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Acta da sesión ordinaria do Consello de Departamento de Enxeñaría
Telemática de 27 de abril de 2018, convocada para as 12:30 horas en
primeira convocatoria e para as 13:00 horas en segunda convocatoria na sala
de xuntas da E.E. de Telecomunicación.
O venres 27 de abril de 2018 ás 13:05 horas deu comezo a reunión ordinaria
do Consello de Departamento co obxecto de trata-los seguintes puntos da
orde do día:
1.

Lectura e aprobación, se procede, de actas anteriores.
Apróbase, por asentimento, a acta do día 11 de abril de 2018.

2.

Informe do Director.
O Director informa sobre os seguintes temas:
- O Director do Departamento consultou a posibilidade de que os
gastos da dotación da sala LDO8 que se empregará para labores
docentes no Máster de Ciberseguridade, sexan asumidos de forma
conxunta pola Escola e o resto de Departamentos, sen repercutir
soamente no DET. Á vista da resposta recibida dende a
Dirección, este tema queda pendente ata que a Xunta de Escola
tome algunha decisión ó respecto.
- As 11 horas de docencia práctica que faltaban por cubrir na
asignatura “Xestión de incidentes” do Máster de Ciberseguridade
serán finalmente impartidas polo profesor Luis M. Álvarez
Sabucedo na proposta de POD suxeita a aprobación (punto 3).
- A devandita proposta xa reflicte o próximo nomeamento do
profesor Manuel Ramos Cabrer como Vicerreitor tralas eleccións
celebradas o pasado 23 de abril.

3.

Aprobación, se procede, da proposta de POD do curso 2018-2019.
O Subdirector explica que finalmente non fixo falla recurrir á
reserva inicial de 100 horas para a bolsa de folgura aprobada no
Consello de Departamento celebrado o día 11 de abril de 2018,
debido á docencia a maiores asumida por varios profesores do
Departamento. Antes de votar a proposta de POD, ábrese un
turno de palabra no que o profesor Miguel Rodríguez Pérez
manifesta a súa disconformidade coa mesma argumentando que
non se axusta á literalidade dos criterios de xestión de folgura
aprobados no derradeiro Consello de Departamento, ó non
considerar só aspectos relativos á fragmentación de asignaturas e ás
limitacións dos profesores que elixen materias nas últimas
posicións. A este respecto, o Subdirector do Departamento
responde que a xestión da folgura pretendeu axustarse ó espirito
das normas acordadas, dando conta de situacións particulares onde
fixera falla polo equilibrio conxunto, sen concentrar
necesariamente o reparto da folgura nos últimos turnos de
elección. O profesor Fernando A. Mikic Fonte agradece a
redución do número de asignaturas do seu encargo docente e
reclama algún mecanismo para tratar de asegurar certa
continuidade na docencia das asignaturas que un profesor asume
por vez primeira. Neste senso, Manuel Fernández Veiga lembra
que a docencia de asignaturas novas afectará a tódolos profesores
do Máster de Ciberseguridade, e Rebeca P. Díaz Redondo
salienta que a problemática derivada da docencia nova tamén
impacta nos profesores que elixen encargo docente en posicións
intermedias. Trala votación, apróbase a proposta de POD con 17
votos a favor, 1 en contra e 2 abstencións.

4.

Asuntos de trámite.
Non hai.
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5.

Rogos e preguntas.
A profesora Rebeca P. Díaz Redondo roga que a apertura do
foro de discusión que se creará para debatir asuntos relativos ós
criterios para a elaboración dos PODs dos vindeiros cursos se
atrase ata setembro.

Sen mais asuntos que tratar, levántase a sesión ás 13:33 do día 27 de abril de 2018, da que eu como Secretaria do
Departamento dou fe co visto bo do Director.
O Director do Departamento

Dr. D. Raúl F. Rodríguez Rubio
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