ACORDOS COMISIÓNS PERMANENTES 2020

28/04/2020
Cambios nas guías docentes das materias do segundo cuadrimestre pola adaptación á docencia e avaliación
non presencial pola crise do Covd-19
Criterios elaboración de horarios para o curso 2020-21
Redución do prazo de solicitude de cambio de quenda
Recoñecemento de créditos por actividades non recollidas no regulamento aprobado no Consello de
Goberno de 10 de outubro de 2016
06/05/2020
Anexos ás guías docentes das materias Contabilidade de Custos e Análise Contable de 3º curso do Grao en
ADE
13/05/2020
Toma de posición da Facultade sobre o apartado segundo, punto 1, do acordo do Consello de Goberno da
Universidade de Vigo de 29 de abril de 2020, sobre o Conxunto de actuacións cara ao remate do curso
2019/2020 a causa da situación derivada do Estado de alarma debido á crise da covid-19.
Mantemento dos períodos de cualificación de actas de Grao, segundo o acordo de Consello de Goberno de
29 de abril de 2019.
Acordo sobre a posibilidade, dada a excepcionalidade derivada da crise da covid-19, de permitir ao alumnado
na defensa do TFG na convocatoria de segunda
oportunidade, que poda optar entre defender o seu Traballo no mes de xullo ou
no mes de setembro, nas datas establecidas, no seu caso, polo Decanato.
Ratificación, se procede, do acordo da Comisión Permanente do 28 de abril de 2020, de trasladar a docencia
das quendas de tarde á franxa horaria de 15 a 20h
Normativa de mobilidade da Facultade consensuada pola Comisión de Relacións Internacionais.
Ratificación, se procede, dos acordos da Comisión de calidade (Modificación da Memoria do Máster en
Finanzas e Informe de Revisión do Sistema pola Dirección
29/05/2020
Anexos ás guías docentes das materias do primeiro cuadrimestre das titulacións de ADE, ADE-PCEO e
Economía
15/07/2020

23/07/2020

31/07/2020
Horarios de teoría das materias en inglés e dos practicas dos graos.
Ratificación dos horarios e exames do doble grao Ade-Dereito
Aprobación do calendario de exames para o curso 2020/21.
08/09/2020
Aprobación dos horarios de docencia práctica das materias dos graos para o curso 2020/21

02/10/2020
Aprobación das solicitudes de matrícula parcial
19/10/2020
Toma de decisións sobre exames parciais e presencialidade:
23/10/2020
Realización de exames parciais presenciais nas dependencias da Fccee
19/10/2020
Aprobación das solicitudes de matrícula parcial
Modificación do calendario de exames do doble grao Ade-Dereito
Adaptación probas presenciais de avaliación contínua ante a potencion convocatorai de folga no transporte
público

