Facultade de Economía e Empresa

SESIÓN DE AVALIACIÓN DE TFGS
Acordos da Comisión TFGs do 06/02/2019

1. PROCEDEMENTO XERAL DE AVALIACIÓN
Data, hora e lugar para a presentación de TFGs perante os tribunais
Data: 15/02/2019
Hora: 09:00 h
Lugar: Facultade de Economía e Empresa na aula sinalada na epígrafe “Asignación de estudantes a tribunais”

Tribunais que van intervir nas sesións do 15/02/2019
O día 15/02/2019 actuarán os seguintes tribunais:
TRIBUNAL
15

NOME
Mezo Balaca, Inés

AREA
ECONOMIA APLICADA

15

Teijeiro Álvarez, María Mercedes

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

15

Lema Fernández, Carmen Socorro

MÉTODOS CUANTIATIVOS

Indicacións para os membros dos tribunais
1. Os tribunais poderán recoller os traballos na Administración da Facultade de Economía e Empresa en
horario de mañá. O prazo para retirar os traballos comeza o 6 de febreiro e remata o 13 de febreiro ás
14.00 h.
2. O secretario do tribunal será o encargado de custodiar a documentación e de entregar as actas da
avaliación xunto co soporte que contén o traballo en formato electrónico.
3. Se un profesor non puider acudir a un tribunal por unha causa xustificada, deberá propoñer un substituto
de maneira que o tribunal resultante cumpra cos requisitos establecidos pola normativa aplicable
(regulamento e acordos da comisión). Non serán válidos os cambios que provoquen a coincidencia nun
mesmo tribunal dun profesor e un TFG que foi titorizado por este profesor. Para propoñer esta
substitución, o prazo comeza 6 de febreiro e remata o 11 de febreiro ás 14.00 h.. Deberá informar da
substitución e asemade presentar a sinatura do substituto/a aceptando a situación.
4. Non será causa xustificada para o cambio que un membro dun tribunal teña outras obrigas docentes
(clases), xa que esta actividade de avaliación ten prioridade sobre as demais docentes.
5. IMPORTANTE: A revisión da cualificación á que fai referencia a normativa da UDC terá lugar o día e na
aula que determine o tribunal cando publique as cualificacións, tendo en conta que se terá que anunciar
con tres días de antelación.

Asignación de estudantes a tribunais
Os estudantes que se relacionan a continuación quedan convocados para a presentación e defensa do seu traballo
o 15/02/2018 na hora e aula que se indica:
Tribunal
15
15
15
15

GRAO
ECO
ADE
ADE
EMP

Alumno/a
Arias Vázquez, Lucía
Castaño Gómez, Miguel
Eguiguren Sánchez, Jorge
Mato Pérez, Andrea

día
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019

1

hora
09.00
09.00
09.00
09.00

aula
2.08
2.08
2.08
2.08

Facultade de Economía e Empresa

Tribunal
15
15
15
15

GRAO
ADE
EMP
ECO
ADE

Alumno/a
Neira García, Lucía
Pereira Bugarín, Inés
Piñeiro López, Alejandro
Valcárcel Vilariño, María

día
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019

hora
09.00
09.00
09.00
09.00

aula
2.08
2.08
2.08
2.08

Previamente ao acto de presentación e defensa, os tribunais serán informados de que estudantes dos asignados
non poderán comparecer ante o dito tribunal por incumprimentos dos requisitos fixados na normativa.

Revisión da cualificación
1. IMPORTANTE: A revisión da cualificación á que fai referencia a normativa da UDC terá lugar o día e na
aula que determine o tribunal cando publique as cualificacións, tendo en conta que se terá que anunciar
con tres días de antelación.

Indicacións para os estudantes
•
•

A exposición non superará en ningún caso os quince minutos.
Disporase como máximo de dez minutos para responder as preguntas do Tribunal.
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