
Acta da Comisión de Calidade do día 29 de Septiembre de 2011 

 

Asistentes: 

 

Aneiros Pereira, Jaime 

Araujo, Hernández, José A. 

Dorribo Rivera, Miguel 

Fernández Docampo, Belén 

García, Lino José 

López Prieto, María Nieves 

Pita Grandal, Ana María 

Rodríguez Domínguez, Mª Mar 

Ruiz Hidalgo, Carmen 

 

 

Excusan a súa asistencia: Esther Gonzalez Pillado; Lucía Núñez Martínez; Teresa 

Pereira Garrido. 

 

Da comezo a reunión sendo as 10.00 da mañá co seguinte orde do día: 

  

Primeiro.-  Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior  

Segundo.- Informe da Decana 

Terceiro.- Aprobación, se procede do informe de seguimento de títulos do grao en 

Dereito  

Cuarto.- Aprobación, se procede do informe de seguimento de títulos do graos en 

Relacións Laborais e Recursos Humanos 

Quinto.- Aprobación, se procede do informe de seguimento de títulos do posgrao en 

Ordenación Xurídica do Mercado 

Sexto.- Aprobación, se procede do informe de seguimento de títulos do posgrao en 

menores en situación de desprotección y conflicto social. 

Séptimo.- Presentación do informe do Plan de Acción Titorial 2010-11 

Octavo.- Presentación do informe sobre as enquisas de evaluación de la satisfacción do 

grao en Dereito  

Noveno.- Presentación do informe sobre as enquisas de evaluación de la satisfacción do 

grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 

Décimo.- Rolda aberta de intervencións 

Primeiro.-  Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior (27 de xuño de 

2011) 

Aprobase a acta por asentimento 



Segundo.- Informes da Decana 

A decana da a benvida a D. José Araujo, Secretario do Colexio de Avogados. 

Terceiro.- Aprobación, se procede do informe de seguimento de títulos do grao en 

Dereito  

Establecese unha revisión moi pormenorizada do informe de seguimento proposto para 

o grao en dereito, do que derívase unha serie de modificacións das que a coordinadora 

do grao e a secretaría da comisión toman nota para correxilo e consensualo con 

Ourense. Adxúntase como anexo ao acta o informe correxido. 

Cuarto.- Aprobación, se procede do informe de seguimento de títulos do graos en 

Relacións Laborais e Recursos Humanos 

Establecese unha revisión moi pormenorizada do informe de seguimento proposto para 

o grao en relacións laborais e recursos humnos, do que derívase unha serie de 

modificacións das que a coordinadora do grao e a secretaría da comisión toman nota 

para correxilo. Adxúntase como anexo ao acta o informe correxido. 

Quinto.- Aprobación, se procede do informe de seguimento de títulos do posgrao 

en Ordenación Xurídica do Mercado 

Ao igual que nos casos anteriores, realízase unha análise do mesmo, e se recolle unha 

modificación no criterio 9. Adxúntase como anexo ao acta o informe correxido 

Sexto.- Aprobación, se procede do informe de seguimento de títulos do posgrao en 

menores en situación de desprotección y conflicto social. 

Ao igual que nos casos anteriores, realízase unha análise do mesmo, e se recolle unha 

modificación no criterio 9. Adxúntase como anexo ao acta o informe correxido 

Séptimo.- Presentación do informe do Plan de Acción Titorial 2010-11 

Preséntase o informe do PAT do curso 2010-11 e apróbase por asentimento unha 

modificación para o cursos 2011-12. A partires de agora so serán necesarias dúas 

reunións como mínimo co alumnado en vez de tres. 

Octavo.- Presentación do informe sobre as enquisas de evaluación de la 

satisfacción do grao en Dereito  

Preséntase o informe recibido no decanato sobre as enquisas de evaluación de 

satisfación do grao en Dereito, non habendo comentarios ao respecto.  

Noveno.- Presentación do informe sobre as enquisas de evaluación de la 

satisfacción do grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 

Preséntase o informe recibido no decanato sobre as enquisas de evaluación de 

satisfación do grao en relacións laborais e recursos humanos, non habendo comentarios 

ao respecto.  



 

Décimo.- Rolda aberta de intervencións 

A profesora Carmen Ruiz e o profesor Jaime Aneiros queren que conste en acta a súa 

felicitación aos bolseiros de calidade, D. Lino José García e Roberto Delgado. 

Non habendo máis intervencións, levántase a sesión ás 14:20 do día sinalado, do que 

dou fe como secretaria. 

 

 

A Secretaria 

 

 

 

 

 

Mª del Mar Rodríguez Domínguez 

 


