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COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DA CALIDADE DA
FACULTADE DE DEREITO DE OURENSE
ACORDOS ADOPTADOS NA REUNIÓN ORDINARIA
DO DÍA 10 DE XULLO DE 2014

Acórdase por asentimento:
1.
[1.
lll.

Aprobar a acta da reunión ordinaria da Comisión de Garantía da Calidade
1
do día día 25 de abril de 2014 •
Aprobar o informe anual de resultados do centro do curso 2012120132.
Aprobar a proposta de mellorar o Regulamento para a elaboración do
Traballo Fin de Grao a fin de adaptalo ao número de créditos que ten
asignados.

[v.

Propor a Xunta de Facultade que non se aproben aquelas guías docentes
que teñan observacións pendentes, delegándose a súa aprobación na
Comisión Permanente e que se someta a aprobación da Xunta de
Facultade as

consideracións

da

coordinadora

do

Grao

en

Dereito

(achéganse consideracións).
v.

Propor

a

coordinación

Medicamento

dar

de

do
alta

Máster
todas

as

en

Información

competencias,

Técnica
para

que

do
os

coordinadores de materia as podan introducir nas súas respectivas guías
docentes, revisar todas as guías para que se correspondan coas fichas da
memoria e propor a Xunta de Facultade que non se aproben as guías
docentes ata que non se corrixan, delegándose a súa aprobación na
Comisión Permanente.
VI.

Propor a coordinación do Máster universitario en Avogacía que se revisen
as competencias das guías, para que se correspondan coas fichas da
memoria e propor a Xunta de Facultade que non se aproben as guías
docentes ata que non se corrixan, delegándose a súa aprobación na
Comisión Permanente.
Ourense, 10 de xullo de 2014
DILIXENClA para facer constar que os acordos adoptados
na reunión ordinaria da Comisión de Garantía Interna da
Calidade da Facultade de Dereito de Oureose celebrada o dia
lO de xullo de 2014 se publicaron oficialmente no taboleiro
de anuncios da Facultade o dia 1 1 de xullo de 2014.
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A acta pode consultarse na Secretaría do Decanato.

2

O Informe pode consultarse na Secretaria do Decanato.
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