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COMISIÓN ACADÉMICA DO MÁSTER UNIVERSITARIO EN AVOGACÍA DA 
FACULTADE DE DEREITO DE OURENSE 

ACORDOS ADOPTADOS NA REUNIÓN ORDINARIA 
DO DÍA 18 DE DECEMBRO DE 2020 

Apróbase por asentimento1: 
(i) A acta da reunión anterior.
(ii) O Informe do PAT do curso académico 2019/2020.
(iii) O informe anual da Sra. Coordinadora académica no que se detallan as incidencias que
tiveron lugar durante a impartición  do programa formativo e delegar na Cordinadora a
inclusión dunha referencia a unha incidencia na materia "práctica tributaria" resolta
satisfactoriamente.
(iv) O informe anual do Sr. Coordinador profesional no que se detallan as incidencias que
tiveron lugar durante a impartición  do programa de prácticas.
(v) O Informe de accións de coordinación do Mestrado universitario en Avogacía do curso
académico 2019/2020.
(vi) Ratifícar o orzamento do Mestrado do ano 2020.
(vii) A delegación na Coordinadora académica da incorporación, no seu caso, ao informe
de accións de coordinación, das modificacións que poida suxerir a Xunta de Facultade
(viii) A renovación da profesora D.ª Mª Dolores Fernández Fustes como coordinadora
académica do Mestrado universitario en Avogacía para o curso académico 2020/2021.

        Ourense, 18 de decembro de 2020 

O SECRETARIO DA COMISIÓN ACADÉMICA 

   Roberto O. Bustillo Bolado 

Contra os presentes acordos, que non esgotan a vía administrativa, poderase interpoñer un 
recurso de alzada, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ante 
o reitor da Universidade de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e co disposto
nos Estatutos da Universidade de Vigo.

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