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CURSO 2019/2020 
 

AVALIACIÓN POR COMPENSACIÓN 
(DESPOIS DA SEGUNDA OPORTUNIDADE) 

 
 
Presentación de solicitudes: Na secretaría da facultade 
     Por mail: administracion.economia@udc.es 
 
Prazo de presentación:        Do 27 de xullo ao 14 de agosto do 2020 

(ambos incluídos) 
 
 
REQUISITOS DOS SOLICITANTES 
 

1. Que, matriculados en calquera titulación oficial, cursasen, polo menos, o 50% desta na 
Universidade da Coruña. 

2. Que só lles reste unha materia para finalizar os estudos da titulación correspondente (coa excepción 
do Proxecto de Fin de Carreira, Traballo de Fin de Grao e Traballo de Fin de Máster), e non 
transcorresen máis de tres cursos académicos desde a última convocatoria suspensa. 

3. Para as titulacións de Grao e Máster: Que se teñan presentado, como mínimo, a tres oportunidades 
de avaliación da materia que solicitan compensar. Se a materia pertence ao derradeiro curso da 
titulación, ou non estivese asociada a un curso do título en concreto, bastará con que se teñan 
presentado a dúas oportunidades. 

4. Que nunha das oportunidades ou convocatorias obtiveran unha cualificación igual ou superior a 3,5 
sobre 10, na materia para a que se solicita a compensación, ou ben igual ou superior ao 60% da 
nota media desa materia no curso  académico anterior ao da solicitude da compensación, calculada 
sen contabilizar os “non presentados”.  

5. Que a nota media do seu expediente académico, sen computar a materia en que solicita a 
compensación, sexa igual ou superior ao o 80% da nota media da súa titulación na última 
promoción con dereito a docencia. 

6. Que estean matriculados da materia en que solicitan compensación, sempre que a normativa 
vixente llo permita. En caso contrario deberán matricularse desa materia só aos efectos de 
concorrer ao procedemento de avaliación por compensación. 

 
A Coruña,  24 de xullo do 2020 
O decano 
 
 
 
Manuel Alberto Gómez Suárez 
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