
-~ UNIVERSIDADE DA CORUÑA ~ 

Por orde do Sr. Reitor, teño a honra de convocalo á sesión ordinaria do Consello de Gobemo da 
Universidade da Coruña 

Día: 29 de xaneiro de 2015 
Hora: 9:00 h en primeira convocatoria e 9:30 h en segunda convocatoria 
Lugar: Sala do Consello de Gobemo (2° andar da Reitoría). A Maestranza nº 9 

ORDEDODÍA 

1. Informe do Reitor 

UNIVERSIDADE DA CORU~ 
REXISTRO XERAL 

2 2 XAN. 2015 

SAIDAN.0 59}-

2. Aprobación, se proceder, do borrador da acta da sesión ordinaria do 19 de decembro de 2014 
3. Contratos e convenios 
4. Acordo sobre modificación parcial do Regulamento de Mobilidade Internacional de estudantes da UDC 
5. Acordo sobre adaptación do Regulamento de Prácticas Académicas Externas do Estudantado da UDC 
6. Proposta de modificación das normativas específicas dos programas de simultaneidade de estudos 

aprobados por Consello de Gobemo para a súa adaptación ás Normas de permanencia aprobadas polo 
Consello Social 

7. Proposta de modificación da Normativa específica que regula o programa de simultaneidade dos estudos 
do Grao en Bioloxía e Grao en Química 

8. Proposta de modificación da normativa reguladora da matrícula e a defensa do Traballo de Fin de Grao 
(TFG) e do Traballo de Fin de Mestrado (TFM) 

9. Modificación das normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudos de grao e 
mestrado universitarios 

10. Proposta cambios de dedicación para o curso académico 2014115 
11. Memorias e informes dos anos sabáticos do curso académico 2013/14 
12. Proposta de autorización de licenzas 
13. Proposta de Procedemento para a elaboración do POD 2015/16 
14. Proposta de Oferta de Emprego Público de PDI para o ano 2013 e ano 2015 
15. Quenda aberta de intervencións 

A documentación relativa aos puntos da Orde do día está ao seu dispor no repositorio institucional habilitado 
a tal efecto para todos os membros do Consello de Gobemo no seguinte enderezo: 

https://documenta.udc.es/share/page/repository 

Lémbrase aos membros do Consello de Gobemo que poden estacionar os seus vehículos no patio interior da 
Reitoría mentres dura a sesión. 

A Coruña, 22 de xaneiro de 2015 

O secretario xeral 

SRES./SRAS. MEMBROS DO CONSELLO DE GOBERNO 


