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COMISIÓN ACADÉMICA DO MÁSTER EN
ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN
LISTADO DE ACORDOS DO ANO 2020
1.- Cambios no Plan de Organización Docente (POD) do curso 2019/20 e modificación de
horarios (17-02-2020).
2.- PDA do Máster en Enxeñaría de Telecomunicación para o curso 2020/21 (17-02-2020).
3.- Ofertar para o curso 2020/21 40 prazas de matrícula e reservar 5 destas prazas para
alumnos estranxeiros (de fora do Espazo Europeo de Educación Superior) (17-02-2020).
4.- Reparto das horas asignadas por recoñecemento de apoio ás actividades de xestión docente
para o curso 2020/21 (17-02-2020).
5.- Informe de análise do perfil de ingreso-egreso do curso 2018/19 (17-02-2020).
6.- Informe de análise das enquisas de satisfacción do curso 2018/19 (17-02-2020).
7.- Informe de análise de indicadores de resultados académicos do curso 2018/19 (17-022020).
8.- Informe de análise das enquisas de avaliación docente do curso 2018/19 (17-02-2020).
9.- Accións de mellora e o seu seguimento derivadas do programa de calidade “Seguimento
das titulacións oficiais” (17-02-2020).
10.- Modificacións presentadas das guías docentes das materias de 2º cuadrimestre do curso
2019/20 (22-04-2020).
11.- Recoñecemento de créditos pola experiencia laboral acreditada (22-04-2020).
12.- POD e coordinadores de materias do Máster en Enxeñaría de Telecomunicación para
ocurso 2020/21 (28-04-2020).
13.- Modificacións presentadas das guías docentes das materias do curso 2019/20 (28-052020).
14.- Modificacións no POD do curso 2020/21 (28-05-2020).
15.- Modificación do calendario de TFMs presentada que inclúe unha data de defensa no mes
de setembro (28-05-2020).
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16.- Proposta para a planificación da docencia na Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
para o curso 2020/21 (25-06-2020).
17.- Lista provisional de estudantes admitidos no Máster en Enxeñaría de Telecomunicación
para o curso 2020/21 (08-07-2020).
18.- Denegar a admisión de Betty Cortiñas Lorenzo por presentar a solicitude fora de prazo e
comunicarlle que pode presentar a súa solicitude no 2º prazo de matrícula que será a finais
de agosto (08-07-2020).
19.- Admisión no Máster de Sara Oullam e Armel Gabin Djikeussi Siewe condicionando a
súa matrícula a que obteñan a homologación dos estudios que realizaron no estranxeiro,
con algunha das titulacións españolas que dan acceso ó Máster, antes do 31 de decembro
de 2020 (08-07-2020).
20.- Calendario do Máster para o curso 2020/21 (15-07-2020).
21.- Horarios e calendario de exames para o curso 2020/21 (15-07-2020).
22.- Calendario da convocatoria de Traballos Fin de Máster para o curso 2020/21 (15-072020).
23.- Guías docentes para o curso 2020/21 (15-07-2020).
24.- Delegar na Coordinadora do Máster a autorización das solicitudes de matrícula a tempo
parcial que cumpran os requisitos. Esta delegación será válida ata que sexa revocada (1507-2020).
25.- Transformar en curricular a práctica extracurricular realizada polo alumno Jesús Bastos
Argibay nos Servizos Informáticos da Universidade de Vigo e poñerlle unha avaliación
global de 9,00 (15-07-2020).
26.- Lista provisional de estudantes admitidos no Máster en Enxeñaría de Telecomunicación
para o curso 2020/21 no segundo prazo de preinscripción (09-09-2020).
27.- Admisión no Máster de Bamidele Selim Adeniyi condicionando a súa matrícula a que
obteña a homologación dos estudios que realizou no estranxeiro, con algunha das
titulacións españolas que dan acceso ó Máster, antes do 31 de decembro de 2020 (09-092020).
28.- Solicitar a apertura do terceiro prazo de preinscrición e matrícula no Máster (09-092020).
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29.- Lista provisional de estudantes admitidos no Máster en Enxeñaría de Telecomunicación
para o curso 2020/21 no terceiro prazo de preinscripción (02-10-2020).
30.- Plan de estudos con complementos de formación para titulados do Grao en Enxeñaría
Mecánica da Universidade de Vigo (02-10-2020).
31.- Paso a tempo parcial por motivos laborais (02-10-2020).
32.- Plan de estudos con complementos de formación para titulados do Grao en Enxeñaría
Mecánica da Universidade de Vigo (13-10-2020).
33.- Informes de coordinación do curso 2019/20 (02-12-2020).
34.- Asignacións de Traballos Fin de Máster (02-12-2020).
35.- Delegar no Coordinador de Traballos Fin de Máster as asignacións futuras que poidan
xurdir ó longo do actual curso (02-12-2020).
36.- Recoñecemento de créditos pola experiencia laboral acreditada (02-12-2020).
37.- Modificación puntual do POD do Máster en Enxeñaría de Telecomunicación, relativa á
materia M145106 Deseño de Circuítos Electrónicos Analóxicos (23-12-2020).
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