Acta da reunión ordinaria da
Comisión permanente da Xunta de Facultade de 17 de xullo de 2017
Asistentes
Lydia Noriega Rodríguez
Laura Movilla Pateiro
Alexandre Pazos Pérez
Francisco José Torres Pérez

Á ngel Aday Jiménez Alemán
Carmen Domínguez Rubira
Carmen Ruiz Hidalgo
Paula Rivera González
Roberto Vázquez Fernández
Disculpan su ausencia
Carmen Montesinos Padilla
Esther Pillado González
O 17 de xullo de 2017, no despacho A-202 da Facultade de Ciencias Xurídicas e do
Traballo, ás 13:36 horas, en segunda convocatoria, deu comezo a reunión da Comisión
permanente da Xunta de Facultade, coa seguinte arde do día:
1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
2. Informes da Sra. Decana.
3. Aprobación, se procede, da guía docente da asignatura Economía Laboral do Grao
en Relación Laborais e Recursos Humanos para o curso 2017/2018.
4. Aprobación, se procede, das alegacións ao Informe de avaliación provisional de
acreditación remitido dende a ACSUG do Master de Dereito de Empresa.
5. Rolda aberta de intervencións.

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
A profesora Carmen Ruiz solicita a súa inclusión como asistente no acta correspondente
á sesión desta Comisión celebra o 6 de xuño de 2017.
Apróbase por unanimidade.
2. Informes da Sra. Decana.
En primeiro lugar, a Decana dá a benvida ao equipo ao profesor Francisco Torres. A
continuación, describe a actual organización do persoal de administración e servizos na
Facultade tras a implementación da RPT, presentando aos responsables das diferentes
funcións.
3. Aprobación, se procede, da guía docente da asignatura Economía Laboral do
Grao en Relación Laborais e Recursos Humanos para o curso 2017/2018.
A Decana lembra os elementos máis relevantes que impediron a aprobación desta guía
docente en Xunta de Facultade e que requiriron a delegación dá súa aprobación nesta
Comisión. A Decana sinala que a profesora responsable dá materia incluíu as
suxestións realizadas na Xunta de Facultade.
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Tras analizar as modificacións na guía, vos representantes de alumnado advirten que
consideran que sería conveniente concretar diversos aspectos relacionados co apartado
de avaliación. Diferentes membros dá comisión interveñen non dabate, acordándose
suxerir á profesora que nas primeiras clases informe ou alumnado dunha forma máis
detallada achega deste aspecto.
4. Aprobación, se procede, das alegacións ao Informe de avaliación provisional
de acreditación remitido dende a ACSUG do Master de Dereito de Empresa.
A Decana sinala os aspectos máis relevantes deste punto e informa que foi previamente
validado pola Comisión de Calidade.
Apróbase por unanimidade.
5. Rolda aberta de intervencións.
Roberto Vázquez, en representación do alumnado, traslada a súa preocupación á
Comisión debida á aplicación da resolución reitoral de xuño de 2016 que reduce o
período de extinción do plan antigo do Grao en Relacións laborais e recursos humanos
un curso académico, supoñendo que o alumnado non poida matricularse durante o
curso 2016/2017 de materias de primeiro, forzándolles a matricularse no plan novo, do
cal non foron debidamente informados.
Os membros do equipo decana!
compartida e que están a realizar xest ó

nifestan que se trata dunha preocupación
co Reitorado.
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