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Acta da sesión ordinaria do Consello de Departamento de Enxeñaría
Telemática de 11 de setembro de 2015, convocada para as 9:30 horas en
primeira convocatoria e para as 10:00 horas en segunda convocatoria na sala
de xuntas da E.E. de Telecomunicación.
O venres 11 de setembro de 2015 ás 10:03 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 9 de xullo de 2015.

2.

Informe do Director
A dirección informa de que a petición ós servizos informáticos da
Universidade para que se encargasen do correo de dominio do
Departamento foi rechazada, polo que compre atopar un novo
administrador do dominio, ou encargarlle a un terceiro a súa
xestión. A dirección está valorando o uso dos servizos gratuítos
ofrecidos por Google ou Microsoft.
O Director informa de que o incremento de matrícula nas
materias do Departamento vai necesitar dun novo POD unha vez
que a Escola propoña unha nova PDA.
Por último, infórmase de que a reclamación do alumno rexeitada
no anterior Consello foi elevada ó Tribunal de Garantías ó que se
lle enviou tódala documentación solicitada.

3.

Análise da solicitude de revisión de cualificación na materia
“Programación I” presentada polo alumno Pablo de la Puente
Pazos, con DNI 53.860.856-P.
Acórdase por asentimento non admitir a trámite a solicitude,
segundo se detalla na carta anexa.

4.

Admisión a trámite e aprobación de tribunal, se procede, da tese
de D. Rubén Míguez Pérez.
Admítese a apróbase por asentimento.

5.

Asuntos de trámite
Apróbase por asentimento o permiso de ausencia de máis de 15 días
solicitado por D. Felipe Gómez Cuba.

6.

Rogos e Preguntas
O profesor Manuel Fernández Veiga interésase pola
argumentación da resposta á reclamación do alumno. O Director
informa de que a resposta irá na mesma liña que a anterior.

EXCUSAN ASISTENCIA
Caeiro Rodríguez, Manuel
Díaz Redondo, Rebeca P.
López Nores, Martín

Sen mais asuntos que tratar, levántase a sesión ás 10:20 horas do día 11 de setembro de 2015, da que eu como
Secretario do Departamento dou fe co visto bo do Director.
O Director do Departamento

O Secretario do Departamento

Jorge García Duque

Miguel Rodríguez Pérez
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