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ACORDO DA XUNTA DE ESCOLA DA ESCOLA UNIVERSITARIA DE 

RELACIÓNS LABORAIS DE LUGO (ADSCRITA Á UNIVERSIDADE DE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA), POLA QUE SE REGULA O RÉXIME 

ESPECIAL DA AVALIACIÓN DO TRABALLO FIN DE GRAO CURSO 

2020/2021 COMO CONSECUENCIA DA ACTUAL SITUACIÓN SANITARIA E 

O ESTADO DE ALARMA DECLARADO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 

25 DE OUTUBRO  

 

 

 

 

 

De conformidade coa Resolución Reitoral da Universidade de Santiago de 

Compostela, pola que se autoriza a defensa ante titor ou titora dos Traballos Fin 

de Grao no curso 200/2021, a Xunta de Escola da Escola Universitaria de 

Relacións Laborais de Lugo (adscrita á Universidade de Santiago de 

Compostela), na reunión de data 28 de xaneiro de 2021, adoptou o seguinte 

ACORDO en relación ao réxime especial de avaliación do Traballo Fin de Grao 

para este curso 2020/2021 como consecuencia da actual situación sanitaria e o 

estado de alarma declarado polo Real Decreto 926/2020, do 25 de outubro 
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A Xunta de Escola da Escola Universitaria de Relacións Laborais de Lugo, na 

reunión celebrada o 28 de xaneiro de 2021, acordou aprobar o seguinte  

 

RÉXIME ESPECIAL DE AVALIACIÓN DO TRABALLO FIN DE GRAO 

CURSO 2020/2021 

 

Artigo 1. Obxecto  

Constitúe o obxecto desta norma a regulación especial de avaliación de Traballo 

Fin de Grao correspondente ao curso 2020/2021 na Escola Universitaria de 

Relacións Laborais de Lugo (adscrita á Universidade de Santiago de 

Compostela), de acordo coa resolución Reitoral publicada o 19 de xaneiro de 

2021, derivada da actual situación sanitaria e o estado de alarma declarado polo 

Real Decreto 926/2020, do 25 de outubro.  

 

Artigo 2. Aplicación  

Esta norma será de aplicación a todos os alumnos/ as matriculados/ as na 

materia do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos, “Traballo Fin de 

Grao”.  

 

Artigo 3. Solicitude para a presentación e defensa do Traballo Fin de Grao  

1. O calendario de solicitude de presentación e defensa do Traballo Fin de Grao 

correspondente á convocatoria de febreiro 2021 amplíase ata o 16 de febreiro 

de 2021.  

2. Mantense o calendario académico de solicitude e presentación e defensa do 

Traballo Fin de Grao para as convocatorias de xullo e setembro aprobadas pola 

Comisión de Traballo Fin de Grao da Escola Universitaria de Relacións Laborais 

de Lugo (adscrita á USC), na reunión do 15 de outubro de 2020 e publicadas na 

páxina web do Centro.   
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Artigo 4. Defensa e Avaliación dos Traballos Fin de Grao  

 

1. A solicitude do interesado, a avaliación dos Traballos Fin de Grao terá lugar a 

través das seguintes opcións:  

a) Avaliación polo titor ou titora. 

b) Avaliación por Tribunal nomeado, para cada unha das convocatorias, 

pola Comisión de Traballo Fin de Grao da Escola Universitaria de Relacións 

Laborais.  

2. No caso de que o alumno/para opte pola avaliación ante Tribunal, a exposición 

e defensa do Traballo Fin de Grao realizarase por medios telemáticos de acordo 

co establecido no anexo I deste acordo.  

3. No caso de que o alumno/para opte pola avaliación ante titor/a, a exposición 

e defensa do Traballo Fin de Grao realizarase por medios telemáticos de acordo 

co establecido no anexo I deste acordo. 

 

Disposición Final  

As modificacións normativas introducidas por este acordo son de aplicación 

durante o curso 2020/2021 como consecuencia da actual situación sanitaria e o 

estado de alarma declarado polo Real Decreto 926/2020, do 25 de outubro.  

 

Entrada en vigor  

Este acordo entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación na páxina web 

do Centro. 
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ANEXO I 

AVALIACIÓN DOS TRABALLOS FIN DE GRAO ANTE TRIBUNAL POR 

MEDIOS TELEMÁTICOS 

 

1. Autorización da defensa por medios telemáticos  

Con carácter previo á autorización da defensa deberase realizar unha análise 

automatizada de control da posible vulneración dos dereitos de propiedade 

intelectual, podendo ser denegada a defensa do traballo se como consecuencia 

desa análise detectásese a vulneración dos citados dereitos. 

 O centro fará pública na súa páxina web a relación dos traballos que se van a 

defender polo tempo imprescindible, indicando a data en que se vai a realizar #o 

devandita defensa. 

 

 2. Medios  

Para a realización da sesión de defensa deberá utilizarse a aplicación TEAMS  

 

3. Acto público de defensa  

As persoas que desexen presenciar o acto virtual deberán solicitalo con cinco 

días de antelación á realización do mesmo ante a Dirección do centro, quen 

facilitará a ligazón da sesión. 

 

 4. Desenvolvemento do acto 

 Nos 15 minutos anteriores ao acto de defensa, todos os membros do tribunal e 

o estudante deberán conectarse a través da aplicación indicada no punto 

anterior.  

O estudante deberá ensinar o DNI ou pasaporte para acreditar a súa identidade. 

A continuación, poderase incorporar á sesión o público que solicitase participar 

nela, sen que poida realizar intervencións. O presidente do tribunal, tras a  
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presentación do acto, dará a palabra ao estudante, que realizará a exposición no 

tempo estipulado. 

 Rematada a exposición, o presidente ou secretario actuarán como moderadores 

dando a palabra segundo corresponda aos distintos membros do tribunal e ao 

estudante que poderá realizar as preguntas e as cuestións que considere 

necesarias para proceder á cualificación dos TFG.  

No caso de que, debido a dificultades técnicas, non se garanta a interacción 

entre os membros do tribunal e o estudante, o/a presidente poderá suspender 

temporalmente a sesión. 

 A sesión deberá ser gravada para garantía de identificación e evidencia 

documental. A gravación manterase ata que remate o curso académico seguinte. 

5. Cualificación provisional e revisión 

A cualificación outorgada polo tribunal suporá: 

a) 70% correspondente a calidade do TFG. 

b) 15% correspondente a presentación escrita do TFG. 

c) 15% correspondente a presentación oral do TFG. 

 O tribunal, rematada a sesión, e no prazo de 48 horas como máximo, 

comunicará ao estudante a cualificación, preferentemente a través da aula 

virtual, establecendo dúas datas alternativas para a revisión nos tres días hábiles 

seguintes 

. A revisión terá lugar por medios telemáticos, e nela deberá estar presente polo 

menos un dos membros do tribunal. 

 Do acto de revisión deberase deixar constancia por parte do tribunal, e se o 

estudante solicitáseos, expedirlle a xustificación da súa realización. O estudante 

tamén poderá presentar alegacións desde a data da publicación de resultados 

ata o día da revisión a través do correo electrónico do presidente do tribunal. 

Neste caso darase resposta mediante comunicación por leste mesmo medio. 

7. Acta  

Rematado o prazo de revisión, procederase á firma da acta e a incorporación da 

cualificación final ao expediente do estudante.  
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ANEXO II 

AVALIACIÓN DOS TRABALLOS FIN DE GRAO ANTE TITOR/A POR MEDIOS 

TELEMÁTICOS 

 

1. Autorización da defensa por medios telemáticos  

Con carácter previo á autorización da defensa deberase realizar unha análise 

automatizada de control da posible vulneración dos dereitos de propiedade 

intelectual, podendo ser denegada a defensa do traballo se como consecuencia 

desa análise detectásese a vulneración dos citados dereitos. 

 O centro fará pública na súa páxina web a relación dos traballos que se van a 

defender polo tempo imprescindible, indicando a data en que se vai a realizar #o 

devandita defensa. 

 

 2. Medios  

Para a realización da sesión de defensa deberá utilizarse a aplicación TEAMS  

 

 4. Desenvolvemento do acto 

 Nos 15 minutos anteriores ao acto de defensa, o titor/a e o estudante deberán 

conectarse a través da aplicación indicada no punto anterior.  

O estudante deberá ensinar o DNI ou pasaporte para acreditar a súa identidade. 

O titor/a, tras a presentación do acto, dará a palabra ao estudante, que realizará 

a exposición no tempo estipulado. 

 Rematada a exposición, o titor/a poderá realizar as preguntas e as cuestións 

que considere necesarias para proceder á cualificación do TFG.  

O titor/a, no caso de que, debido a dificultades técnicas, non se garanta a 

interacción co estudante, poderá suspender temporalmente a sesión. 

 A sesión deberá ser gravada para garantía de identificación e evidencia 

documental. A gravación manterase ata que remate o curso académico seguinte. 
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5. Avaliación por titor/a  

Neste caso, o alumno realizará exposición e defensa do traballo fin de grao ante 

o titor/a. A cualificación máxima que poderá outorgar o titor unha vez avaliado o 

traballo fin de grao, será dun 8,5.  

 

 6. Cualificación provisional e revisión 

 O titor/a, rematada a sesión, e no prazo de 48 horas como máximo, comunicará 

ao estudante a cualificación, preferentemente a través da aula virtual, 

establecendo dúas datas alternativas para a revisión nos tres días hábiles 

seguintes. A revisión terá lugar por medios telemáticos. 

 O titor/ deberá deixar constancia do acto de revisión e se o estudante solicitáseo, 

expedirlle a xustificación da súa realización. O estudante tamén poderá 

presentar alegacións desde a data da publicación de resultados ata o día da 

revisión a través do correo electrónico do titor/a. Neste caso darase resposta 

mediante comunicación por leste mesmo medio. 

 

 7. Acta  

Rematado o prazo de revisión, procederase á firma da acta e a incorporación da 

cualificación final ao expediente do estudante.  

 

 


