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Por orde do Sr. Reitor, teño a honra de convocalo á sesión ordinaria do Consello de Gobemo da 
Universidade da Coruña 
Día: 27 de outubro de 2015 
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 

ORDEDODÍA 

1. Informe do Reitor 
2. Aprobación, se proceder, do borrador da acta da sesión ordinaria do 29 de setembro de 2015 
3. Contratos e convenios 
4. Informe sobre a Resolución reitoral pola que se convocan eleccións á Reitoría. 
5. Informe sobre o acordo da Comisión Interuniversitaria de Política Lingüística do 22 de xuño do 2015, de 

creación de itinerarios lingüísticos nas titulacións de grao do Sistema Universitario Galego 
6. Proposta de acordo de adhesión da UDC á declaración do Monte Pindo como parque natural 
7. Aprobación e renovación de títulos propios de posgrao 
8. Aprobación, se proceder, da proposta de premios extraordinarios de doutoramento 2013-2014 
9. Aprobación, se proceder, da Oferta de Emprego Público de PAS funcionario 2015 (pendente de 

autorización da Consellaría de Facenda) 
1 O. Pro posta de liquidación das con tas do exercicio orzamentario do 2014 
11. Proposta de modificación puntual do Regulamento de hortas urbanas 
12. Elección de representante de estudantes no Consello Social 
13. Proposta de modificación da OPE 2015 de PDI 
14. Proposta convocatoria prazas PDI contratado 
15. Proposta de modificacións de dedicación de PDis. Curso académico 2015/16 
16. Proposta nomeamento/renovacións profesores honorarios 
17. Proposta de autorización de comisión de servizos 
18. Proposta de autorización de licenzas 
19. Proposta de actualización do punto 3.1 da Normativa pola que se regula a dedicación do PDI 
20. Quenda aberta de intervencións 

A documentación relativa aos puntos da Orde do día está ao seu dispor no repositorio institucional habilitado 
a tal efecto para todos os membros do Consello de Gobemo no seguinte enderezo: 

https://documenta.udc.es/share/page/repository 

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 CONSELLO DE GOBERNO 


