
Referencia da práctica (se procede): 

ANEXO V. INFORME DO/A TITOR/A ACADÉMICO/A 

DATOS DO/A TITOR/A ACADÉMICO/A: 
Nome e apelidos: NIF: 
Campus:: 
Centro: 
Departamento: 

DATOS DO/A ESTUDANTE: 
Nome e apelidos: NIF: 
Titulación: 

DATOS DA EMPRESA/ENTIDADE: 

Nome da empresa/entidade:

CRITERIOS AVALIABLES (cúbranse os que procedan) Puntuacións 
(de 1 a 10) 

Valoración do informe da persona titora da entidade colaboradora 
Valoración da memoria do/a estudante 

Cumprimento do proxecto formativo 
Desenvolvemento das funcións establecidas 
Adquisición de competencias 
Aprendizaxe adquirida 

Autoevaluación do/a estudante 
Asistencia á formación complementaria para o desenvolvemento das prácticas 
Asistencia ás titorías 
AVALIACIÓN GLOBAL 

O/A ESTUDANTE PRESENTOU A ENQUISA DE SATISFACCIÓN RELATIVA AS PRÁCTICAS REALIZADAS:
Si Non 

Observacións/Suxestións: 

Nome, apelidos e sinatura da persoa titora académica: 

CURSO: 

Lugar e data:



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS

Responsable: Universidade de Vigo.

Finalidade: xestionar e tramitar convenios de cooperación educativa, e realizar prácticas externas, ofertas de emprego e bolsas de formación práctica da 
Universidade de Vigo.
Lexitimación: o tratamento dos datos de carácter persoal recollidos neste documento basease nas competencias atribuídas pola Lei orgánica 6/2001, do 21 de 
decembro, de universidades e desenvoltas polo Real decreto 592/2014, do 1 de xullo, polo que se regulan as prácticas académicas externas dos/as 
estudantes universitarios.
Cesións: non se prevén cesións a terceiros.
Dereitos: as persoas interesadas poderán exercitar os seguintes dereitos: acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e, no seu caso, 
portabilidade dos datos.
Procedencia da información: a información recollida neste formulario procede da propia persoa interesada ou a súa representación legal.

Información adicional: uvigo.gal/proteccion-datos

https://www.uvigo.gal/proteccion-datos
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