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XUNTA DA FACULTADE DE DEREITO DE OURENSE 
ACORDOS ADOPTADOS NA REUNIÓN ORDINARIA DO DÍA 

3 DE MARZO DE 2016 

1.- Apróbase/apróbanse por asentimento1
: 

a) A acta da reunión ordinaria do día 23 de novembro de 2015. 
b) A memoria económica do orzamento da Facultade do exercicio 2015. 
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c) A modificación da memoria do programa conxunto de estudios oficiais do Grao en 
Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito (Campus de Ourense). 

d) O límite de prazas no Grao en Dereito (incluído o PCEO) e o límite de prazas por traslado e 
para cambio de centro para o curso 2016/2017. 

e) As PDAs para o curso 2016/2017. 
f) A lista priorizada de Departamentos susceptibles de asumir os encargos docentes de cada 

materia para o curso 2016/2017 e o correspondente escrito de motivación. 
g) As instrucións e procedemento para a racionalizacón de horarios dos estudos do Grao en 

Dereito. 
h) A toma en consideración da reforma do Regulamento para elaborar o TFG en Dereito (art. 

3.3). 
i) A proposta de inclusión de dous representantes do alumnado na Comisión de Coordinación 

do Grao en Dereito entre as Facultades de Dereito e de Ciencias Xurídicas e do Traballo. 
j) A delegación na Comisión Permanente da Xunta de Facultade dos seguintes asuntos: 

1. O calendario académico para o curso 2016/2017. 
11. A modificación da táboa de recoñecementos para os técnicos superiores de 

Formación Profesional que accedan aos estudios do Grao en Administración e 
Dirección de Empresas e o Grao en Dereito (PCEO). 

tu. A normativa de composición e funcionamento da Comisión de Coordinación do 
programa conxunto de estudos oficiais ADE-Dereito (PCEO). 

tv. O reparto do orzamento da partida de mobiliario e equipamento por áreas de 
coñecemento. 

2.- Apróbase por maioría a bolsa de recoñecementos docentes para o curso 2016/20172
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~~~t:Jfin artínez Martínez 
SECRETARIA DA 
F ACULT ADE DE DEREITO 

DILIXENCIA para facer constar que os acordos adoptados na 
reunión ordinaria da Xunta da Facultade de Dereito de 
Ourense celebrada o d ' de marzo de 2016 se publicaron 

e anuncios da Facultade o día 4 de 

1 Toda a documentación pode consultarse na Secretaria do Decanato. 
2 A bolsa de recoñecementos docentes pode consultarse na Secretaría do Decanato. 


