
XUNTAS FACULTADE 2012

24/02/2012

Adscrición da facultade á "Asociación Olimpíada española de economía"

Memoria económica 2011

Orzamento 2012

Ratificación do acordo da permanente sobre a adscrición da Facultade ao Curso de doutoramento Campus do Mar

Ratificación dos acordos da comisión de calidade sobre: Sistema de xestión de documentos e evidencias, suxesións ás 

enquisas de satisfacción das titulacións oficiais e das enquisas propias dos másteres como indicadores de calidade.

Cambios na composición da Comisión de calidade.

Cambio na comisión académica do mestrado en Técnicas Estatísticas.

Límites de prazas de novo ingreso e de traslados de expediente.

Pda curso 2012/13

Criterios de asignación de recoñecementos docentes

Asignación de recoñecementos docentes para o curso 2012/13

29/06/2012

Suspensión dos másteres de Admnistración Integrada de Empresas e Contabilidade de Finanzas

Aprobación da normativa de Traballo de Fin de Grao
Guía para os coordinadores de curso

Nomeamento de coordinadores de curso

Calendario elaboración guías docentes curso 2012/13

Declaración de interese dos másteres en Economía, en Admón. Integrada de Empreas e Integración económica rexional

Modificacións tribunáis 5ª, 6ª e 7ª convocatorias.

Modificacións membros comisións facultade

18/07/2012

Ratificación acordos comisión calidade:

Asignación como coordinadora das prácticas extracurriculares do centro a Raquel Arévalo Tomé.

Adxudicación aos responsables de cada título da xestión na plataforma do SGIC da documentación da súa titulación

Enquisas de satisfacción propias do Máster en Técnicas Estatísticas

Plan de trabalo 2011/12

Proposta sobre o plan de promoción asociado aos distintos títulos do centro.

Aprobación das guías de titulación para o curso 2012/13

05/10/2012

Seguimento anual relativa ás enquisas de satisfacción propias dos títulos da facultade.

Aprobación dos informes de seguimento das titulacións da facultade
Proposta de extinción do Mestrado en Integración económica Rexional e Políticas Comunitarias

Tribunáis de 5ª, 6ª e 7ª convocatorias

Composición da Comisión de Traballos de Fin de Grao.

30/10/02012

Elección de Decano

06/11/2012

Memorias defintivas de Másteres da Facultade:

Administración integrada de empresas
Innovación industrial

Economía, mercados financieros y empresas



16/11/2012

Extinción do Máster en Economía

Acordos da comisión de cadidade sobre a aprobación dos informes de seguimento das titulacións da facultade

Grao Ade

Grao Economía

Máster Políticas Comunitarias

Máster Innovación

Máster Finanzas

Máster Administración Integrado

Desenvolvemento sotible

Ratificación do acordo da comisión da calidade sobre as enquisas de satisfacción do máster en Xestión Desenvolvemento Sostible

Delegación na permanente dos tribunáis de 5ª, 6ª  e 7ª  convocatorias

19/12/2012

Informes sobre actividade docente (quinquenios)

Ratificación acordos da Comisión de Calidade (Seguimento obxectivos 2011/12, Resultados anuais 2001/12, Plan de mellora 2012/13)


