
 
Acta da Comisión de Calidade do día 24 de Setembro de 2013 

Asistentes:  
Aneiros Pereira, Jaime 
Araújo Figueroa, Isaac Borja 
Dorribo Rivera, Jose Miguel 
Fernández Docampo, Belén 
Pita Grandal, Ana María 
Rodríguez Domínguez, Mª Mar 
 
Excusan a súa asistencia: Esther González Pillado, Lino García, Ramón Jaúdenes López de 
Castro 
 
Da comezo a reunión sendo as 10:50 da mañá tras conseguir o Quórum co seguinte Orde do 
día:  
 
Primeiro.-  Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior  

Segundo.- Informes da Decana 

Terceiro- Aprobación, se procede, dos novos procedementos de Calidade. 

Cuarto.- Aprobación, se procede, dos informes de coordinación do Grao en Dereito e do Grao 
en Relacións Laborais e Recursos Humanos do curso 2012-2013. 

Quinto.- Aprobación, se procede, da Memoria do Plan de Acción Titorial do curso 2012/2013. 

Sexto.- Aprobación, se procede, do Plan de Acción Titorial para o curso 2013/2014 

Séptimo.- Aprobación, se procede, do calendario de elaboración dos Informes de Seguimento.  

Oitavo.- Rolda aberta de intervencións 

 
 
 

*** 
Primeiro.- Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior (14 de Marzo de 2013) 
Apróbase a acta por asentimento. 
Segundo.- Informes da Decana  
A decana informa dos problemas que sigue tendo a Comisión de Calidade por mor da súa 
composición. Neste senso Miguel Dorribo toma a palabra para informar dos resultados do 
proceso de auditoría que tivera lugar nalgúns centros, onde púsose de manifesto a 
inoperatividade do organigrama, polo que proximamente haberá unha proposta dende a 
Vicerreitoría para modificar a composición das comisións de calidade. 
Tercero- Aprobación, se procede, dos novos procedementos de Calidade  
Apróbanse por asentimento. 
Cuarto.- Aprobación, se procede, dos informes de coordinación do Grao en Dereito e do 
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos do curso 2012-2013. 
Dado que non reflicten a realidade quedan pospostos para unha próxima comisión 



Quinto.- Aprobación, se procede, da Memoria do Plan de Acción Titorial do curso 
2012/2013. 
Apróbase por asentimento. 
Sexto.- Aprobación, se procede, do Plan de Acción Titorial para o curso 2013/2014 
Apróbase por asentimento. 
Sétimo.- Aprobación, se procede, do calendario de elaboración dos Informes de 
Seguimento.  
Apróbase por asentimento. 
Oitavo.- Rolda aberta de intervencións 
Toma a palabra Miguel Dorribo, en primeiro lugar,  para pedir unha maior colaboración para a 
asistencia as comisións. Contesta a Decana que habería que regular algúns procedementos como 
os de asistencia a titorías e a comisións. 
 
Non habendo máis intervencións, levántase a sesión ás 11:30 do día sinalado, do que dou fe 
como secretaria.  

A Secretaria 
 
 

Mª del Mar Rodríguez Domínguez 


