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

Ciencias Xurídicas e do Traballo celebrada o 24 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 

Fernández Hiudobro, Adrián 

 

 

A orde do día da reunión é a seguinte: 

 

1.- Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (6 de setembro de 2013), que se 

achegará por correo electrónico. 

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

3.- Rogos e preguntas. 

 

Da comezo a sesión sendo as 11:00 h. 

 

1.- Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior 

A Profesora Doutora Marta García Mosquera solicita que se suprima o que atinxe a súa 

intervención no punto “Rogos e preguntas”. No seu lugar acórdase plasmar na acta que 

a Profesora Doutora Marta García Mosquera non manifestou ningún rogo nin ningunha 

pregunta. Tamén se acorda modificar a expresión “conclúe rogando” por “parecendo 

convinte”. 

Apróbase a acta coas modificacións sinaladas. 

 

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

A Decana explica que se teñen presentado diversas solicitudes de recoñecemento en 

relación con materias do POP extinguido en “Xestión e Dirección Laboral Laboral” e 

materias do Curso complementario do Grao en Relacións Laborais e Recursos 

Humanos. A Decana explica que comunicou esta circunstancia o Profesor Doutor Jaime 

Cabeza Pereiro, Coordinador de dito POP para que acuda a esta Comisión a expresar o 

seu parecer. O Profesor Cabeza asiste, sen voz nin voto, e expón que en termos xerais 

considera que non existe identidade de contidos, salvo con certas materias coas que 

propón a convalidación, por exemplo “Teoría das Relacións Laborais”, con idéntico 

nome en ambas titulacións. 
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D. Adrián Fernández Hiudobro pregunta pola aplicación deste tipo de recoñecementos, 

en relación co POP. A Decana e a Profesora Doutora Marta García Mosquera explican a 

orixe e a normativa aplicable.  

A Decana procede a ler os descriptores de cada materia, tanto no Curso complementario 

coma no POP e sométense a estudo por esta Comisión: 

Materia POP Materia Curso 

Complementario 

Argumentación 

Economía da 

Seguridade Social 

(6 ECTS) 

Economía do 

Traballo e das 

Relacións 

Laborales (6 

ECTS) 

Principios de 

Economía (6 ECTS) 

 

Non se recoñecen porque os 

contidos e  os descriptores 

das materias  non  presentan 

unha correspondencia  

suficiente (coincidencia do 

5%). 

Dirección 

Estratéxica (9 

ECTS) 

Dirección Estratéxica 

(6 ECTS) 

Recoñécese porque os 

contidos e  os descriptores 

das materias   presentan 

unha correspondencia 

suficiente (coincidencia do 

80%). 

Teoría das 

Relacións 

Laborales (6 

ECTS) 

Teoría das Relacións 

Laborales (6 ECTS) 

Recoñécese porque os 

contidos e  os descriptores 

das materias  presentan unha 

correspondencia suficiente 

(coincidencia do 100%). 

Auditoría 

Sociolaboral (6 

ECTS) 

Auditoría 

Sociolaboral (9 

ECTS) 

Non se recoñecen porque os 

contidos e  os descriptores 

das materias  non  presentan 

unha correspondencia  

suficiente (coincidencia do 

33%). 

Políticas 

Sociolaborais (6 

ECTS) 

Políticas 

Sociolaborais (6 

ECTS) 

Non se recoñecen porque os 

contidos e  os descriptores 

das materias  non  presentan 

unha correspondencia  

suficiente (coincidencia do 

15%). 

Relacións 

Laborales (9 

ECTS) 

Dirección e xestión 

de Recursos 

Humanos (6 ECTS) 

Non se recoñecen porque os 

contidos e  os descriptores 

das materias  non  presentan 

unha correspondencia  

suficiente. 

Derecho 

Tributario 

Sistema jurídico 

de Seguridad 

Contabilidade (6 

ECTS) 

Técnicas de 

Seguridade Social (9 

Non se recoñecen porque os 

contidos e  os descriptores 

das materias  non  presentan 

unha correspondencia  

suficiente. 
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Social 

Seguridad Social 

Prevención de 

riscos laboráis (6 

ECTS) 

ECTS) 

Prevención de 

riscos laboráis (6 

ECTS) 

Deseño de Plans 

Estratéxicos de 

igualdade de 

oportunidades (6 

ECTS) 

Non se recoñecen porque os 

contidos e  os descriptores 

das materias  non  presentan 

unha correspondencia  

suficiente (coincidencia do 

0%). 

Derecho Pri… 

Sist…(6 ECTS) 

Derecho Social 

Comunitario (6 

ECTS) 

Non se recoñecen porque os 

contidos e  os descriptores 

das materias  non  presentan 

unha correspondencia  

suficiente (coincidencia do 

0%). 

Economía do 

Traballo e das 

Relacións 

Laborales (6 

ECTS) 

Principios de 

Economía (6 ECTS) 

 

Non se recoñecen porque os 

contidos e  os descriptores 

das materias  non  presentan 

unha correspondencia  

suficiente (coincidencia do 

10%). 

Relacións 

Laborais (6 

ECTS) 

Seguridade Social 

(6 ECTS) 

Técnicas de 

investigación social 

(6 ECTS) 

Non se recoñecen porque os 

contidos e  os descriptores 

das materias  non  presentan 

unha correspondencia  

suficiente (coincidencia do 

0%). 

Políticas 

Sociolaborais (6 

ECTS) 

Igualdade e mercado 

de traballo (6 ECTS) 

Non se recoñecen porque os 

contidos e  os descriptores 

das materias  non  presentan 

unha correspondencia  

suficiente (coincidencia do 

0%). 

Recursos 

Humanos (18 

ECTS) 

Xestón de Recursos 

Humanos II (6 ECTS) 

Dimensión 

empresarial (6 ECTS) 

Recoñécese porque os 

contidos e  os descriptores 

das materias  presentan unha 

correspondencia suficiente 

(coincidencia do 100%). 
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Esta Comisión acorda resolver as solicitudes de recoñecemento dos estudantes 
Ángeles Montero López, Ángeles Carballo González, Isabel Yáñez Valencia, Xoan 
Carlos Rodríguez Fernández, segundo os criterios que se acordaron e están 
reflectidos na táboa anterior, sempre que non exista ningunha discordancia cós 
informes preceptivos dos Profesores responsables desas materias. De non ser así, 
convocarase de novo a esta Comisión. 

A continuación Dna. Nieves López Prieto pregunta si se vai a publicar esta táboa. A 
Vicedecana Pilar Allegue apoia a postura de Dna. Nieves López Prieto. D. Adrián 

Fernández Hiudobro pregunta si esta táboa se pode publicar na web da Facultade. A 
Decana e a Profesora Marta García Mosquera coinciden en sinalar que esta 
Comisión soamente resolverá as peticións de recoñecemento que se lle presenten 
especificamente.  O restante excede as competencias de esta Comisión.  

 

3.- Rogos e preguntas. 

A Profesora Marta García Mosquera roga que se respete o horario das reunións das 
Comisións 

 


