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N
Aprobado polo
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EXPO
OSICIÓN DE MOTIVOS
M
O prresente regulamento pretende
p
im
mplantar, paara todos os
o estudos impartidos pola
Univeersidade da Coruña, con
nducentes á obtención dun título oficial
o
con vvalidez en to
odo o
territtorio nacionaal, o sistema de compenssación de cuaalificacións.
A exisstencia de Tribunais de Compensació
C
ón goza xa dunha
d
ampla traxectoria nas universidades
españ
ñolas. A súaa xustificación académ ica vese refforzada noss nosos díass pola posittiva e
progrresiva implan
ntación da avvaliación currricular no co
onxunto de etapas
e
e niveeis educativo
os.
A avaaliación currricular consttitúe, por ta nto, o fundaamento dos Tribunais dde Compensación.
Estess intentan daar resposta a certas situuacións acad
démicas excepcionais quue lle impiden ao
estud
dante obter o título a que
q aspira ddebido a qu
ue non superou algúns créditos ou unha
mateeria. A súa fin
nalidade é xu
ulgar o laborr realizado polo estudantte durante toodos os seuss anos
de esstadía na uniiversidade e permite deccidir se, en conxunto, esttá en posesióón dos suficientes
coñeccementos e competencia
as profesion ais para obte
er o título a que
q opta.
A creeación de Trribunais de Compensaciión ten a sú
úa fundamentación legaal no princip
pio de
liberd
dade académ
mica das universidades ((establecido no artigo 2.3 da Lei Orrgánica 6/20
001 de
Univeersidades, do 21 de deccembro), com
o a autonom
mía universittaria “a adm
misión,
mprendendo
réxim
me de permaanencia e ve
erificación doos coñeceme
entos dos esstudantes” (ssegundo dispón o
artigo
o 2.2.f da lei citada).
A exp
periencia derrivada da pro
ogresiva impplantación do
os títulos aca
adémicos coorrespondenttes ao
Espazzo Europeo da
d Educación
n Superior (EEEES) e, xa que
q logo, da sucesiva exttinción dos títulos
t
acadéémicos da anterior ord
denación unniversitaria, aconsella modificar
m
o Regulamentto de
avaliaación por co
ompensación, aprobado polo Conselllo de Gobern
no na súa seesión do día 29 de
setem
mbro de 2011 e modificado o 24 de ssetembro de 2013.
Conso
onte co expo
osto, modifíccase o regulaamento vixe
ente, que se aproba de a cordo co segguinte
articu
ulado:
Artigo 1. Requisittos
Concederase a avvaliación por compensa ción en matterias de formación básiica, obrigato
orias e
optattivas dos títu
ulos pertenccentes ao EEEES, e en maaterias tronccais, obrigatoorias, e opta
ativas,
correespondentes a títulos anteriores
a
á adaptación de estudos universita rios ao EEE
ES aos
estud
dantes da Universidade
U
e da Coruñaa que cumpriren todo
os e cada uun dos segu
uintes
requiisitos:
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1) Qu
ue, matriculados en calquera titulaación oficial, cursasen, polo
p
menos,, o 50% dessta na
Univeersidade da Coruña.
C
2) Qu
ue só lles resste unha ma
ateria para ffinalizar os estudos
e
da titulación corrrespondente
e (coa
excep
pción do Pro
oxecto Fin de Carreira, TTraballo Fin de Grao e Traballo
T
Fin dde Máster) e non
transscorresen mááis de tres cu
ursos académ
micos desde a última convocatoria suuspensa.
3) Para as titulaciións de Grao
o e Máster U
Universitario:: que se teña
an presentaddo, como míínimo,
a trees oportunid
dades de avaliación daa materia que
q
solicitan
n compensaar. Se a materia
perteencese ao deerradeiro currso da titulacción, ou non
n estivese aso
ociada a un curso do títu
ulo en
concrreto, bastaráá con que se teñan preseentado a dúas oportunida
ades.
Para as titulación
ns non adap
ptadas ao EEEES: Que se teñan prese
entado, comoo mínimo, a dúas
convo
ocatorias de exame da materia
m
que ssolicitan com
mpensar.
4) Que nunha das
d oportunidades ou cconvocatoriaas obtiveran unha cualiificación igu
ual ou
obre 10, na materia par a a que se solicita
s
a compensación , ou ben igu
ual ou
superrior a 3,5 so
superrior ao 60 % da nota media desa maateria no curso académicco anterior aao da solicitu
ude da
comp
pensación, caalculada sen
n contabilizarr os “non prresentados”.De non acaddar a cualificcación
mínim
ma o Tribunaal de Compe
ensación podderá valorar, de acordo co
c indicado nno apartado
o c) do
artigo
o 5, a info
ormación co
omplementa ria que esttime oportu
una para ppoder outorgar a
comp
pensación.
5) Qu
ue a nota meedia do seu expediente
e
aacadémico, sen
s computa
ar a materia en que se solicita
a com
mpensación,, sexa igual ou superiorr ao 80% daa nota media
a da súa tituulación na última
ú
prom
moción con dereito a doce
encia.
6) Q
Que estean matriculados na materria en que solicitan co
ompensaciónn, sempre que
q
a
norm
mativa vixentte llo permitta. En caso ccontrario, de
eberán matrricularse dessa materia só
s aos
efectos de concorrer ao proce
edemento dee avaliación por compensación.
Artigo 2. Límites da solicitude
e
Con independenccia dos requ
uisitos estabblecidos no artigo 1, a avaliación ppor compenssación
estará suxeita aoss seguintes límites:
1) Caando se accceda a unha titulación de grao por
p estar en
n posesión dun título oficial
univeersitario quee permita esa
a posibilidadde (“curso ponte”, de accordo coa m
memoria verificada
do pllan de estud
dos) e xa se efectuase a compensación dunha materia,
m
non se terá dereito a
outraa avaliación por
p compenssación.
2) Daa mesma forrma, cando no título prrevio que dáá acceso a un Máster see concedera unha
avaliaación por compensación non se terá dereito a ou
utra no título
o de Máster.
3) Aq
queles estud
dantes proce
edentes douutras univerrsidades, a quen
q
xa se lles conced
dese a
avaliaación por co
ompensación
n curricular na súa universidade de procedenciaa, non a poderán
solicittar de novo
o na Universidade da CCoruña se están
e
nos ca
asos previstoos nos aparrtados
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anterriores. Estess estudante
es presenta rán, xunto coa súa solicitude,
s
uunha declarración
respo
onsable que indique que
e non foron aavaliados por este procedemento naa súa universsidade
de orrixe.
4) En ningún caso
o serán obxe
ecto de comppensación o Proxecto de Fin de Carreeira, o Traba
allo de
T
de Fin de Mesttrado. O Prácticum e as Prácticas ouu Estadías Cllínicas
Fin de Grao e o Traballo
d
poderán ser avaliiadas por compensación no caso de que consten dunha partee teórica e doutra
e a primeira constitúa, como
c
mínim
mo, o 50% ddos créditos totais
partee práctica e sempre que
asignados a esa materia.
m
5) No
on se lles po
oderá conced
der a avaliacción por com
mpensación a aqueles allumnos a qu
ue lles
constte algunha saanción no se
eu expedient e académico
o.
6) Oss estudantess de Program
mas de Simuultaneidade de Estudos aprobados polo Consello de
Gobeerno só pod
derán solicita
ar a compe nsación dun
nha única materia
m
do pprograma, que se
considerará como
o unha única
a titulación a estes efecto
os.
Artigo 3. Órgano de resolució
ón
a) Todos os centrros da Univerrsidade da Cooruña contarán cun Tribunal de Com
mpensación.
O Triibunal de Co
ompensación
n é un órga no colexiado
o de carácte
er académicoo constituído nos
centrros, co obxeectivo de xu
ulgar, por ppetición do estudante interesado e de acordo coa
preseente normatiiva, a aptitud
de global parra recibir o tíítulo oficial corresponde
c
ente.
b) O TTribunal de Compensació
C
ón de cada ccentro estaráá formado po
or:
‐Presidente: o decano,
d
dire
ector ou, p or substitucción, o vice
edecano ou subdirector que
desiggnen.
‐Secretario: o seccretario do ce
entro.
‐Tres vogais profeesores: profe
esores con vvinculación permanente
p
á universida de. Pertence
erán a
difereentes áreas de coñecem
mento que tteñan asignada docencia en materrias de form
mación
básica, troncais ou obrigatorias da titullación ou tittulacións im
mpartidas noo centro. No
o caso
dunha titulación de Mestrad
do, deberá fformar parte
e do Tribuna
al o profesoor‐coordinad
dor do
Mesttrado de quee se trate, e no caso dee que unha titulación
t
de Grao teña coordinadorr, éste
taméén deberá fo
ormar parte do Tribunaal. En amboss casos sen exceder doo número de
e tres
profeesores vogaiss.
‐Un vvogal da Adm
ministración do
d Centro ouu da UXAI: O seu titular, ou a persoa que designe
en por
substtitución.
‐Un vvogal alumno: estudante de primei ro ou segun
ndo ciclo, de
e grao, ou dde mestrado
o, que
actuaarán segundo o caso. A Xunta de CCentro desiggnará, un tittular e un ssuplente enttre os
alumnos pertenccentes a cada un destess niveis de estudos,
e
que
e se renovarrán en cada curso
acadéémico.
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Os vo
ogais professores con viinculación ppermanente á Universidade, que seerán elixidoss pola
Xuntaa de Centro
o, renovaranse para cadda curso académico, se
en poder serr elixidos po
or ese
órgan
no de formaa consecutivva. Os profeesores coord
dinadores de
e Grao e Meestrado form
marán
partee do Tribunall de Compen
nsación menttres desempeñen o seu cargo.
c
c) No
on poderán formar
f
parte
e dos tribunaais aqueles profesores
p
que interviñeeran na corre
ección
ou avaliación daa materia que
q
se soliccita compen
nsar. Se a avaliación
a
p or compenssación
correespondese a unha mate
eria que fosse avaliada por algún dos
d cargos aacadémicos antes
citado
os, éste deberá ser substtituído por ooutro profeso
or designado
o pola Xunta de Centro.
d) No
o caso de o centro imp
partir máis ddunha titulaación, e se a Xunta de Centro o esstimar
oporttuno, poderáá ser nomead
do un tribunnal distinto para cada unh
ha delas.
Artigo 4. Constitu
ución do trib
bunal de com
mpensación
O trib
bunal quedaará validame
ente constituuído, logo da orde do se
eu presidentte e convocatoria
por eescrito, se assistiren, cando menos, ddous terzos dos seus membros,
m
enttre os que deben
d
estar necesariam
mente o presidente e o ssecretario, ou
o quen os substitúa.
s
Dee non se aca
adar o
quóru
um necesariio, constituirrase validam
mente mediaa hora despo
ois en segunnda convoca
atoria,
semp
pre que esteean presente
es o presideente, o secrretario e dous vogais. EEn caso conttrario,
realizzarase unha nova reunión no prazo dde 48 horas.
Os m
membros do tribunal
t
que non acudann deberán xu
ustificar de xeito
x
adecua do e por esccrito a
súa in
nasistencia.
O número de reu
unións que deberá
d
convoocar o presid
dente do Triibunal deberrá coincidir, como
mo, coas disstintas datass de avaliaciión fixadas no calendario que aproobe o Consello de
mínim
Gobeerno para caada curso accadémico. A
Ademais, o Tribunal
T
pod
derá ser connvocado de forma
f
extraordinaria cando o seu prresidente o cconsiderar ne
ecesario.
Artigo 5. Procede
emento de avaliación
a
poor compensa
ación
a) Para as reunión
ns fixadas no
o artigo 4, a solicitude de
e avaliación por
p compenssación irá dirixida,
por m
medio dunhaa instancia do
o estudante,, ao decano ou director do
d centro, deentro do pra
azo de
15 d
días hábiles que conta a partir d o remate do
d prazo de
e entrega ddas actas oficiais
o
correespondentes ás avaliación
ns estableciddas no calendario de cada curso acaddémico.
b) Paara as reunió
óns que poid
da convocar de forma exxtraordinaria
a o presidennte do Tribun
nal de
Comp
pensación, por
p conside
eralo necesaario, o centtro deberá outorgar, ssempre ante
es da
celeb
bración da reeunión, un prazo
p
de 15 días hábiless para a presentación daas solicitude
es dos
estud
dantes e pub
blicitar conve
enientementte este proce
eso.
c) Fin
nalizado o prazo de presentación dee solicitudess, a Administración do ccentro ou, no
n seu
caso a UXAI, envviarallas ao presidente
p
ddo Tribunal, con informe
e de se cum
mpren ou no
on con
todoss os requisiitos establecidos no arrtigo primeiiro desta norma, así ccomo se ressultan
afectadas polos límites
l
que se estableceen no artigo dous da mesma. Esta ccircunstancia
a será
e polo secrettario do centtro.
certifficada por caada solicitude
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O trib
bunal de com
mpensación deberá resoolver no prazo máximo de 20 días háábiles, que co
onta a
partirr da data de remate do prazo
p
de pressentación de
e solicitudes.
O trib
bunal examin
nará todas as
a solicitudess presentadaas. Se o estudante solicittante reunir todos
e cad
da un dos reequisitos neccesarios e á súa solicitud
de non lle fo
or de aplicacción ningunh
ha das
limitaacións establecidas no arrtigo 2 do prresente regulamento, con
ncederase a compensaciión da
mateeria solicitadaa. En caso contrario,
c
deenegarase a solicitude. Excepcionalm
E
mente, só no
o caso
de no
on cumprir o requisito establecido
e
nno apartado 4 e/ou de non existir a última prom
moción
que sse mencionaa no apartad
do 5, amboss do artigo 1 , o tribuna
al poderá va lorar a soliccitude,
analizzando a traxectoria acad
démica globaal do estudan
nte e, en particular, na m
materia obxeccto de
comp
pensación assí como nas materias afííns (se as ho
oubese). O Tribunal podeerá solicitar canta
inform
mación complementaria considere ooportuna, tan
nto das Administracións como dos prropios
solicittantes, en orde
o
á xusttificación da s súas decissións. En tod
dos estes caasos, o secretario
esten
nderá unha acta motiva
ada en que conste a resolución, qu
ue será asinaada por tod
dos os
membros do tribu
unal validam
mente constittuído.
En ningún caso see lle poderán
n realizar proobas de exam
me ao estuda
ante solicitannte.
As deecisións do trribunal de co
ompensaciónn deberán se
er comunicad
das por escriito ao estuda
ante e
publicadas no tab
boleiro de an
nuncios do ceentro para co
oñecemento
o público.
Contrra o acordo do tribunal denegando
d
a compensación cabe re
ecurso de alzzada ante o Reitor
no prrazo dun mees desde qu
ue se efectúee a notificacción. A resolución do Reeitor esgota a vía
administrativa.
Artigo 6. Efectos académicoss
A avaaliación por compensación figurará nno expedien
nte do estudante sen cuaalificación e baixo
as sigglas CP.
As m
materias com
mpensadas non
n
poderánn ser obxeccto de validación ou reecoñecemento en
futuros estudos.
osición adicional primeirra. Programaas de simultaneidade de
e estudos.
Dispo
Un.‐ Naqueles caasos nos que
e existan sollicitudes de avaliación por compensaación, formu
uladas
por aalumnos dos programas de simulttaneidade de estudos, aprobados polo Conselllo de
Gobeerno, a Adm
ministración do centro xestor de cada progrrama impul sará os trá
ámites
considerándoo co
omo unha ún
nica titulacióón.
De accordo cos lím
mites que establece o appartado 6 do
o artigo 2 deste Regulam
mento, os alu
umnos
destees programaas só poderá
án solicitar a compensaación dunha única mateeria do proggrama.
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Dous.‐ De forma previa a tram
mitar a soliciitude perantte o Tribunal de Compennsación e parra que
o centro po
oida certificaar o previssto no aparrtado c) doo artigo 5 deste
o Seecretario do
Regulamento, a Administración deberá comprobar, cando examine que o solicitante reúne
é
ten sup
perados todoos os créditos do
todoss os requisittos establecidos no artiigo 1, que éste
progrrama de sim
multaneidade de estudos conforme se
s indica no apartado 2 ddeste artigo, agás
os daa materia para
p
a que se solicita eeste proced
demento, de
e forma quee, tras resolverse
positivamente a súa solicitu
ude, se poiddan efectuarr no seu exp
pediente oss recoñecem
mentos
especcíficos previsstos no artigo
o 13 da Norm
mativa que regula o prog
grama de sim
multaneidade
e.
Tres.‐‐ A nota meedia que deb
be ter o alu mno no seu
u expediente
e académicoo, sen compu
utar a
mateeria en que solicita
s
a compensaciónn, segundo establece
e
o apartado
a
5 ddo artigo 1 deste
Regulamento, po
orase en rela
ación coa notta media que corresponda á titulacióón á que perrtenza
a matteria que sollicita compen
nsar.
Catro
o.‐ Independ
dentemente da titulaciión á que corresponda
a a materiaa que se solicita
comp
pensar, o Tribunal de Compensación que actuaráá será o que correspondaa ao centro xestor
x
do prrograma de simultaneida
s
ade de estud os.
Dispo
osición adicional segund
da. Centros aadscritos.
Os ceentros adscrritos aplicará
án este reguulamento loggo de ratificcación poloss seus órgan
nos de
goberno.
Dispo
osición final
Esta m
modificación
n entrará en vigor no cur so académicco 2016‐2017
7.

DILIXENC
CIA

para

facer constar que o presentee
coomposto de __
_6_ páxina/s numerada/s e

__documeento___
selada/s, __
_ foi aprobaddo________
_ polo Conselllo de Gobernoo
na súa sesió
ón de data __2
28 de xuño de 2016

O secretario xeral
x

Asdo. C
Carlos Aymerrich Cano
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