Escola de
Enxeñaría de
Telecomunicación

COMISIÓN ACADÉMICA DO GRAO EN
ENXEÑARÍA DE TECNOLOXÍAS DE TELECOMUNICACIÓN
LISTADO DE ACORDOS DO ANO 2020
1.- Asignación provisional de Traballos Fin de Grao (29-01-2020):
2.- Permitir a lectura confidencial do Traballo Fin de Grao “Estudo e probas de equipos RF
para un UAV sobre o mar” da alumna Paula Rodríguez Álvarez e titorizado polo profesor
Íñigo Cuiñas Gómez (29-01-2020).
3.- Fixar en 130 as prazas para a nova matrícula do Grao en castelán/galego e 20 para o Grao
en inglés (10-02-2020).
4.- Fixar as prazas para traslados doutros Graos en 19 prazas para o Grao en castelán/galego
(4 para estudos estranxeiros e 15 para estudos nacionais) e 10 prazas para o Grao en inglés
(5 para estudos estranxeiros e 5 para estudos nacionais) (10-02-2020).
5.- Distribución dos grupos de docencia no Grao (10-02-2020).
6.- Modificacións de titores de Traballos Fin de Grao (10-02-2020).
7.- Modificación da Planificación Docente Anual (PDA) para o curso 2020/21 (18-03-2020).
8.- Análise do perfil de ingreso-egreso do curso 2018/19 (18-03-2020).
9.- Informe de análise de indicadores de resultados académicos do curso 2018/19 (18-032020).
10.- Informe de análise das enquisas de avaliación docente do curso 2018/19 (18-03-2020).
11.- Informe de análise das enquisas de satisfacción do curso 2018/19 (18-03-2020).
12.- As accións de mellora e o seu seguimento derivadas do programa de calidade
“seguimento das titulacións oficiais” (18-03-2020).
13.- Autoinforme de seguimento do Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación,
incluído no informe de revisión do sistema pola Dirección (informe de resultados anual do
Centro), correspondente ó curso 2018/19 (18-03-2020).
14.- Modificación de titores de Traballos Fin de Grao (18-03-2020).
15.- Criterios utilizados na comisión de compensación (18-03-2020).
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16.- Modificacións presentadas das guías docentes das materias de 2º cuadrimestre do curso
2019/20, excepto os cambios de contidos da materia “Redes e sistemas sen fíos” que
quedan pendentes de tratar nunha reunión de coordinación (17-04-2020).
17.- Defensa baixo o suposto de confidencialidade do Traballo Fin de Grao da alumna Lorena
Gil Cerezales (17-04-2020).
18.- Modificacións das guías docentes das materias de 2º cuadrimestre do curso 2019/20 (2904-2020).
19.- Modificacións na asignación de Traballos de Fin de Grao (29-04-2020).
20.- Modificacións presentadas das guías docentes das materias do curso 2019/20 (29-052020).
21.- Modificacións na asignación de Traballos de Fin de Grao (29-05-2020).
22.- Solicitudes de defensa de Traballos de Fin de Grao baixo o suposto de confidencialidade
(29-05-2020).
23.- Modificar o calendario de TFG para o curso actual establecendo 3 datas de defensa, unha
en xuño, outra en xullo e a última en setembro (29-05-2020).
24.- Estender as enquisas sobre a docencia e avaliación online a todos os docentes do Grao
(29-05-2020).
25.- Proposta para a planificación da docencia na Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
para o curso 2020/21 (25-06-2020).
26.- Guías docentes de todas as materias para o curso 2020/21 (15-07-2020).
27.- Coordinadores de materias para o curso 2020/21 (15-07-2020).
28.- Calendarios de organización académica para o curso 2020/21 (15-07-2020).
28.- Horarios e calendario de exames para o curso 2020/21 (15-07-2020).
29.- Solicitude de admisión ó Grao por recoñecemento de 30 ECTS da alumna Ana María
Parrado Suárez procedente do Grao en “Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación” da
Universidade de Alcalá de Henares (15-07-2020).
30.- Modificacións na asignación de Traballos de Fin de Grao (15-07-2020).
31.- Modificacións na Planificación Docente anual (PDA) do curso 2020/21 (16-09-2020).
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32.- Delegar no Subdirector de Organización Académica a modificación de grupos no caso de
que se solicite esta modificación dende o profesorado que imparte a correspondente
materia (16-09-2020).
33.- Calendario modificado de exames de fin de carreira para o curso 2020/21 (16-09-2020).
34.- Cronogramas de puntuables para o 1º cuadrimestre do curso 2020/21 (16-09-2020).
35.- Recoñecementos de créditos (16-09-2020).
36.- Que dende a Secretaría Académica da Escola se faga manualmente a adaptación dende o
plan en extinción ó plan novo unha a unha destas materias ata que o Servizo de Estudos de
Grao as faga constar no sistema (16-09-2020).
37.- Conceder as 8 solicitudes de matrícula a tempo parcial por motivos laborais por cumprir
os requisitos necesarios (16-09-2020).
38.- Non conceder a solicitude de Pablo López Eguía por simultaneidade de estudos porque
os estudos que pide simultanear non son universitarios e este caso non está considerado na
normativa de matrícula a tempo parcial (16-09-2020).
39.- Delegar na Secretaría Académica e na Coordinadora do Grao a autorización de
solicitudes de matrícula a tempo parcial que cumpran os requisitos (16-09-2020).
40.- Modificacións de títulos de Traballos de Fin de Grao (16-09-2020).
41.- Asignacións de Traballos de Fin de Grao para a convocatoria fin de carreira (16-092020).
42.- Recoñecementos de créditos (02-10-2020).
43.- Desestimar o recurso presentado polo alumno José Ricardo Paredes Pampín e non
recoñecerlle os créditos solicitados porque a materia de orixe non cubre unha parte
significativa dos contidos presentes na materia de destino (11-11-2020).
44.- Informes de coordinación do curso 2019/20 (11-11-2020).
45.- Modificación de título de Traballo de Fin de Grao (11-11-2020).
46.- Modificacións nas memorias dos Traballos Fin de Grao dos alumnos Adrián Lombardía
Blanco e Bernabé Lamas Fernandes (11-11-2020).
47.- Horarios para o 2º cuadrimestre do curso 2020/21 (02-12-2020).
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