FACULTADE DE DEREITO

Evidencia de:
Grado en Derecho

Modificacións do Plan de estudos

Qué se debe engadir neste apartado?

Incluiranse as modificacións non substanciais, que son aqueles cambios menores que melloran o título e que a
Universidade pode implantar como resultado do proceso de seguimento, tal e como se recolle no "procedemento para a
solicitude de Modificacións nos títulos verificados de Grao e Mestrado" da ACSUG. As devanditas modificacións deben ser
notificadas e xustificadas nos autoinformes de seguimento e incorporarse na memoria do título cando se teña que someter
a un proceso de modificación.
Pódese consultar a información completa na páxina web da ACSUG:
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http://www.acsug.es/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20Modificaci%C3%B3n%20.pdf

Detalle das modificacións

Criterio ao que se asocian a modificación
1. Organización e desenvolvemento
2. Información e transparencia
3. Sistema de garantía de calidade
4. Recursos humanos
5. Recusrsos materiais e servizos
6. Resultados de aprendizaxe
7. Indicadores de satisfación e rendemento

Descrición das modificacións
M1. Modificar, na ficha da materia Derecho Administrativo I, o número de créditos asignados, dado que figura con 6
créditos cando debería ter asignados 9 créditos
M2. Modificar, na ficha da materia Derecho Administrativo II, o número de créditos asignados, dado que figura con 9
créditos cando debería ter asignados 6 créditos
M3.Modificar, na ficha da materia Derecho Administrativo Económico, o número de créditos asignados. Debe de figurar con
6 créditos.
M4. Modificar, na ficha da materia Criminología e Dereito Penitenciario, o cuadrimestre no que se impartirá. Debe de figurar
no 8º cuadrimestre
M5. Modificar, na ficha da materia Constitución económica, o cuadrimestre no que se impartirá. Debe de figurar no 8º
cuadrimestre.
M6. Modificar, na ficha da materia Prácticas Externas, o cuadrimestre no que se impartirá. Debe de figurar no 8º
cuadrimestre.
M7. Cambiar, na ficha da materia, a denominación: "Procesos especiais e métodos alternativos de resolución de conflictos"
por: "Procesos especiais e métodos alternativos de solución de conflictos", tal e como figura no Plan de Estudos da
memoria verificada do Título.
M8. Cambiar, na ficha da materia, a denominación: "Fundamentos de Administración de Empresa" por "Fundamentos de
Administración de Empresas", tal e como figura no Plan de Estudos da memoria verificada do Título.
M9. Engadir, á memoria da titulación, o anexo de competencias específicas de itinerario que desapareceu no trámite de
modificación da memoria. Por un erro material, non se engadiu o listado de competencias específicas de itinerario, como
anexo á memoria da Titulación.
M10. Pasar, ó anexo de competencias específicas de itinerario, todas as competencias específicas que só se abordan en
materias de itinerario. En concreto, as competencias a incluír no anexo son CE11, CE12, CE15, CE16, CE36, CE37, CE56.
M11. Engadir, na ficha da materia “Novas Tecnoloxías aplicadas ó Dereito”, a competencia específica da Titulación CE29,
que por error non aparecía asignada a ningunha materia.
M12. Engadir, na ficha da materia “Sistema Xudicial Español e Proceso Civil”, as competencias específicas da Titulación
CE32 e CE33, que por error non aparecían asignadas a ningunha materia.
M13. Eliminar as competencias CE 22 e CE23 (por estar repetidas no listado de competencias específicas da Titulación) e
cambiar:
- na ficha de "Dereito Administrativo II", a competencia CE22 pola competencia CE20.
- na ficha de "Prácticas Externas", a competencia CE23 pola competencia CE20.
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M14. Eliminar, na ficha da materia "Dereito civil II. Dereitos reais", a competencia específica da Titulación CE50.
M15. Engadir, na ficha da materia "Dereito civil II. Dereitos reais", a competencia específica da Titulación CE48.
M16. Eliminar, na ficha da materia "Dereito civil III. Familia e Sucesións", a competencia transversal CT2.

Xustificación das modificacións
Durante o curso 2014/15 detectáronse unha serie de erros materiais (producidos no trámite de modificación da memoria
durante o curso 13/14) que non afectaban o plan de Estudos, que deron lugar as modificacións M1, M2, M3, M4, M5, M6,
M7, M8, M9.
A modificación M10 xurdiu porque no listado de competencias específicas da titulación, aparecen competencias específicas
que só se avalían en materias de itinerario polo que se deben eliminar do listado de competencias específicas de titulación
para incluílas no listado/anexo de competencias específicas de itinerario. Achégase adxunto o anexo con todas as
competencias específicas de itinerario (onde xa se engadiron as ligadas a esta modificación).
As modificacións M11, M12 xurdiron porque se detectaron varias competencias específicas de titulación que non formaban
parte das competencias específicas de ningunha materia. En concreto, as competencias específicas CE29, CE32, CE33.
A modificación M13 xurdiu porque se detectou que a competencia específica CE20 estaba triplicada.
As M14, M15 e M16 débense a que, durante o proceso de elaboración das guías docentes para o curso 2015/16, os
coordinadores das materias solicitaron ditas modificacións. Estas modificacións supoñen cambios na distribución das
competencias, sen alterar nin o contido nin os resultados de aprendizaxe de estas materias.

Achegar un arquivo (se procede)
Anexo con Competencias específicas das optativas que desapareceron no trámite de modificación da memoria
e outras competencias específicas eliminadas do apartado 3 da memoria.pdf

Outros anexos
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