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1. Aprobar a acta da reunión ordinaria de 23 de xullo de 2015, coa incorporación de varios 
anexos, e a acta da reunión extraordinaria de 28 de setembro de 2015, coa seguinte 
modificación: a presidencia da reunión exerceuna o Sr. Decano da Facultade. 

2. Incorporará acta do 19 de outubro de 2015 os escritos remitidos con data de rexistro de 
saída de 30 de xullo aos órganos competentes da Universidade de Vigo, segundo o 
acordado na reunión de 8 de xullo, relativos á política de PDI e P AS, planificación das 
enquisas e á subscrición dun convenio con Dialnet. 

3. Revisar e validar: 

(i) O informe de accións de coordinación do Grao en Dereito (inclusive a coordinación 
do Grao na simultaneidade ADE-Dereito) da Facultade de Dereito do curso 
2014/2015. 

(ii) O informe de accións de coordinación do Máster universitario en avogacía da 
Facultade de Dereito do curso 2014/2015. 

(iii) O informe final do desenvolvementeo do Plan de acción titorial da Facultade de 
Dereito do curso 2014/ 15 no Grao en Dereito (incluida a simultaneidade ADE
Dereito ). 

(iv) O informe final do desenvolvementeo do Plan de acción titorial da Facultade de 
Dereito do curso 2014/15 no Máster universitario en avogacia. 

(v) O cronograma das accións de calidade que se desenvolverán na Facultade de 
Dereito e/ou nas súas titulacións durante o curso 2015-2016. 

(vi) As decisións do coordinador do Máster universitario en información técnica do 
medicamento adoptadas coa finalidade de salvaguardar os dereitos dos estudantes. 

4. Manter o criterio de selección e captación do profesorado externo na titulación de 
Máster universitario en avogacía. 

S. Instar a revisión das Instrucións para a presentación de solicitudes á convocatoria de 
concurso público para a contratación de profesorado asociado do curso 2015/2016 en 
futuras convocatorias, solicitando aos aspirantes ou que presenten tantas copias do CD

ROM como membros haxa na comisión avaliadora ou que aporten os seus méritos a 
través dunha aplicación informática que permita a autentificación dos documentos e a 
identificación dos usuarios, e que permita que os membros da comisión poidan revisar 
os méritos con maior facilidade. 

6. Suxerir á Vicerreitoría de Organización Académica: 
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