
 

 

 

 

 

Acta da reunión da Comisión de Recoñecementos e Validacións da Facultade de 

Ciencias Xurídicas e do Traballo celebrada o 6 de outubro de 2013, cos seguintes 

 

 

ASISTENTES: 

 

Allegue Aguete, Pilar 

García Mosquera, Marta 

López Prieto, Mª, Nieves 

Mariño de Andrés, Ángel Manuel  

Pita Grandal, Ana María 

Rodríguez Rodríguez, Emma 

 

 

A orde do día da reunión é a seguinte: 

 

1.- Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior (19 de xullo de 2013).  

2.- Elaboración e aprobación, se procede, da listaxe definitiva de persoas admitidas para 

o Curso complementario de Relacións Laborais. 

3.- Exame e aprobación, se procede, de diversas solicitudes de recoñecemento. 

4.- Rogos e preguntas. 

 

Da comezo a sesión sendo as 12:30 h. 

 

1.- Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior (19 de xullo de 2013).  

Apróbase a acta por asentimento. 

 

2.- Elaboración e aprobación, se procede, da listaxe definitiva de persoas admitidas 

para o Curso complementario de Relacións Laborais. 

Obsérvase unha errata no enunciado: onde di “definitiva” debe dicir “provisional”. 

Confírmase a listaxe por asentimento, admitindo a todos os preinscritos. 

Dado que existen 5 prazas vacantes, apróbase que se admitan novas matrículas ata a 

data de peche de matrícula. A admisión farase por orden de solicitude de matrícula. 

 



 

 

 

 

 

3.- Exame e aprobación, se procede, de diversas solicitudes de recoñecementos. 

Infórmanse as seguintes solicitudes: 

-ÁLVAREZ MORAIS, NOELIA 

Interpretación Financeira- Desfavorable 

Economía española- Desfavorable 

Fundamentos de Administración de empresa- Favorable 

 

EXPÓSITO LAGO, ABEL 

Dereito Constitucional I- Favorable 

Sistema xudicial español e proceso civil- Desfavorable 

Principios de Economía- Desfavorable 

 

GONZÁLEZ ALCONCHEL, EDUARDO 

Teoría do Dereito- Favorable 

Introdución o Dereito Civil e da Persoa- Favorable 

Dereito Constitucional I- Desfavorable 

Dereito Romano- Favorable 

Historia do Dereito- Favorable 

 

PAZ SANESTEBAN, SARA 

Dereito Civil I- Favorable 

Dereito Procesual Penal- Favorable 

Dereito Penal II- Favorable 

Dereito Mercantil I- Favorable 

Dereito Mercantil II- Desfavorable 

 

FERNÁNDEZ LIXA, ROCÍO 

Cursos lingua italiana por ECTS optativos- Desfavorable 

A Xefa da Área Académica recorda que soamente se poden recoñecer aqueles cursos de 

linguas acreditados polo Centro de Linguas da Universidade de Vigo. Logo de debater 

sobre a pertinencia deste requisito, denégase esta solicitude por non cumprir esta 

normativa.  

 

PÉREZ VILA, ADOLFO 

- Dereito da Seguridade Social- Favorable 

- Dereito do Traballo e da Seguridade Social- Favorable 

- Réxime fiscal da empresa- Desfavorale 

- Dereito Financeiro e Tributario I- Desfavorable 

- Dereito Financeiro e Tributario II- Desfavorable 



 

 

 

 

 

 

5.- Rogos e preguntas. 

A Decana, a colación das solicitudes de recoñecementos que se están a presentar na 

Secretaria, expón a seguinte cuestión: O extinto POP en Dirección e Xestión Laboral 

daba acceso ós Diplomados e Graduados en Relacións Laborais. Estes estudantes 

reclaman agora que se lle recoñezan coñecementos adquiridos nese POP por algunhas 

materias que conforman o Curso Complementario de Relacións Laborais. 

 A Decana manifesta a súa desconformidade con estas solicitudes por entender que se 

trata dunha normativa interpretada de xeito incorrecto. Alén disto, considera que non se 

pode recoñecer un coñecemento adquirido nun postgrao a un estudante que solicita a 

súa inscrición nun curso que lle permita ser graduado, xa que logo sería empregar o 

coñecemento adquirido unha vez para dúas finalidades.   

 

A Profesora Doutora Marta García Mosquera non manifesta ningún rogo nin ningunha 

pregunta. 

Ábrese un debate sobre esta cuestión que parecendo convinte que se consulte os 

organismos responsables no Reitorado, para aclarar a situación destes estudantes, no 

caso de solicitudes de recoñecemento entre o POP e o Curso Complementario de 

Relacións Laborais. 

 

Levántase a reunión ás 14:40h., do que dou fe como Secretaria 

 

 

    Emma Rodríguez Rodríguez    


