	
dos	seus	membros.	A	propia	organización	
debe	asumir	a	súa	responsabilidade	tratan-
do	de	garantir	a	satisfacción	de	todos	eles	e	
de	facelos	partícipes	nos	procesos	de	toma	
de	decisións.

Ademais,	 a	 Universidade,	 coma	 outros	
servizos	públicos,	debe	ser	quen	de	trans-
formar	os	seus	recursos	en	resultados	que	
satisfagan	as	necesidades	e	as	demandas	da	
sociedade,	o	que	esixe	o	mantemento	dun	
diálogo	permanente	coa	mesma	que	revele	
as	súas	expectativas	e	que	axilice	as	canles	
de	difusión	do	coñecemento	xerado.

Por	 outra	 banda,	 a	 Universidade	 ten	 a	
obriga	 de	 promover	 o	 respecto	 ao	medio	
ambiente	 tanto	na	 súa	xestión	 cotiá	 coma	
moldeando	 sensibilidades	 e	 formando	 ci-
dadáns	que	saiban	convivir	co	entorno,	es-
pecialmente	nun	contexto	no	que	os	 retos	
ambientais	 teñen	 alcanzado	 unha	 escala	
global	e	requiren	accións	inmediatas.

Deste	 xeito,	 a	USC	debe	 recoñecer	 a	 súa	
responsabilidade	social	e	facela	efectiva	a	
través	 dos	 instrumentos	 de	 planificación,	
execución	e	control	axeitados.	Esta	respon-
sabilidade	social	non	debe	entenderse	como	
unha	estratexia	máis	de	comunicación	nin	
quedarse	nunha	simple	declaración	de	boas	
intencións,	 senón	 utilizarse	 como	 unha	
metodoloxía	de	actuación	a	 través	da	que	
xestionar	de	modo	coherente	e	equilibrado	
os	intereses	de	todos	os	que	contribúen	ao	
funcionamento	da	institución	e	os	que	reci-
ben	a	súa	influencia.

As	liñas	de	actuación	e	medidas	ou	accións	
concretas	 que	 propoñemos	 en	 materia	 de	
responsabilidade	 social	 abordan	 cuestións	
económicas,	sociais	e	ambientais,	polo	que	
as	temos	agrupado	nestes	tres	grandes	blo-
ques,	pero	deben	ser	tratadas	de	xeito	inte-
grado	e	transversal,	posto	que	a	verdadeira	
sustentabilidade	non	admite	a	súa	conside-
ración	illada.

A responsabilidade social
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A responsabilidade social

A USC debe 
recoñecer a súa 
responsabilidade 
social e facela 
efectiva a través 
dos instrumentos 
de planificación, 
execución e control 
axeitados.



Lembras cando eramos líderes? SÚMATE.

32

Liñas
de actuación

e medidas
concretas



www.juancasareslong.com

33

1+ ÁREA SOCIAL: UN COMPROMISO COAS PERSOAS.

A / Recoñecer e potenciar o valor do traballo individual.

•	 Cuantificar	todos	os	aspectos	relacionados	coas	actividades	que	o	persoal	desenvolve	e	
garantir	un	equilibrio	axeitado	entre	elas.

•	 Asegurar	que	todo	o	persoal	dispón	dos	medios	e	recursos	necesarios	para	o	correcto	
desempeño	das	súas	funcións	e	o	logro	da	máxima	calidade	dos	resultados.

•	 Ofrecer	a	todo	o	persoal	un	proxecto	de	carreira	con	incentivos	de	formación	e	mello-
ra,	apostando	tamén	polo	fomento	da	innovación	na	docencia	e	na	investigación	e	da	
mobilidade	internacional.

B / Consolidar a calidade das distintas actividades.

•	 Asegurar	que	os	centros	dispoñen	dos	recursos	necesarios,	tanto	técnicos	e	materiais	
como	humanos,	e	mellorar	a	oferta	formativa	sobre	o	Espazo	Europeo	de	Educación	
Superior		para	docentes,	estudantes.

•	 Aplicar	os	indicadores	de	calidade	máis	eficaces	para	coñecer	e	revitalizar	as	activida-
des	docente	e	investigadora	e	a	prestación	de	servizos.

•	 Mostrar	un	apoio	decidido	á	internacionalización	da	USC.

C / Adaptar as condicións de vida e traballo, especialmente para favorecer a 
conciliación e garantir a igualdade de oportunidades.

•	 Facilitar	a	adecuación	dos	horarios	de	traballo.
•	 Mellorar	a	mobilidade	inter	campus	avaliando	a	posibilidade	de	implantar	un	servizo	
de	transporte	colectivo.

•	 Dar	prioridade	ás	actuacións	preventivas	no	ámbito	da	seguridade	e	saúde	para	cumprir	
co	compromiso	coa	calidade,	a	satisfacción	persoal	e	a	mellora	continua	das	condi-
cións	de	traballo	e	estudo.

•	 Erradicar	calquera	acción	discriminatoria	a	calquera	dos	membros	da	Universidade	e	
ofrecer	axudas	para	a	integración	na	actividade	académica	das	persoas	con	necesidades	
especiais.

D / Incrementar a contribución da USC como axente social e dinamizador do 
territorio e promover a implicación da Comunidade Universitaria nas accións de 
voluntariado e cooperación

•	 Conciliar	a	produción	de	coñecemento	coa	axenda	do	desenvolvemento	local,	nacional	
e	global,	dando	resposta	ás	demandas	sociais	vixentes.

•	 Reforzar	o	papel	da	USC	como	promotora	dunha	conciencia	e	actitude	solidaria	entre	
os	seus	membros,	impulsando	actividades	tanto	dentro	da	Comunidade	Universitaria	
como	de	cara	ao	exterior.

•	 Deseñar	programas	específicos	para	axudar	a	colectivos	en	situación	de	necesidade,	
especialmente	nos	casos	de	emerxencia	humanitaria	e	desastres	ecolóxicos.
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2+ ÁREA AMBIENTAL: O RESPECTO E A PROTECCIÓN DO AMBIENTE.

A / Xestionar o impacto ambiental que xeran as actividades docentes, investi-
gadoras e de prestación de servizos.

•	 Realizar	unha	auditoría	ambiental	da	Universidade.
•	 	Apoiar	a	implantación	de	sistemas	de	xestión	ambiental	nos	distintos	centros	da	Uni-
versidade.

•	 	Fomentar	o	uso	racional	da	enerxía,	diminuír	a	xeración	de	residuos	e	o	consumo	de	
recursos	e	promover	o	uso	de	materiais	ecolóxicos	e	reciclables.

B / Promover na Comunidade Universitaria e na sociedade no seu conxunto 
unha cultura baseada na conservación do ambiente.

•	 Organizar	a	través	da	extensión	universitaria	talleres,	exposicións,	conferencias	e	cam-
pañas	de	sensibilización	sobre	os	problemas	locais	e	globais	do	ambiente	e	as	posibles	
solucións.

•	 Promover	a	conservación	dos	espazos	e	zonas	verdes	da	Universidade.	
•	 Colaborar	coas	administracións	locais	e	autonómica	no	deseño	e	implantación	de	
medidas	que	reduzan	a	pegada	ecolóxica	da	sociedade	galega.

C / Promover a ambientalización curricular da oferta formativa oficial e propia 
da USC.

•	 Incorporar	nos	contidos	curriculares	das	titulacións	temáticas	transversais	asociadas	ao	
desenvolvemento	sustentable.

•	 	Apoiar	a	oferta	de	cursos	de	posgrao	propio	e	formación	continua	e	cursos	de	exten-
sión	universitaria	sobre	esta	temática.

•	 	Publicación	dunha	revista	de	divulgación	sobre	medio	ambiente	editada	pola	USC.
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3+ ÁREA ECONÓMICA: GASTO RACIONAL CUBRINDO AS NECESIDADES.

A / Mellorar a nosa capacidade para manter a solvencia e liquidez cara ao 
futuro da Institución.

•	 Asegurar	unha	rigorosa	xestión	do	gasto,	e	racionalizar	os	investimentos	en	infraestru-
turas.

•	 Acadar	a	implicación	da	Administración	Autonómica	para	garantir	un	sistema	público	
universitario	galego	en	condicións	de	competir	en	igualdade	co	resto	das	Comunidades	
Autónomas	españolas.

•	 Establecer	mecanismos	de	control	de	xestión	eficaces,	eficientes	e	transparentes.

B / Asignar os recursos de forma eficiente en función das necesidades detecta-
das e informar das decisións tomadas.

•	 Garantir	a	viabilidade	dos	investimentos	antes	de	levalos	a	cabo	e	potenciar	a	trans-
parencia,	proporcionando	información	económica	puntual	e	comprensible	para	os	
membros	da	Comunidade	Universitaria	e	para	o	conxunto	da	sociedade.

•	 Profesionalizar	as	tarefas	de	xestión,	e	mellorar	a	capacitación	e	formación	técnica	de	
todos	os	postos	de	dirección,	xestión	e	administración.

C / Promover a sustentabilidade e contribuír á xeración de valor na comunidade.

•	 Integrar	na	xestión	os	indicadores	económicos	cos	sociais	e	ambientais	e	estender	aos	
provedores	demandas	de	cumprimento	cos	principios	do	desenvolvemento	sustentable.

•	 Promover	a	difusión	libre	do	coñecemento	á	sociedade.
•	 Poñer	en	valor	as	relacións	internacionais	da	USC	para	promover	un	desenvolvemento	
sustentable	a	escala	global.



O liderado, a ilusión e a identidade non se recuperan sós. SÚMATE.

36

A	 xestión	 constitúe	 un	 elemento	 esencial	
no	 funcionamento	 de	 calquera	 organiza-
ción,	e,	xa	que	logo,	tamén	da	Universida-
de.	A	sociedade	actual	impón	un	alto	grao	
de	 complexidade	 no	 seu	 funcionamento	
cotiá,	 complexidade	que	 se	 trasladou	ple-
namente	á	nosa	institución,	incrementando	
de	 forma	exponencial	 a	dedicación	 a	 este	
ámbito	en	todos	os	eidos.

A	solución	a	este	novo	problema	pasa	por	
un	proceso	de	profesionalización	baseado	
no	 reforzamento	 da	 xerencia,	 cun	 incre-
mento	da	capacitación	do	persoal	de	admi-
nistración	e	servizos	por	medio	de	progra-
mas	 de	 formación	 integral	 e	 permanente,	
e	 a	 conversión	 dos	 procesos	 de	 xestión	 a	
clave	electrónica.

Procederase	 a	 desenvolver	 unha	 estrutura	
xerencial	que	avale	unha	xestión	profesional	
áxil	e	eficaz	e	que	asumirá	as	responsabili-
dades	e	competencias	que	lle	correspondan.

A	Xerencia	 da	Universidade	 estará	 asisti-
da	por	dúas	Vicexerencias:	unha	en	Lugo	e	
outra	en	Compostela.	Así	mesmo	dotarase	
unha	estrutura	de	direccións	de	Área	como	
postos	de	libre	designación.	

Nos	últimos	anos	iniciouse	un	proxecto	de	
acreditación	 de	 distintos	 servizos	 na	 uni-
versidade	co	fin	de	garantir	os	mellores	ni-
veles	de	calidade	no	marco	dun	proceso	de	
mellora	 continua.	 Cómpre	 continuar	 este	
labor	 e	 facelo	 extensivo	 o	maior	 número	
posible	de	servizos.

A xestión
e os servizos
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A xestión
e os servizos

A disparidade de 
obxectivos, funcións e 
responsabilidades no 
que se refire aos ser-
vizos á Comunidade 
Universitaria requiren 
unha acción directa e 
urxente de ordenación 
de funcións.

A	 actual	 organización	 dos	 servizos	 da	
Universidade	que	se	recoñecen	como	tales	
inclúen	 dun	 xeito	 desordenado	 case	 cin-
cuenta	 servizos	 recollidos	 baixo	 a	 deno-
minación	 xenérica	 de:	 servizos	 de	 apoio	
a	docencia	 e	 investigación,	 servizos	pro-
pios	de	administración	da	universidade	e	
servizos	 á	 Comunidade	 Universitaria.	 A	
disparidade	de	obxectivos,	funcións	e	res-
ponsabilidades	sobre	todo	no	que	se	refire	
aos	 servizos	á	Comunidade	Universitaria	
requiren	 unha	 acción	 directa	 e	 urxente	
de	ordenación	de	funcións,	de	asignación	
de	dependencias	funcionais	e	orgánicas	e	
mesmo	 da	 incorporación	 doutras	 figuras	
mais	 representativas	dos	obxectivos	para	
o	que	foron	creadas.
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Liñas
de actuación

e medidas
concretas
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1+ ESTRUTURA XERENCIAL PARA UNHA XESTIÓN ÁXIL E EFICAZ.

•	 Delimitar	área	administrativa-área	decisoria.
•	 Planificar	e	clarificar	os	obxectivos:	visión	de	conxunto.
•	 Elaborar	unha	relación	de	postos	de	traballo,	na	que	se	reflictan	as	necesidades	reais	da	
Comunidade	Universitaria,	de	cara	á	consecución	das	dotacións	óptimas,	na	medida	na	
que	as	dispoñibilidades	orzamentarias	o	vaian	permitindo.

•	 Analizar	as	cargas	de	traballo	de	cada	servizo	e	as	modificacións	que	procedan	confor-
me	ás	mesmas,	o	que	redundará	nun	adecuado	dimensionamento	da	plantilla	tendo	en	
conta	os	efectivos	actuais.	

•	 Homoxeneizar	as	denominacións	dos	servizos	e	demais	postos.
•	 Reorganizar	o	persoal	(potenciar	a	permanencia	nos	servizos,	minorar	o	persoal	contra-
tado,	funcionarizar	os	postos	que	deben	ter	unha	configuración	de	persoal	funcionario).

2+ PROFESIONALIZACIÓN DA XESTIÓN.

•	 Transmitir	as	estratexias	de	organización	universitaria	ás	áreas	administrativas	e	parti-
cipación	destas	na	toma	de	decisións	técnicas	e	funcionais.	

•	 Mellorar	os	sistemas	de	traballo:	automatización	dos	procesos	e	tarefas,	portal	de	servi-
zos	para	o	persoal,	formularios	que	sexan	do	seu	interese,….

•	 Elaborar	un	Plan	de	Formación	Integral	e	Permanente	do	persoal,	especialmente	nas	
innovacións	normativas	e	tecnolóxicas,	de	cara	a	incrementar	e	manter	o	seu	nivel	de	
capacitación.

•	 Incrementar	as	medidas	de	prevención	de	riscos	e	calidade	ambiental.
•	 Optimizar	os	recursos	materiais,	de	cara	á	racionalización	do	gasto	corrente.
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O	 goberno	 da	 Universidade	 ven	 deter-
minado	polos	procedementos	de	 toma	de	
decisións	e	a	organización	administrativa	
e	 de	xestión	que	permite	 á	USC	fixar	 os	
seus	obxectivos	e	iniciativas,	establecer	os	
mecanismos	 de	 seguimento	 e	 control	 do	
proceso,	e	acadar	os	resultados	previstos.	
E	así	mesmo	inclúe	os	mecanismos	polos	
que	aqueles	que	asumen	a	responsabilida-
de	 e	 a	 autoridade	 na	 toma	 de	 decisións,	
deben	render	contas	das	mesmas	.

A	Universidade	de	Santiago	de	Compos-
tela	 atópase	 nestes	 momentos	 pendente	
dunha	reforma	da	súa	estrutura	organiza-
tiva	e	de	goberno,	como	consecuencia	da	
entrada	en	vigor	da	LOMLOU,	que	deberá	
facerse	no	menor	prazo	de	tempo	posible,	
a	 través	da	modificación	dos	seus	estatu-
tos	no	que	se	refire	ao	Claustro	Universi-
tario,	Consello	de	Goberno	e	Consello	de	
Dirección.

A estrutura
organizativa
e de Goberno

A USC atópase nestes 
momentos pendente 
dunha reforma da súa 
estrutura organizativa 
e de goberno que 
deberá facerse no 
menor prazo posible.
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1+ MODIFICACIÓN DA ESTRUTURA ORGANIZATIVA DA USC.

•	 Constituír	con	carácter	inmediato	o	novo	Claustro,	e	redactar,	debater	e	aprobar	novos	
estatutos	segundo	a	normativa	vixente.	(LOMLOU)

2+ RACIONALIZACIÓN DOS CARGOS DE LIBRE DESIGNACIÓN.

•	 Suprimir	os	postos	de	confianza	do	PDI	en	funcións	de	carácter	administrativo.

3+ RECUPERACIÓN DO PROTAGONISMO DOS CENTROS E DEPARTAMENTOS.

•	 Outorgar	mais	responsabilidades	aos	centros	e	departamentos	nas	actividades	académi-
cas	e	de	extensión	universitaria	e	de	definición	das	plantillas	óptimas	de	profesorado.

•	 Incrementar	a	participación	de	centros	e	departamentos	nos	órganos	colexiados	de	
goberno.

4+ PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN NOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIÓNS.

•	 Dar	a	coñecer,	de	forma	previa,	á	Comunidade	Universitaria	os	temas	a	tratar	nas	
reunións	dos	órganos	colexiados,	e	ofrecer	a	posibilidade	de	facer	chegar	propostas	a	
través	dos	seus	representantes.

5+ INCORPORACIÓN REAL DO CONSELLO SOCIAL NA ACTIVIDADE DA 
UNIVERSIDADE.

•	 Revitalizar	o	papel	do	Consello	Social	da	USC	na	toma	de	decisións	e	como	órgano	de	
intervención	e	control	para	dar	cumprimento	á	Lei	de	Consellos	Sociais.

6+ RECUPERACIÓN DA COLABORACIÓN NO MARCO DO SISTEMA UNIVER-
SITARIO GALEGO.

•	 Normalizar	as	relacións	coas	outras	Universidades	Galegas	e	a	Xunta	de	Galicia.

Liñas
de actuación
e medidas
concretas
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O equipo de Juan J. Casares Long



43



Programa da candidatura de Juan J. Casares Long á Reitoría da USC.
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Mercedes Pintos Barral
Adxunta	ao	Reitor	para	coor-
dinación	interna.

Lourdes Noya Ferreiro
Secretaría	Xeral.

Juan J. Casares Long
Reitor.

Francisco González García
Vicerreitoría	de	investigación	
e	innovación.

Carmen Fernández Morante
Vicerreitoría	de	persoal	
docente	e	investigador.

Sara Cantorna Agra
Vicerreitoría	de	economía	e	
infraestruturas.

Eva Castro Caridad
Vicerreitoría	de	estudos	de	
grao	e	posgrao.

Benita Silva Hermo
Vicerreitoría	de	responsabili-
dade	social	e	calidade.

Fco. Ramón Durán Villa
Vicerreitoría	de	estudantes	e	
formación	contínua.

F. Javier Garbayo Montabes
Vicerreitoría	de	extensión	
universitaria,	cultura	e	socie-
dade.

Pablo Ramil Rego
Vicerreitor	adxunto	de	inves-
tigación	e	innovación.
Campus	de	Lugo.

Mª Isabel González Rey
Vicerreitora	adxunta	para	
estudos	de	grao	e	posgrao.
Campus	de	Lugo.

Pedro García Herradón
Vicerreitoría	de	coordinación	
e	planificación	do	campus	de	
Lugo.

Manuel Macia Cortiñas
Comisionado	para	ciencias	
da	saúde.
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