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

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

ORDE DO DÍA 

1. Informe do Reitor 
2. Aprobación, se proceder, do borrador da acta da sesión ordinaria do 23 de marzo de 2015 
3. Contratos e convenios 
4. Calendarios académicos curso 2015-2016 
5. Autorización para o inicio dos trámites de liquidación da SL xestora do CITIC e de constitución da 

Fundación CITIC 
6. Normas para a solicitude de proxectos e a utilización dos recursos liberados dispoñibles en convocatorias 

do programa Horizon 2020 da Unión Europea 
7. Normativa reguladora da docencia en inglés nas titulacións da Universidade da Coruña 
8. Comisión de servizos para o curso académico 2015-2016. 
9. Informe sobre o requerimento do Ministerio de Facenda do 1 de abril do 2015 e proposta de 

modificación da Oferta de Emprego Público de POI para 2015 
1 O. Proposta de Regulamento de Réxime Interior do Departamento de Construcións Arquitectónicas 
11. Eleccións para a cobertura de vacantes nas Comisións Delegadas do Consello de Goberno (Informe, 

procedemento, calendario e fonnulario de presentación de candidaturas) 
12. 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 Goberno 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. 

SRES./SRAS. MEMBROS DO CONSELLO DE GOBERNO 


