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A Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) créase baixo a "gura xurídica de consor-
cio administrativo entre a Xunta de Galicia (a través da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a 
Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento) e as universidades da Coruña, Santiago de Compostela e 
Vigo. Conta con personalidade xurídica de seu e goza da independencia necesaria para realizar as funcións de 
avaliación, certi"cación e acreditación, previstas no artigo 31 da LOU. 

Obxectividade e transparencia
Todas as funcións que ten encomendada a Axencia van encamiñadas a promover e garantir a calidade das uni-
versidades galegas e a desenvolver os seus "ns con pleno respecto á autonomía universitaria e aos principios de 
obxectividade, transparencia, e"cacia e sometemento á lei e ao dereito.

O consorcio dispón da Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certi"cación e Acreditación (CGIACA) que, para 
levar a cabo os seus obxectivos, contempla a posibilidade de contar co asesoramento de comités de expertos. 
Por outra banda, no mesmo Consello de Dirección da ACSUG adoptouse o acordo de modi"car os estatutos da 
Axencia, no sentido de garantir que, no exercicio das súas funcións, actúe con total independencia respecto das 
universidades e demais axentes e institucións implicados no ámbito da educación superior.

A ACSUG é membro candidato da European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) dende 
febreiro de 2007. A súa inclusión, como membro pleno de ENQA, supón unha con"rmación da calidade das activi-
dades e servizos desenvoltos, así como o recoñecemento do seu traballo, tanto por parte doutras axencias, como 
da sociedade en xeral.

Obxectivos
As principais metas da ACSUG son a avaliación do Sistema Universitario de Galicia (SUG), a análise dos seus resul-
tados e a proposta de medidas de mellora da calidade dos servizos que prestan as universidades públicas galegas, 
especialmente os de ensino, investigación, xestión e servizos.

Así pois, o organismo serve de soporte de recollida e canalización dun *uxo constante de información entre a 
universidade e a sociedade galega, o que posibilita un coñecemento amplo das necesidades e demandas desta e 
contribúe a que o SUG estea permanentemente actualizado e se adapte ás cambiantes necesidades sociais.
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Estrutura orgánica
A ACSUG está composta por órganos de goberno e dirección, órganos consultivos e órganos de avaliación. Son ór-
ganos de goberno e dirección a Presidencia, o Consello de Dirección e a Dirección. O Consello Asesor e a Comisión 
Galega de Informes, Avaliación, Certi"cación e Acreditación (CGIACA) funcionan de xeito permanente.

O Consello de Dirección 
O Consello de Dirección está formado por unha presidenta e varios vogais. Os vogais con voz e voto represen-
tan a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, o director xeral de Investigación, Desenvolvemento 
e Innovación, as tres universidades galegas, os Consellos Sociais das universidades vinculadas por consorcio, así 
como os membros designados pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e pola Dirección Xeral de 
Investigación, Desenvolvemento e Innovación. Tamén forman parte deste grupo de vogais os representantes dos 
estudantes, que son designados polo Consello da Xuventude de Galicia. Entre os vogais con voz e sen voto están 
o director da ACSUG, un titular do departamento que teña atribuídas as competencias sobre calidade en cada 
universidade acollida ao consorcio e un secretario. 

A Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certi#cación e Acreditación 

Trátase dun órgano superior de avaliación e está constituída por un presidente, seis vogais e un secretario.

O Consello Asesor 

É un órgano consultivo. Está integrado polo director da ACSUG, cinco representantes das universidades de Za-
ragoza, Sevilla, Autónoma de Barcelona, University of Birmingham (UK) e Università di Bologna (Italy), e dous 
estudantes.

Algunhas das súas actividades
A ACSUG leva a cabo a avaliación e elabora o correspondente informe para a contratación do persoal docente e 
investigador das universidades públicas de Galicia e é a encargada de xestionar os seus complementos retributi-
vos, así como de realizar estudos de inserción laboral dos titulados do SUG.

Pero talvez o traballo que maior incidencia teña na calidade do sistema universitario, sexa o da avaliación, segui-
mento e acreditación dos títulos o"ciais e o levado a termo mediante o Programa FIDES-AUDIT, cuxa "nalidade é 
valorar e apoiar a implementación, seguimento e certi"cación dos Sistemas de Garantía Interna de Calidade (SGIC) 
dos centros das universidades do SUG. Así mesmo, o desenvolvemento do programa de apoio á avaliación da acti-
vidade docente do profesorado universitario (DOCENTIA) e do Observatorio de Ciencia e Tecnoloxía Universitario 
de Galicia (OCTUGA) son unha garantía para lograr a calidade que perseguen. 

Datos de identi#cación 

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
Lamas de Abade, s/n
Edif. CIFP Compostela, 5.º andar  -  15702 Santiago de Compostela
Tfno: 981534173/Fax: 981534174 www.acsug.es

Lexislación de referencia
- Resolución do 12 de marzo de 2001 da Dirección Xeral de Universidades, pola que se publica o convenio de 
colaboración, asinado o 30 de xaneiro de 2001, entre a Xunta de Galicia, a través da Consellaría de Educación e 
Ordenación Universitaria e a Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento, e as universidades da Coruña, 
Santiago de Compostela e Vigo.

- Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (LOU). 

- Lei 3/2002, do 29 de abril, de medidas de réxime "scal e administrativo.

- Decreto 270/2003, do 22 de maio, polo que se crea a Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certi"cación e Acreditación (CGIACA).


