
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
REXISTRO XERAL-= UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

SAIDAN.O ¿JA510 
Por orde do Sr. Reitor, teño a honra de convocalo á sesión ordinaria do Con sello de Gobemo da Universidade a 
Coruña 

Día: 31 de outubro de 2012 
Hora: 9:00 h en primeira convocatoria e 9:30 h en segunda convocatoria 
Lugar: Sala do Con sello de Gobemo (2° andar da Reitoría). A Maestranza n° 9 

ORDE DO DÍA 

1. 	 Informe do Reitor. 
2. 	 Aprobación, se proceder, do borrador da acta da sesión ordinaria do 27 de setembro 
3. 	 Contratos e convenios 
4. 	 Informe sobre a Resolución reitoral pola que se convocan elección s de representantes do estudantado no 

Claustro Universitario, de representantes en Xuntas de Centro e de representantes nos Con sellos de 
Departamento 

5. 	 Proposta de resolución da Convocatoria Extraordinaria de Axudas para a Organización de Xomadas 
Divulgativas e Ciclos de Conferencias 

6. 	 Distribución de bolsas de colaboración en departamentos do MEC 
7. 	 Proposta de resolución dos Premios Extraordinarios á Excelencia Académica no Bacharelato 
8. 	 Proposta convocatoria prazas de PDI contratado 
9. 	 Proposta convocatoria listas de contratación de profesores/as asociados/as para mestrados 
10. Proposta cambio de dedicación curso académico 2012/13 
11. 	Venias docentes 
12. Proposta de licenzas 
13. 	Novas propostas e modificacións de títulos de graos e mestrados 
14. 	Novas propostas de doutoramento para o curso 2013-2014 
15. Proposta de acordo de cualificación da empresa Sedaqua como empresa asociada da UDC 
16. Quenda aberta de intervención s 

A documentación relativa ao punto 2 está en formato papel, a disposición dos membros do Con sello de Gobemo, 
na Secretaría dos seus respectivos Centros, na Secretaría Xeral da Universidade e na Secretaría Técnica do Campus 
de Ferrol. 

A documentación dos puntos 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 15 remíteselles por correo electrónico a todos os 
membros do Consello de Gobemo xunto con esta convocatoria. 

A relativa ao punto 13 Novas pro postas e modificacións de títulos de graos e mestrados 2013-2014 está á súa 
disposición no seguinte enlace electrónico: 

http://www.udc.es/ensino/graos/propostas1314/ 
http://www.udc.es/ensino/mestrados/propostas mestrados 2013 14/ 

A relativa ao punto 14 Novas pro postas de doutoramento para o curso 2013-2014 estará a súa disposición nos 
seguintes enlaces electrónicos: 

http://www.udc.es/ensino/doutoramento/propostas 1314/ 

baixo o epígrafe: "Memorias de verificación das propostas de Programas de Doutoramento que serán 

tratadas polo Consello de Gobemo de 31 de outubro de 2012" 


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 CON>.J.LJLJLJ'-' 
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