
 

 

 

 

 

 

 

Acta da Comisión de Docencia celebrada o 29 de outubro de 2012 

 

Asistentes: 

 

Allegue Aguete, Pilar 

Aneiros Pereira, Jaime 

Fernández Docampo, Belén 

García Gestoso, Noemi 

Manzano González, Baltasar 

Piñeiro Fernández, Raquel 

Pita Grandal, Ana María 

Ruiz Hidalgo, Carmen 

Trigo Gómez, Pilar 

Valcárcel Fernández, Patricia 

 

 

Da comezo a reunión sendo as 16.00h. coa seguinte orde do día: 

 

 

 

ORDE DO DÍA 

 

Primeiro.-  Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior (7 de xuño de 2012) 

 

Segundo.- Informes da Decana 

 

Terceiro.- Adopción, se procede, dunha postura para elevar á Xunta de Facultade en 

relación á proposta de normativa que regula a carga docente do Profesorado 

 

Cuarto.- Análise do número de alumnos dos grupos prácticos. 

 

Quinto.- Informe das Coordinadoras dos Grados sobre os informes de satisfacción do 

alumnado 

 

Sexto.- Rolda aberta de intervencións 

 

 

 

Primeiro.-  Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior (7 de xuño de 2012) 

 

Apróbase a acta por asentimento 

 

Segundo.- Informes da Decana 



 

 

 

 

 

 

 

 

A Decana informa de a Escola de Negocios de CaixaNova se está iniciando unha fase de 

expansión. Con tal finalidade xa o ano pasado se puxeron en contacto connosco para 

plantexar que a Escola quere ter un Grado coa dobre titulación Dereito e ADE. Falaron coa 

Decana o ano pasado pero non se materializou nada. Aínda que non se sabe ben como vai a 

continuar a Escola, parece que están moi decididos a ter unha titulación na Escola, polo 

que se volveron a poñer en contacto coa Decana a principios de outubro insistindo neste 

tema. Sen perxuizo de que haberá que facer unha reunión de áreas de Dereito antes de 

levar, no seu caso, o tema á Xunta de Facultade, o que agora quere a Decana é informar do 

tema, pois haberá que tomar unha decisión ao respecto tendo en conta as ventaxas e 

inconvintes da proposta. Entre algúns dos elementos que se deben valorar estarían os 

seguintes: 

 

a) Esta Facultade tivo a vontade de ter una dobre titulación no centro 

b) Como punto a favor estaría que a Facultade acadaría proxección institucional na 

cidade. 

c) Parece que se non fan a dobre titulación connosco tentarán facela con outra 

institución, e isto pode non ser bo para o noso Centro. 

 

Se debate entre os membros da Comisión sobre se esta proposta. Se comenta que pode 

verse como unha gran oportunidade, con unha nova perspectiva de colaboración público-

privada. Un posible problema podería ser de profesorado suficiente. Por outra banda, se 

participamos nesta iniciativa podería evitarse o problema de descrédito da nosa titulación 

que podería xurdir se a Escola de Negocios ofertase unha dobre titulación á marxe da nosa 

Facultade.  

 

Chégase á conclusión de que hai que debatir máis polo miudo e levar este tema á Xunta de 

Facultade. 

 

 

Terceiro.- Adopción, se procede, dunha postura para elevar á Xunta de Facultade en 

relación á proposta de normativa que regula a carga docente do Profesorado 

 

A Comisión acorda elevar á Xunta de Facultade a seguinte proposta tendo en conta que a 

aplicación nesta Universidade do Decreto-lei 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes 

de racionalización del gasto público en el ámbito educativo vai perxudicar seriamente a 

unhas poucas titulacións e Centros, -ao noso de forma particular-:  

 

1.- Rexeitar enérxicamente a proposta de normativa que regula a carga docente do 

profesorado nos termos en que foi presentada á COAP e rexeitada pola mesma e que 

foi retirada do último Consello de Goberno. 

 



 

 

 

 

 

2.- Reivindicar a necesidade de que a normativa que se desenvolva tome en 

consideración criterios que complementen ao do sexenio –único contempleado-, coa 

finalidade de non perxudicar a algunhas titulacións facéndolles soportar 

significativamente por riba doutras os efectos das restriccións. En particular, 

propóñense os seguintes criterios: 

a) Número de alumnos efectivos cos que ten que traballar o profesorado do 

centro para a implatación do Grao. De non terse en conta este criterio neste 

Centro é imposible desenvolver os Graos nos termos en que esixen as 

Memorias das titulacións. 

b) Dificultade que plantexan as materias cando están sometidas a 

permanentes modificacións externas motivadas polo cambio contínuo de 

lexislación. 

c) Custos de persoal docente imputable á formación de cada alumno. 

3.- Reivindicar o recoñecemento da dedicación docente nas titulacións a extinguir. 

4.- Reivindicar o recoñecemento adecuado de outras tarefas docentes que desenvolve 

o profesorado tales como o PAT, planificación docente, integración de Comisións, 

etc.…. En particular, un recoñecemento máis axeitado ao esforzo que en certas 

titulacións do ámbito xurídico-social implica a dirección de TFG.  

5.- Reivindicar o cumprimeto do valor fixado para o Crédito ECTS remitida pola 

propia Universidade para a elaboración dos Planos de Estudo de Grao que están 

actualmente en proceso de implantación. 

 

Cuarto.- Análise do número de alumnos dos grupos prácticos 

 

Hai un problema efectivo de reparto de alumnos en grupos prácticos que non parece ter 

unha solución doada. Acórdase elaborar unha proposta para ver como se poden dividir os 

grupos prácticos de cara a elaborar a vindeira PDA. 

 

Quinto.- Informe das Coordinadoras dos Grados sobre os informes de satisfacción do 

alumnado 

 

As Coordinadoras dos Graos en Relacións Laborais e Recursos Humanos e en Dereito, 

Profesoras Dª Belén Fernández do Campo e Dª Carmen Ruiz Hidalgo explican os 

resultados que se desprenden destes informes. Expoñen os que consideran puntos febles e 

fortes. Presentarán un pequeño resumo por escrito dos resultados dos informes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sexto.- Rolda aberta de intervencións 

 

Non habendo intervencións, levántase a sesión sendo as 19.00 h., do que dou fé como 

Secretaria 

 

 

 

 

A Secretaria 

 

 

 

Patricia Valcárcel Fernández 

 


