
Distinguido/a Señor/a:

Por orde do Sr. Presidente particípolle que o Pleno do Consello Social da 

Universidade da Coruña reunirase en sesión Ordinaria o día04 de maio de 2017, ás 

18:30 horas en primeira,  e  ás 19:00 horas en segunda convocatoria , na Sede do 

Consello Social da Universidade da Coruña, (Sala de Plenos, Centro Universitario 

de Riazor, r/ Almirante Lángara, s/n), de acordo coa seguinte

ORDE DO DÍA

Lectura e aprobación da acta do Pleno do Consello Social reunido en sesión 1. 

ordinaria o día 22 de decembro de 2016

Informe do Sr. Presidente2. 

Aprobación da memoria do Consello Social correspondente ao exercicio 20163. 

Designación de membros nas comisións permanentes do Consello Social da 4. 

Universidade da Coruña e noutros órganos e institucións

Aprobación da liquidación do orzamento e das contas anuais da Universidade 5. 

da Coruña correspondentes ao exercicio económico  2015

Informe da Universidade sobre o estado da execución orzamentaria no 6. 

segundo trimestre do exercicio 2017

Aprobación da contratación da auditoría para o exame das contas anuais 7. 

correspondentes ao exercicio 2016

Aprobación da norma que regula o réxime de dedicación ao estudo, a 8. 

permanencia e a progresión dos estudantes de grao e máster universitario na 

Universidade da Coruña

Informe da Universidade sobre a estratexia de especialización da Universidade 9. 

da Coruña

Aprobación de novas tarifas aplicables ao aluguer de espazos da Universidade 10. 

da Coruña

Aprobación da modificación das tarifas do Servizo de Apoio á Investigación  11. 

2017

Aprobación da aceptación pola Universidade da doazón de diverso material de 12. 

SEAT á Escola Universitaria de Deseño Industrial da UDC

Aprobación da aceptación pola Universidade da doazón de diverso material do 13. 

SERGAS a favor da Universidade da Coruña

Informe da Universidade sobre os convenios aprobados en Consello de 14. 



Goberno

Rogos e preguntas15. 

Un cordial saúdo.

A Coruña, 27 de abril de 2017

D. Enrique Muñoz Lagarón

Secretario do Consello Social da UDC

Nota: A sesión terá lugar previsiblemente en segunda convocatoria.


