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UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Por orde do Sr. Reitor, teño a honra de convocalo á sesión ordinaria do Con sello de Goberno da
Uníversidade da Coruña
Día: 28 de maio do 2013
Hora: 9:00 h en primeira convocatoria e 9:30 h en segunda convocatoria
Lugar: Sala do Consello de Goberno (2° andar da Reitoría). A Maestranza n° 9

UNIVERSIDADE DA CORUAA
REXtSTRO XERAl

ORDEDODÍA

SAlDA N'.[ J l¡ '1

23 MAl. 2013

l. Informe do Reitor
2. Aprobación, se proceder, do borrador da acta da sesión ordinaria do 23 de abril de 2013
3. Contratos e convenios

4. Corrección de erros da normativa sobre a elaboración, tramitación, modificación e custodia das
actas de cualificación de títulos oficiais de grao e mestrado
5. Eleccións para a cobertura de vacantes nas comisións delegadas do Consello de Goberno
(Informe, procedemento, calendario e formulario de presentación de candidaturas)
6. Modificación da composición da Comisión de Estudos Propios de Posgrao e elección dos seus
membros
7. Oferta xeral de materias de libre elección para o curso 2013-2014
8. Oferta de cursos, seminarios, xornadas e actividades de libre elección para o curso 2013/2014
(2°prazo)
9. Informe-proposta de resolución de recurso de alzada
10. Proposta de dous representantes dos estudantes para a Comisión de Prácticas
11. Renovación dos membros da Comisión de Relacións Internacionais
12. Elección de representantes de estudantes na Comisión de Bibliotecas
13. Modificación do regulamento de contratación de servizos científicos, técnicos, artísticos ou docentes
(art. 83 da LOU) do 18 de xullo de 2012

14. Calendario de admisión e matrícula nos estudos de doutoramento
15. Proposta de autorización de ano sabático para o curso 2013-2014
16. Solicitude de autorización para a integración da Universidade da Coruña na Fundación
Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social (FREMSS)
17. Informe sobre o protocolo de colaboración entre a Xunta de Galicia, o Concello de Ferrol e a
UDC para a incorporación de distintos edificios públicos ao uso universitario
18. Quenda aberta de intervencións
A documentación relativa aos puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 e 17 remíteselles por correo
electrónico a todos os membros do Consello de Goberno xunto con esta convocatoria.
A documentación relativa aos puntos 10, 11 e 12 será presentada pola Vicerreitoría que corresponda na
propia sesión do Consello de Goberno.
A documentación relativa ao punto 2 está en formato papel, a disposición dos membros do Consello de
Goberno, na Secretaría dos seus respectivos Centros, na Secretaría Xeral da Universidade e na Secretaría
Técnica do Campus de Ferrol.
Lémbrase aos membros do Consello de Goberno que poden estacionar os seus vehículos no patio interior da
Reitoría mentres dura a sesión.

SRES./SRAS. MEMBROS DO CONSELLO DE GOBERNO

