
ASISTENTES: 

Grande Seara, Pablo 

Lorenzo Merino, Fernando 

Martínez Táboas, Teresa 

Pita Grandal, Ana Mª 

 

Ás 13:15 hs. do día 10 de marzo de 2010, 

deu comezo na Sala de Xuntas do Decanato 

(A-205) da Facultade de CC. Xurídicas e do 

Traballo unha reunión ordinaria, con 

carácter de urxencia , en segunda 

convocatoria, da Comisión de Docencia da 

Facultade, conforme á seguinte orde do día: 

1.- Informes do Decano. 

2.- POP en Xestión e Dirección Laboral. 

3.- Información sobre os encargos de 

docencia para o curso 2010/2011, en 

Dereito e en Relacións Laborais. 

4.- Rogos e preguntas. 

 

O Sr. Decano renuncia ao tratamento do  

primeiro punto da orde do día. 

 

No segundo punto o Sr. Decano informa 

sobre o POP en Xestión e dirección laboral, 

que agora mesmo atópase en suspensión,  

haberá que decidir nunha Xunta de 

facultade  si se reactiva, ou se volve a 

suspender para o vindeiro ano,  e comunicar 

a decisión ao Vicerrectorado 

correspondente.  

No terceiro punto, en relación cos encargos 

de docencia para o curso 2010/2011, en 

Dereito e en Relacións Laborais. O Sr. 

Decano comunica a seguinte oferta de 

materias de libre elección: Constitución 

Europea, Economía Laboral,  Criminoloxia 

E Dereito Penal de menores, Delincuencia 

económico-empresarial, Introducción o 

Dereito Público Galego, Introducción o 

Dereito Privado Galego e Práctica Fiscal. 

Asemade, informa que o vindeiro ano no 

primeiro e segundo curso do grao en 

Dereito, haberá 1 grupo grande, catro 

medianos e cinco pequenos,  e en terceiro 

de Dereito haberá 1 grupo grande, e en 

cuarto e quinto curso dos grupos grandes. 

No primeiro e segundo curso do grao en 

Relacións laborais e Recursos Humanos, 

haberá 1 grupo grande, 3 medianos e 5 

pequenos; e no terceiro curso da  

Diplomatura 1 grupo grande.  

A profa. Dona Ana Pita, en relación coas 

materias de libre elección, manifesta que no 

día de mañán, comunicará si decide manter 

a materia de Práctica fiscal. 

Sen máis asuntos que tratar,  e non habendo 

rogos nin preguntas, remata a sesión ás 

13:45 hs., do cal como Secretaria dou fe. 

 


