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NORMAS E RECOMENDACIÓNS RELACIONADAS COA ACTIVIDADE ACADÉMICA 

 

HORARIOS  E COMEZO DE CLASES DO CURSO 2019-2020 

O horario de clases é de 10 a 14horas e de 16 a 20 horas. O horario de materias e talleres 
poden atopalo na páxina web, no taboleiro de anuncios e copias en papel en Secretaría. 

 

ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA 

Secretaria Universidade Sénior- A Coruña  

Horario de atención ao público:  

• Mañás de luns a venres, de 9 a 14:30 h  (Dna. Isabel Fachal Beade) 
• Tardes de martes e  xoves, de 16.00 a 18.00 h (D. Francisco Ascón Belver) 

CAMBIOS DE MATERIAS OPTATIVAS 

Realizarase do 7 ao 11 de outubro mediante impreso a retirar e entregar cuberto en 
Secretaria. Esta solicitude será contestada mediante correo electrónico. 

 

ASISTENCIA E XUSTIFICACION DE AUSENCIAS 

O control de asistencia efectúase mediante parte de firmas , na entrada das aulas ou 
mesa do profesor (non caso dá Aula de Informática). A superación por parte do 
alumnado dos estudos supón a asistencia polo menos ao 80% das sesións como 
condición necesaria para a expedición do título. 

Xustificación de faltas: Mediante impreso que pode ser retirado na Secretaria ou 
descargado da páxina web. Entregar cuberto na Secretaría achegando documentación 
cando cumpra. As faltas xustificadas adecuadamente non computarán no 20% de 
ausencias permitidas. 

SERVIZO DE REPROGRAFIA 

Os materiais a disposición dos alumnos/as polos docentes estarán no Servizo de 
Reprografía de Naútica: horario no taboleiro de anuncios. 

 

TRAMITACIÓN DÁ TARXETA UNIVERSITARIA 
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A TIU acredita aos estudantes como membros da comunidade universitaria.  

As súas utilidades son: 

• Acreditación universitaria 

É a identificación da Universidade dá Coruña. Contén: nome e apelidos, 
fotografía e colectivo ao que pertence (estudante...) 

• Control de accesos 

Requírese a súa utilización nos servizos que o teñan establecido; actualmente 
ordenadores das aulas net e acceso aos edificios. Opcionalmente acceso á 
Secretaría Virtual de Profesores. 

• Préstamo de libros na biblioteca 

Permite solicitar libros da biblioteca do teu centro, dunha forma rápida e fácil, xa 
que o lector óptico visualiza o código de barras impreso no teu cartón. 

• Cartón deportivo 

A TIU dálle acceso ás instalacións deportivas.  

Algúns servizos do cartón universitario, como o préstamo de libros na biblioteca 
ou o control de acceso a servizos, requiren da activación previa no portal de 
Servizos da universidade, polo que é recomendable rexistrarse en 
https://servizos.udc.es antes de obter o cartón nos puntos de emisión. 

 

Procedemento para a tramitación da TIU: 

• Entrega do Código de Activación  para o rexistro en servizos.udc.es., a partir do 
14 de outubro solicitar na secretaria da Universidade Sénior en horario de 
maña. 

• Axuda no proceso de activación: De martes a venres, de 9 a 14 horas, na aula 
de Informática, a partir do 14 de outubro. 

• Tras a activación tramitar a expedición do cartón na Oficina do Banco 
Santander no  LERD, campus de Elviña. Levando tan só o documento 
acreditativo (DNI, pasaporte etc.) co que estás matriculado; alí realizaranche a 
foto que aparecerá no cartón e tamén terás que escoller o pin co que che 
identificarás nos diversos servizos da UDC (biblioteca, control de accesos etc.) 

 

OUTRA INFORMACIÓN DE INTERES  



4 
 

 
• A páxina web e o taboleiro de anuncios son o medio de comunicación 

ordinario. 
• Conveniencia de consultar avisos e noticias  na páxina web, nos taboleiros de 

anuncios e  nas redes sociais (Facebook e Twitter). 
• Apagar ou silenciar os teléfonos móbiles durante as actividades académicas 

(interferencia coa megafonía). 
• Calquera asunto relacionado cas infraestructuras (baños, accesos, máquinas de 

vending) debe ser dirixido ao persoal de Conserxería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


