
 

A UVigo concederá 70 

galardóns aos mellores 

expedientes do curso 2018-

2019 
O reitor solicita aos membros do consello de goberno a elaboración dun 

documento en defensa da universidade pública. 
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 - 

22 Xaneiro, 2020 

O consello de goberno celebrouse este mércores en Vigo. 

UNIVERSIDADE DE VIGO 

O consello de goberno da Universidade de Vigo (UVigo) aprobou a 

concesión de 70 galardóns aos mellores expedientes do curso 2018-

2019. 
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Segundo trasladou nun comunicado a universidade, o 28 de xaneiro 

entregaranse 47 premios a estudantes de grao, así como 23 a alumnos 

que cursan o doutoramento. En concreto, as mulleres recibirán 43 

dos premios no acto, que terá lugar na Facultade de Ciencias 

Económicas e Empresariais no marco da festividade de San Tomás. 

Así mesmo, dos galardóns de estudantes de grao, un total de 12 

corresponden a titulacións do campus de Ourense, nove ao de 

Pontevedra, 18 ao de Vigo e tres a centros adscritos. Mentres, dos 

galardóns de doutoramento, tres outorgaranse a estudantes de Arte-

Humanidades, oito a alumnos de Ciencias, e sete a persoas que cursaron 

estudos de Enxeñaría. Ademais, outorgaranse outros cinco 

recoñecementos a estudantes da área Xurídico-Social, o que suporá que, 

en total, 12 mulleres e 11 homes recibirán estes premios. 

Durante a sesión, celebrada no campus de Vigo, o reitor da 

universidade, Manuel Reigosa, solicitou aos membros do consello de 

goberno a elaboración dun documento en defensa da universidade 

pública. Precisamente, esta reivindicación prodúcese despois de que 

Abanca promovese un proxecto de creación dunha universidade 

privada en Galicia. 

Adicionalmente, Reigosa leu o manifesto subscrito en defensa da 

educación pública polo pleno do consello social celebrado en Ourense, 

ademais de informar sobre convenios subscritos pola UVigo con 

entidades como o Concello, o Banco Santander e a Valedora do Pobo. 

APROBACIÓN DE TÍTULOS 

Na reunión, o consello de goberno avalou o calendario e o procedemento 

para a aprobación e verificación de titulacións de grao, máster e 

doutoramento para o curso 2021-2022. Para os títulos de grao e máster, 

a xunta do centro disporá de prazo ata o 20 de febreiro para presentar 

unha declaración de interese que, posteriormente, se enviará á Xunta. 



Mentres, o proceso de tramitación para implantar novos programas de 

doutoramento o próximo curso iniciarase coa presentación dunha 

proposta da comisión académica do programa ata o 20 de febreiro e a 

súa posterior remisión ao Goberno galego. 

O consello de goberno deu luz verde así mesmo á convocatoria de 

concesión de anos sabáticos para o exercicio 2020-2021. O prazo 

para presentar as solicitudes terminará o 20 de febreiro e non se poderá 

conceder máis dunha licenza por área de coñecemento. 

NORMATIVA DE DEDICACIÓN 

Tamén se avalou a normativa de dedicación e recoñecementos 

docentes do profesorado, que igualou as dedicacións docentes 

segundo os sexenios de investigación para todo o persoal con 

vinculación permanente. Ademais, introduciu a consideración de cargo 

académico para os empregados que desempeñen postos de coordinación 

de grao e máster. 

No marco do consello de goberno tamén se acordaron os criterios de 

elaboración da programación docente anual para este curso, o teito de 

horas destinadas a actividades de xestión e apoio dos centros e o 

regulamento interno da Facultade de Dereito. 

Ademais, aprobouse a participación da UVigo no capital social da 

‘spin off’ Blue Structure, as asociacións Infab Hub e o polo español de 

Interop-Vlab. Tamén se avalou aceptar a doazón por parte da empresa 

Keysight Technologies ao centro atlanTTic dun sistema de proba de 

comunicacións sen fíos con valor superior aos 27.500 euros. 

 


