
ti Iez: UNIVERSIDADE DA CORUÑA 


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

Coruña 


UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
REXISTRO XERALDía: 20 de decembro de 2012 

Hora: 9:00 h en primeira convocatoria e 9:30 h en segunda convocatoria 14 DEe. 2012Lugar: Sala do Consello de Goberno (20 andar da Reitoría). A Maestranza nO 9 

SAlDA N.o Ay 131ORDEDODÍA 

1. Informe do Reitor. 
2. Aprobación, se proceder, do borrador da acta da sesión ordinaria do 31 de outubro 
3. Contratos e convenios 
4. Premios extraordinarios de grao e licenciatura 
5. Aprobación de titulos propios de posgrao 
6. Renovación dos membros da Comisión de Publicacións 
7. Regulamento de mobilidade internacional 
8. Memoria de responsabilidade social universitaria 2011 
9. Informe sobre o diagnóstico de igualdade de xénero da UDC 
10. Protocolo de actuación en caso de violencia física e psicolóxica no traballo 
11. Regulamento da Escola Internacional de Doutoramento da UDC 
12. Liquidación do orzamento do exercicio 2011 
13. Aprobación do límite máximo de gasto anual para 2013 (art. 81.2.a) LOU) 
14. Aprobación dos orzamentos e plano operativo anual do exercicio 2013 
15. Proposta convocatoria prazas de PDI contratado 
16. Proposta cambios de departamento e área de coñecemento 
17. Proposta de venias docentes 
18. Proposta de nomeamento e prorroga do nomeamento de profesores honorarios 
19. Licenzas 
20. Resolución incidente de recusación 
21. Modificación do Regulamento de réxime interno da Escola Politécnica Superior 
22. Quenda aberta de intervencións 

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. 

A documentación dos puntos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 remíteselles por correo 
electrónico a todos os membros do Con sello de Goberno xunto con esta convocatoria. 

A documentación do Punto 4 Proposta de premios extraordinarios de grao e licenciatura e 6 Renovación dos 
membros da Comisión de Publicacións será presentada polo/a vicerreitor/a correspondente na propia sesión do 
Con sello de Goberno. 

A documentación relativa aos puntos 12, 13 e 14 estará ao seu dispor no seguinte enderezo electrónico: 

http://www.udc.es/goberno/equipo reitoral/vice planificacion economica e infraestruturas/planificacion econom 
icaldocumentos/orzamentos.html 

Para acceder a esta documentación é preciso usuario e contrasinal que se Hes facilitará aos membros do Consello de 
Goberno no envío efectuado por correo electrónico. 

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

A Coruña, 14 de decembro de 2012 

~~l 
~. ~-

SRES.lSRAS. MEMBROS DO CONSELLO DE GOBERNO 

http://www.udc.es/goberno/equipo

