
MODIFICACIÓNS Á MEMORIA SOLICITADAS NO CURSO 15/16 

Estas modificacións incluiranse na próxima modificación da memoria. 

M1 

Modificar, na ficha da materia 
“Fundamentos de Administración de 
Empresas”, o cuadrimestre no que se 
impartirá. Debe de figurar no 6º 
cuadrimestre 

Por un erro material, na ficha da materia aparece 
asignada ó 7º cuadrimestre cando debería 
figurar no cuadrimestre 6º, tal e como se 
contempla no Plan de Estudos. 

M2 
Suprimir, na ficha da materia “Dereito civil 
II. Dereitos reais”, o sistema de avaliación 
“Exposición e debate” 

Os coordinadores de materia non consideran 
axeitado este método de avaliación na súa 
materia. 

M3 

Suprimir, na ficha da materia “Dereito civil 
III. Familia e sucesións”, as competencias:  

CB2: Que os estudantes saiban aplicar os 
seus coñecementos ó seu traballo ou 
vocación dunha forma profesional e 
posúan as competencias que adoitan 
demostrarse por medio da elaboración e 
defensa de argumentos e a resolución de 
problemas dentro da súa área de estudo 

CB3: Que os estudantes teñan a 
capacidade de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro da súa 
área de estudo) para emitir xuízos que 
inclúan unha reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica ou 
ética. 

CB4: Que os estudantes poidan transmitir 
información, ideas, problemas e solución a 
un público tanto especializado coma non 
especializado. 

CG4: Ser capaz de identificar problemas 
xurídicos e abordar a súa solución de modo 
interdisciplinar 

CT4: Capacidade de comportarse de xeito 
ético e con responsabilidade social como 

Os coordinadores de materia consideran que 
tales competencias carecen de suficiente interés 
para a materia e que as competencias que 
acreditan un auténtico conocimiento teórico-
práctico da materia son as restantes. 



cidadán e como profesional, respetando a 
diversidade  e a multiculturalidade. 

M4 

Suprimir, na ficha da materia “Dereito do 
traballo e da seguridade social”, as 
competencias: 

CG2: Coñecer as distintas manifestacións 
do Dereito na súa evolución histórica e na 
súa realidade actual.  

CT3: Capacidade para a toma de decisión 
de forma autónoma e independente de 
liderazgo e capacidade para o traballo 
cooperativo en equipo, como habilidades 
nas relacións interpersoais que favorezcan 
a eficacia interpersonal. 

 

CT4: Capacidade de comportarse de xeito 
ético e con responsabilidade social como 
cidadán e como profesional, respetando a 
diversidade e a multiculturalidade. 

Os coordinadores da materia consideran que 
estas competencias son complexas de avaliar na 
súa materia. 

M5 

Suprimir, na ficha da materia “Dereito 
financeiro e tributario I”, a competencia 

CT2: “Emprego de linguas estranxeiras nas 
actividades das diferentes materias”. Non 
se evalúa.  

Os coordinadores de materia consideran que 
esta competencia non se aborda na súa materia. 

M6 

Suprimir, na ficha da materia “Dereito 
financeiro e tributario II”, a competencia  

CT2: “Emprego de linguas estranxeiras nas 
actividades das diferentes materias”. Non 
se evalúa. 

Os coordinadores de materia consideran que 
esta competencia non se aborda na súa materia. 

M7 
Suprimir, na ficha da materia “Dereito 
tributario da Unión Europea e 
internacional”, a competencia  

Os coordinadores de materia consideran que 
estas competencias non se abordan na súa 
materia. 
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CT2: “Emprego de linguas estranxeiras nas 
actividades das diferentes materias”. Non 
se evalúa. 

M8 

Suprimir, na ficha da materia “Xurisdicións 
contenciosa-administrativa e social”, as 
competencias: 

CG2: Coñecer as distintas manifestacións 
do Dereito na súa evolución histórica e na 
súa realidade actual. 

CT3: Capacidade para a toma de decisións 
de forma autónoma e independente de 
liderazgo e capacidade para o traballo en 
equipo, como habilidades nas relacións 
interpersoais que favorezan a eficacia 
interpersoal. 

Os coordinadores de materia consideran que 
estas competencias non se abordan na súa 
materia. 

M9 

Suprimir, na ficha da materia “Dereito 
administrativo I”, as competencias: 

CG1: Coñecer a función do Dereito como 
sistema regulador das relación sociais. 

 

CG2:Coñecer as distintas manifestacións 
do Dereito na súa evolución histórica e na 
súa realidade actual.  

 

CT2: Emprego de linguas estranxeiras nas 
actividades das diferentes materias. 

Os coordinadores de materia consideran que 
estas competencias non se abordan na súa 
materia. 

M10 

Suprimir, na ficha da materia “Dereito 
administrativo II”, as competencias: 

CG1: Coñecer a función do Dereito como 
sistema regulador das relación sociais. 

 

CG2:Coñecer as distintas manifestacións 
do Dereito na súa evolución histórica e na 
súa realidade actual.  

 

Os coordinadores de materia consideran que 
estas competencias non se abordan na súa 
materia. 
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CT2: Emprego de linguas estranxeiras nas 
actividades das diferentes materias 

M11 

Modificar, na ficha da materia “Dereito 
administrativo II”, o sistema de avaliación 
e a ponderación mínima e máxima polo 
seguinte: 

Proba de resposta curta: do 50% ao 75% 

Estudo de casos: do 20% ao 50% 

Probas obxetivas: do 0% ao 20% 

Outras (participación activa) do 0% ao 20% 

 

Os coordinadores de materia consideran que é o 
máis axeitado para poder avaliar a adquisición 
das competencias 

M12 

Modificar, na ficha da materia “Dereito 
constitucional II ”, o sistema de avaliación 
e a ponderación mínima e máxima polo 
seguinte: 

 

Exame final: ponderación mínima 60.0 
%  ponderación máxima 90.0% 

Resolución de casos prácticos: 
ponderación mínima 10.0%  ponderación 
máxima 90.0% 

Resolución de probas obxetivas: 
ponderación mínima 10.0% ponderación 
máxima  90.0% 

Exposición e debate: ponderación mínima 
10.0% ponderación máxima 90.0% 

 

Os coordinadores de materia consideran que é o 
máis axeitado para poder avaliar a adquisición 
das competencias 

M13 

Modificar, na ficha da materia “Dereito de 
defensa da competencia”, o sistema de 
avaliación e a ponderación mínima e 
máxima polo seguinte: 

Resolución de casos prácticos: 10.0 - 25.0 

Resolución de probas obxetivas: 70.0 - 70.0 

Os coordinadores de materia consideran que é o 
máis axeitado para poder avaliar a adquisición 
das competencias 
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Exposición e debate: 5.0 -  10.0 

M14 

Suprimir, na ficha da materia “Prácticas 
externas”, as competencias: 

CE4 – Saber interpretar e aplicar as normas 
mercantis relativas ao empresario 
individual e social. 

CE23 - Ser capaces de entender 
axeitadamente os documentos que 
integran un expediente administrativo 
específico do ámbito material estudiado e 
de actuar conforme a Dereito nos 
correspondentes procedementos, tanto 
dende a posición da Administración como 
dende a das persoas e empresas 
interesadas. 

CE33 – Ser capaz de identificar os 
problemas xurídico-procesais de carácter 
civil e abordar a súa solución mediante a 
interpretación e aplicación crítica da 
normativa procesal civil. 

CE35 - Ser capaz de identificar os 
problemas xurídico-procesais de carácter 
penal e abordar a súa solución mediante a 
interpretación e aplicación crítica da 
normativa procesal penal. 

Os coordinadores de materia consideran que 
estas competencias non se abordan na súa 
materia. 

M15 

Engadir, na ficha da materia “Prácticas 
externas”, as competencias: 

CE7 - Reconstruír e avaliar argumentacións 
xurídicas complexas. 

CE29 - Ser capaz de manexar fontes 
xurídicas informatizadas 

Os coordinadores de materia consideran que 
estas competencias se abordan na súa materia. 

M16 

Modificar o Anexo I do Apartado 5. 
PLANIFICACIÓN DOS ENSINOS da memoria 
do título, correspondente á DESCRICIÓN 
DO PLAN DE ESTUDOS (apartado 5.1.)  

A materia "Xurisdicións Contencioso 
administrativa e Social" que se imparte en 3º 
curso, 2º cuadrimestre (obrigatoria para os 
alumnos de Ourense) aparece (páxina 13) 
situada en 4º curso, 2º cuadrimestre como 
optativa para os alumnos de Ourense. Modificar 



para que figure situada en 3º curso - 2º 
cuadrimestre. 

 

Modificar na páxina 12 o nome da materia 
“Xurisdicións Contencioso administrativa e 
Social”. Figura como Xurisdicións Contencioso 
administrativas e Social? cando o nome correcto 
é “Xurisdicións contencioso-administrativa e 
social” 

 

Na páxina 13 aparece duplicada a materia 
optativa: Dereito Tributario da Unión Europea e 
Internacional. Eliminar unha das repeticións. 

 

 


