COMISIÓN ACADÉMICA DO MÁSTER EN
VALORACIÓN, XESTIÓN E PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL
SESIÓN ORDINARIA DO 9 DE XULLO DE 2014

ACTA

Ás 16:30 horas do día indicado reúnense nas salas de videoconferencia de Ourense e
Vigo os membros reseñados a continuación:

Asistentes (6):
Beatriz Comendador Rey, Natalia Caparrini Marín, Pedro Arias Sánchez, Fernando Carrera
Ramírez, Cristina Montojo Santos, Mª Beatriz Vaquero Díaz.
Escusan a súa asistencia (1): Mercedes Solla Carracelas.

ORDE DO DÍA:

1. Informe da coordinadora.
Subsanacións na memoria do máster sobre Normativa de transferencia e
recoñecemento de créditos e Calendario de implantación (ANEXO 1).
Informe sobre a participación da Escola Superior de Conservación e Restauración de
Bens Culturais de Galicia no máster Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural
(ANEXO 2).

2. Aprobación se procede das actas da sesión ordinaria do 13/05/2014, e das sesións
extraordinarias do 04/06/2014 e 11/06/2014.
Apróbase por asentemento as actas das sesións do 13/05/2014, 04/06/2014 e
11/06/2014.

3. Aprobación se procede das guías docentes do curso 2014/2015.
Apróbanse por asentemento as guías docentes do curso 2014/2015.

4. Aprobación se procede das propostas de calendario e horarios do curso
2014/2015.
Apróbanse por asentemento as propostas de calendario e horarios do curso
2014/2015 (ANEXO 3).

5.- Aprobación se procede do listado provisional de preinscricións admitidas para o
curso 2014/2015.
Apróbase por asentemento o listado provisional de preinscricións para o curso
2014/2015, na que se exclúen dous estudantes por falta de documentación.

6. Aprobación se procede da proposta de actividades de acollida e orientación de
estudantes para o curso 2014/2015.
Apróbase por asentemento a proposta de actividades feita pola coordinadora que
incluirá a gravación dun vídeo de benvida na UVigo tv e unha sesión de acollida aos
estudantes na primeira semana de setembro a través da aula de e-meeting.

7. Rogos e preguntas.
Non hai rogos nin preguntas.

Sen máis remata a sesión

Ourense, a 9 de xullo de 2014.

A Coordinadora

A Secretaria

Asdo. Beatriz Comendador Rey

Asdo. Mª Beatriz Vaquero Díaz

DILIXENCIA
Para facer constar que esta Acta foi lida e aprobada na Comisión Académica do Máster en
Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural do día 10-09-2014.
A Secretaria,

Mª Beatriz Vaquero Díaz

ANEXO 1: Subsanacións na memoria do máster sobre Normativa de transferencia e
recoñecemento de créditos e Calendario de implantación.

ANEXO 2: Informe sobre a participación da Escola Superior de Conservación e
Restauración de Bens Culturais de Galicia no máster Valoración, Xestión e Protección do
Patrimonio Cultural.

ANEXO 3: Propostas de calendario e horarios do curso 2014/2015.

