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1. As actas da reunión ordinaria do día 8 de outubro de 2015 e da reunión 
extraordinaria do día 3 de novembro de 2015. 

2. Os seguintes informes e documentos de coordinación, seguimento e renovación da 
acreditación das titulacións da Facultade e de revisión do sistema pola dirección do 
curso 2014-2015 1

: 

a. 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. 

b. Informe de accións de coordinación do Máster universitario en avogacía da 
Facultade de Dereito do curso 2014-2015. 

c. 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). 

d. Informe final do desenvolvementeo do Plan de acción titorial da Facultade 
de Dereito do curso 2014-15 no Máster universitario en avogacía. 

e. Plan de coordinación docente do Grao en Dereito. 
f. Informe provisional de seguimento do Grao en Dereito da Facultade de 

Dereito do curso 2014-15. 
g. Informe provisional de seguimento do Máster universitario en avogacía da 

Facultade de Dereito do curso 2014-15 
h. Plan de mellora do centro e das titulacións de Grao en Dereito e Máster 

universitario en Avogacía do curso 2015-2016 e do seguimento do Plan de 
mellora do curso 2014-2015. 

l. Informe provisional de autoavaliación de acreditación do Máster 
universitario en A vogacía. 

J. Informe de Revisión do sistema pola Dirección do curso 2014-15. 

3. A renovación das Comisións delegadas e doutros órganos colexiados da Facultade2
. 

4. A ratificación da proposta de nomeamento do Prof. Dr. Roberto Bustillo Bolado 
como representante da Facultade de Dereito na comisión de traballo do programa de 
doutoramento do Campus da Auga. 

1 Os informes e documentos de coordinación, seguimento e renovación da acreditación das Titulacións da 
Facultade e de revisión do sistema pola dirección do curso 2014-2015 poden consultarse na Secretaría do 
Decanato. 
2 A composición das Comisións delegadas e doutros órganos colexiados da Facultade pode consultarse na 
Secretaría do Decanato. 




