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COMISIÓN ACADÉMICA DO MESTRADO UNIVERSITARIO EN AVOGACÍA 
FACULTADE DE DEREITO DA UNIVERSIDADE DE VIGO 

ACORDOS ADOPTADOS NA REUNIÓN ORDINARIA DO DÍA 11/07/2016 

1. Apróbase, por asentimento1.

a) A acta da reunión anterior (30 de xuño de 2016).

b) A listaxe provisional de alumnas/os admitidas/os, suplentes e excluídas/os
no Máster Universitario da Avogacía para o curso 2016/2017 e delégase na
coordinación a elevación a definitiva da devandita listaxe.

c) A resolución provisional de asignación dos despachos ao alumnado e
delegación na coordinación profesional da elevación a definitiva da
devandita listaxe.

d) A Xornada de acollida do do Máster universitario en Avogacía para o curso
2016/2017.

e) Verificar se os órganos centrais da Universidade van elaborar unha ficha
técnica do deseño de enquisas de avaliación a empregadores; se é así,
aproveitala (con ou sen modificacións); en caso contrario, elaborar unha
propia utilizando como modelo a que temos na Facultade para o Grao.

f) Propoñer aos órganos competentes a listaxe de funcións a desempeñar
pola/o PAS asignado ao Máster.

g) Non modificar a composición da Comisión Académica do Máster
responsable da selección de estudantes.

h) As alegacións ao informe provisional da renovación da acreditación do
título e delégase na coordinadora a aprobación do texto definitivo.

Ourense, 11 de xullo de 2016 

Prof. Dr. Roberto O. Bustillo Bolado 

SECRETARIO DA COMISIÓN ACADÉMICA 

1Toda a documentación pode consultarse na Secretaría da Comisión Académica do Máster (despacho núm.4-1, 3º 
andar) 

DILIXENCIA para facer constar que os acordos 
adoptados na reunión extraordinaria da Comisión 
Académica do Máster universitario en Avogacía, 
celebrada o día 11 de xullo de 2016, se publicaron 
oficialmente no taboleiro de anuncios da Facultade o 
día 12 de xullo de 2016. 

Concepción Martínez Martínez 
Secretaria do Decanato da Facultade de Dereito 
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