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UNIVERSIDADE DA CORUÑA

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

UNIVERSIDAOE DA
Día: 30 de outubro de 2014
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
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Informe do Reitor
Aprobación, se proceder, do borrador da acta da sesión ordinaria do 30 de setembro de 2014
Contratos e convenios
Informe sobre a convocatoria de eleccións a órganos colexiados 2014
Novas propostas e modificación de títulos oficiais de grao, mestrado e doutoramento
Aprobación, se proceder, de renovacións e novas propostas de títulos propios de posgrao
Aprobación, se proceder, da proposta de premios extraordinarios de doutoramento 2012-2013
Proposta de autorización de venias docentes
Proposta de autorización de licenzas
Proposta de renovación de profesores/as honorarios/as
Proposta de remisión ao Consello Social de Complementos Autonómicos
Resolución recurso de alzada presentado por Francisco Caridad Yáñez contra acordo da Xunta de Escala
Universitaria de Arquitectura Técnica
13. Proposta de aprobación do Regulamento de réxime interno da Escala Universitaria de Relacións
Laborais de A Coruña (centro adscrito)
14. Quenda aberta de intervencións

A documentación relativa ao punto 5.- "Novas propostas e modificación de títulos oficiais de grao, mestrado
e doutoramento está ao seu dispar nos seguintes enlaces:

graos: http ://www. udc. gal/ensino/graos/propostas 1516/
mestrados: http://www. udc. gal/ensino/mestrados/propostas 1516/
O resto da documentación relativa aos puntos da Orde do día está ao seu dispar no repositorio institucional
habilitado a tal efecto para todos os membros do Consello de Goberno no seguinte enderezo
https://documenta.udc.es/share/page/repositorv agás os puntos 6, 12 e 13 que serán subidos ao
repositorio o luns a primeira hora, do cal se informará por correo electrónico:
Lémbrase aos membros do Consello de Gobemo que poden estacionar os seus vehículos no patio interior da
Reitoría mentres dura a sesión.

A Coruña, 24 de outubro de 2014

Carlos Amoedo Souto

SRES./SRAS. MEMBROS DO CONSELLO DE GOBERNO

