De orde do Excmo. Sr. Reitor teño a honra de convocar a V. S. á sesión ordinaria do
Consello de Goberno que terá lugar o vindeiro día 30 de xuño de 2006, na Sala do
Consello de Goberno da Reitoría, A Maestranza, ás 9.30 horas en primeira convocatoria
e ás 10.00 en segunda, coa seguinte orde do día:
1. Informe do Reitor.
2. Aprobación, se proceder, da acta da sesión anterior, celebrada o día 2 de xuño de
2006.
3. Proposta de liquidación do exercicio de 2005.
4. Contratos e convenios.
5. Calendario de cursos de doutoramento.
6. Licenzas e comisións de servizo.
7. Cambio de áreas de coñecemento.
8. Adscripción de profesorado a departamentos.
9. Aprobación, se proceder, do procedemento para cubrir temporalmente necesidades
docentes.
10. Nomeamento, se proceder, de profesorado honorario.
11. Prazas de profesorado.
12. Regulamento de programas oficias de posgrado.
13. Modificación do Plano de Estudos de Graduado en Aviación Comercial.
14. Regulamentos internos da Facultade de Humanidades, Dpto. de Enerxía e
Propulsión Mariña e Dpto. de Tecnoloxía da Información e as Comunicacións.
15. Quenda aberta de intervencións.
A documentación completa relativa aos puntos 2 e 4 está a disposición dos
membros do Consello de Goberno na Secretaría Xeral da Universidade e na Secretaría
Técnica do Campus de Ferrol. A proposta de liquidación do exercicio de 2005 pode
consultarse na páxina WEB da UDC: ReitoríaJVicerreitoríasJVicerreitoría de
Estratexia e Planificación EconómicaJDocumentosJMemorias económicas e
liquidacións. Achégase con esta convocatoria a documentación relativa aos puntos 4
(relación de convenios), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
Lémbrase aos membros do Consello de Goberno que poden estacionar os seus
vehículos no patio interior da Reitoría mentres dure a sesión.
A Coruña, 26 de xuño de 2006
O SECRETARIO XERAL

Asdo. Xosé Manuel Carril Vázquez
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