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EXPOSICIONDE MOTIVOS
O presente regularnentovén da¡ cumprimentoao disposto no artigo 9.3 dos Estatutos da
poloDecreto101/2004,
Universidade
daCoruñEaprobados
de l3 demaio(DOGde26 demaio).
A regufación
do réximedefuÍcionamento
e organización
do departaúento
deFiloloxíaespañola
e
latína fica enmarcadana normativa aplicabie á Universidadeda Coruñq en conc¡eto na Lei
Orgánica6/2001
deUniversidades
e noDecretoI 0I /2004daXuntadeGalicia,
, de2 I dedecemb¡o,
que aprobaos Estatutos
da Universidade
da Coruña así como pola Lei 30/1992,de 26 de
públicase do procedemento
novembro,de réximexuridicodas administracións
administrativo
polaLei 4/1999,naqueles
quese recollenna presente
común,modificada
aspeclos
normativanos
quesondeobrigado
ou queconcarácter
subsidiario
cumprimento
iorendeaplicación.

TiTULo pRELIMtriAR.Do riMBtro E Do RÉxrMExuRÍDIco DEApLlcAcIóN
Artigo l. Obxectodo regulamento
O presenteregulamento
establece
e regulao funcionamento
e organización
do departamento
de
Filolo¡ía españolae latína.
Artigo 2. Ambito de¿pliclción
O presenteregulamento
seráde aplicaciónao departamento
de Filoloxíaespañalae latina da
Un¡versidadeda Coruñ4 constituído polas áreasde coñecementoFilolox.ía latina, Fíloloxía
románica,Lingua española,Lileratura españolae Tearíada Lileralura e, consecuentemente,
será
paratodososseusmenb¡os.
deobrigadocumprimento
Artigo 3. Rélime xu dico
polaLei Orgánicade Universidades,
l. O depafamento
de Fíloloxíaespañolae latina rexerase
polasnormasqueemanen
dosconespondentes
órganos
do Estadoe da Conunidade
Autónomade
polosEstatutos
Galjciano ex€rciciodassúasrespectivas
competencias,
daUniversidade
da Coruña
polop¡esente
e assúasnormasdedesenvolveñento
e finalmente
Regulamento
deréximeintemo,
2. En defectodo establecido
no presente
regulamento
aplicarase
a Lei 30/1992,
de26 denovembro,
de réximexurídicodasadministracións
públicase do procedemento
administrativo
común.
3. Contra as resolucións
e acordosdos órganosun¡persoais
ou colexiadosdo departamento,
podemseformula¡rccursodealzadanoprazodunmesperante
deresolucións
o reitor,tratándose
do
d¡rector,e peranteo Consellode Gobemo,tratándose
de acordosdo Consellode Departamento,
cuxadecisiónesgotará
e seráimpugnable
perantea xurisdicióncontenciosoa via adminislrativa
administrativa
deconformidade
coalei reguladora
destaxurisdiciónTiTULo r. NATITREZA E FITNCIóNS
Artigo 4. Nstureza
O depanamentode Fíloloxía españolae latina é o órganoencargado
de coordina¡o ensinode
varias áreasde coñecemento
en varios cenlros,de acordocoa programación
docented¿
Univers¡dade.
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Artigo 5. Funcións
Sonñmciónsdo DepafamertodeFilolaxía españalae latina:
ciclosdosestudos
a, Organizare desenvolver,
nosdiferentes
universita¡ios,
o ens¡nopropiodas
árcasdecoñecemento
dasúacompetenciab. Apoiaras actividades
e iniciativasinvestigadoras
do persoaladscritofu áreasde coñecemento
da súacompetencia.
c. Organizar
e desenvolver
estudos
deterceirociclo.
públicas
ou privadas
ñsicasa realización
d. Contrata¡
conentidades
ou conpersoas
det¡aballosde
caráctercientífico,técnico ou ahístico, así como o desenvolvemento
de cursos de
especialización.
no proced€mento
e. Paticipa¡naelaboración
deplanosdeestudo,
deselección
do persoaldocente
e investigador
e nosprocesos
deavaliación
dacalidade
institucional.
f: Calque¡a
ouaaquellesasignaren
asdisposicións
legaisvixentese osEstatutos
da Universidade
poloDecretol0l/2004.
daCoruñ4aprobados
TiTI]Lo

n. DA ORGANIZACIóN Do DEPARTAMENTo

CAPITULO I. DA ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO
Artigo 6. Persoalpertencenle
aodepartsmentotleFilolaxíaespañola
e lalina.
O Departamentode Filolaxía e:pañola e latina agrupao persoal docentee ir¡vestigadorda
Universidade,
funcionao e contratado,
o persoaldc investigación,
bolseirosde investigación,
que
estudames
persoal
eo
deadministración
e servizos esteanadscritos
a el.
Artigo 7. Adscricióndo profesorado
A adscrición
faraseate¡dendo
á €oñvocatoria
do profesorado
a undepartamento
decadapraza.
Artigo 8. Gruposdeinv€stig¡ción
O departamento
fomentam
a constitución
de g¡upose redesde investigación
en quepaficipenos
seus ¡nvestigadores.
As relaciónsentreo depa¡tamento
e os g¡uposde investigación
en que
partic;penos seusmembrosacomodamnse
á normalivaque pala esteefectodjte o Consellode
Coberno.
CAPiTULO II. DO COBERNODO DEPARTAMENTO
Artigo 9. Órganosde gobernodo d€partamento
Para o goberno,representación
establécense
os seguintes
e administración
do departamento
órganos:
a) Colexiados:
. ConsellodeDepartamento
. ComisiónPermanente
do ConsellodoDepartamento
b) Unioersoaisl
' Director de depa¡tamento
' Secretario
de depafamento
SECCIÓNPRIMEIRA. DOSÓRGANOSCOLEXIADOS
Artigo 10.Concepto
O Consellode Depafamento
é o órganocolexiado
degoberno
do depafamento.
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Artigo ll. Composición
do Consellode Depártam€¡toe outrascnestións
l. O Consello
deDepanamenlo
comporílse:
a. Do director,queo presidirá
e convocari!e dosecretario.
b. De todosos docto¡es,
profesores
e axudantes
integadosno Depafamento.
por tales
Enténdese
todo o profesoradofuncionario dos corpos docentesunivers¡ta¡iose todas as categoríasde
persoaldocentee investigador
contratado
tal e como se conténnos anigos69.2 e 3 dos
Es¡atutos
daIJDC.
c, Un fepresentante
dosinvest¡gadores
concargoa convocatorias
oficiais,sefor o caso,Enténdese
que é investigadorcon cargo a convocatorias
oficiais quen, após obter a suficiencia
investigadora
ou o diplornade estudosava¡z¿dos,realicetarefasde ¡nvestigación
no
departamento
con cargoa convocatorias
públicasnacionais
publicadas
ou autonómicÍrs
nos
diariosoficiais.
d. Unharep¡esentación
do estudantado
do departamento.
equ¡valente
ao 25o¿do númerototalde
membros
do consello,
doscalesdousterzoscorresponderán
a estudanles
deprimeiroe segundo
ciclo matriculados
en, polomenos,unhadasmaterias
impartidaspolasáreasde cofiecemenro
integradas
no depafamento,
e o terzorestante
coiresponderá
a estudantes
de te¡ceifociclodos
programasde doutoramento
en que paficipe o depafanento.Dentro da porcenta\ede
estudantes
de prir¡eiroe segundociclo darasepfeferencia
na proclamación
comocandidalo
elec¡O
a que haxapolomenosun de cadacentroen queo departamento
impartedocencia.
En
casode se non cubtiro terzocorrespondente
ao estuda¡tado
de terceirociclo esaporcentare
seráocupada
porestudantes
deprimeiroe segundo
cicloe viceversa.
Un representante
do persoalde administmción
e seNizosadscritoao departamento.
DeDemn
convocarse
eleccións
a representantes
do persoalde administración
e servizosno Consellode
Depalamento
candoo númerode inte$antes
destesectorfor supeÍiora un. En casoconlra¡io,
serámembrodo consellosencelebrar
eleccións.
2 . Os represenlantes
no ConsellodeDepartamento
seránelixidospor u¡ pe¡íododedousanos.
3 . A determinación
queconesponde
do númeroderepresentantes
a cadasectorserárealizÁoa
pora
Secretaría
Xeralcoa aprobación
do censodefinitivo,segundo
as proporcións
sinaladas
neste
artlgo,
4 . En casodecesamento
derepresentantes,
no pr¿rzo
mlíximodunmeso directordo departamento
cubriráos posloscoscandidatos
queno últimoproceso
electoralrealizadoobtivesen
o maior
númerode votosen cadasectorsenacada¡representación,
Se non as houber,os postosserán
cub€nosno seguinteprocesoelectoral,tras a expiracióndo mandatodo Consellode
Departamento,
salvoque o númerode novospostosparacubrir sexasuperiorá metadeclo
núrnerototalde representantes
de cadasector,en cuxocasoteránque se convocareleccións
parciais.O mandatodos representantes
que así accedan
ao Consellode Depa¡tameNo
non
qüe
durarámáis o tempode mandato
queresteaosdemaisrepresenlantes,
5 . Nos supostos
de incrementodo númerode doutorese a súa incorporación
ao Consellode
Departamenlo,
asícomoa do restode membros
cuxaporcentaxe
dependadaqueles,
deberase
p¡oceder
segundo
dispoñao regulamento
electoral
xeral.
6. En casode incump¡imento
inxustificado
destaobrigapor paneda direccióndo departamento,
calquerapeÉoainteresada
poderásolicitara intervención
da Secretaría
Xemi, que supliráa
actuación
do director.
Artigo 12.Competenciss
do Consellode Depart¡m€nto
Soncompetencias
doConsellode Depa¡lamentol
a, Elixir o seudirecfore, sefor o caso,revogalo.
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investigadoras
b. Progamarasactividades
docentes
e evenfualmente
do departamento,
elaboraro
e proporosprogramas
seuplanodeorganización
docente
dedoutoramento.
do persoaldocente
e investigador.
Formulaasdema¡das
d . Organiz¡r ct¡rsosou estudosde posgraoou especialización
dentro do seu ámbito de
cornpetencia.
e. Particip¿r
naselección
e contralación
do persoal
docente
e investigador.
Il Propornomeamentos
dedoutores
ñonor¡s
¿¿¿rd.
g. Elaborar
o regulame¡to
de réx¡meinternododepartamentoque lle for asignada
polasdisposicións
h. Calqüeraoutracompetencia
le8aisvixentese polos
poloDecretoI0l/2004daXuntadeGalicia.
Estatutos
daUDC,aprobados
Artigo 13.Func¡onamento
do ConsellodeDepsrtamcnto.
L O Consellode Deparfamento
reunirase
en sesiónordina¡iaca¡msvecessexanecesario
e, polo
menos,dúasvecesao ano, e sempreque o directoro convoquepor propiainiciativaou por
solicitude
dunterzodosseus¡¡embros,encuxocasoa sesiónserealiza¡á
nosquincedíasseguintes
aoderecepción
dasolicitude. A ordedo díadassesións
seráfrxadapolodirectortendo
encont4sefor o caso,quecalquera
dos
poderásolicitara inclusióndunpuntonaordedodía.Ental
membros
do Consellode Departamento
caso,esepuntoincluiBsena primeifasesiónqueseconvoque,
sempr€quesesolicitase
antesdeter
enviadaa convocatoria.
polosecrctario
por ordedo directorou de quen
3. A convocatoria
seráefectuada
do departamento,
legalmente
substitúa.
Esta
convocatoda
incluirá
a
dat4
hora
e
lugar
de realiz¿ción
o
da sesión,ast
como a orde do día-,que deberáser explícita,sen referencias
xenéricas.
A convocatoria
será
cursadapolo secretario,
coa antelación
suflcienleparaquetodosos membrosa recibancorentae
oito hor¿santesde que leñalugara sesión.As citac¡óns
levaranse
a cabomed¡a¡tenotificación
persoalpor cartaao centrode traballoou notificación
en soporteinformáticocon ga¡antias
da súa
recepciór¡.
De convocarse
a sesiónfóra do peíodo lectivoprev¡stono calendarioescolar,a
convocatoria
cüsadaaoalumnado
deberi ademais,
remitirse
aosseusrespectivos
domicilios,
4. Candoa natureza
dosasuntosquese forenlratarasío requirqa xuizodo director,poderanse
convocarás sesiónsdo Plenooq se for o caso,as dalgunhacomisiónás persoas
que se estime
necesaflo,
convozma¡ssenvolo.
5. As sesiónsextraordinarias
do Consellode Depatamentoestin son¡etidasaos mesmos
queasordina¡ias,
requirimentos
coaexcepción
podefacerseconsó vinte
dequea súaconvocatoria
para
puntos
e catrohorasde antelación
e
o tratamento
de
de inaprazable
consid€rac¡ón.
Non se
incluiránna orde do día os puntosfelativosá aprobación
de aclas,i¡formesou suxestións
e
pregunras.
Artigo 14.ConstitucióD
paraos efectosde realiz¿ción
Paraa válidaconstitución
do ConsellodeDepartamento,
de sesións,
deliberacións
requirirase
a presenza
e tomadeacordos,
do directore do secreta¡io
oq sefor o caso,
de quenos substitú4e a da metade,polomenos,dosseusmembros.
De nonacadarse
esteqr¡órum,
poderáconstituírse
o Consellode Departamento
en segunda
convocatoria
coapresenza
da terceira
pafe dosseusmembros
e, en todocasqa do directore do secfefario
orl sefor o caso,de quenos
substitúa.
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Artigo 15.Asistenciae descnvolvemento
dassesións
l. A asistencia
da Universidade
é un dereitoe un deberdos
as sesiónsdosórganoscolexiados
queos i¡ttegran,
membros
2. A condicióndemembrodunórganocolexiado
é persoal
e nondelegable.
poderáxustificarce
por escritocon anterioridade
á sesiónen que se produza
3. Toda ausencia
o sectetario
do deDafiamenlo.
Derante
4. Ás sesiónssó poderánasisiiros seusrespectivos
membros,
agásno casorecoltidono araigo
13.4.
5. Non poderáser obxectode deliberación
or-tacordoningú¡ssuntoquenon figureincluídona
ordedo día,agásqueesleanpres€ntes
todosos membros
do órganocolexiado
e sexadeclarada
a urxencia
damaioria.
do asunlopolovotofavorable
Artigo 16.Vot¡ciónse adopciónde acordos
po¡ asenlimento
por propostado directordo departamento,
l. As votaciónspoderánrealizarse
a
man alzad4 pública por chamamento
ou secreta.O directordo departamento
decidiráa
utilizacióndunhaou doutramodalidade.
Poderárecunirseá votaciónsecretacandoo acordo
que se debaadoptartiver carác1er
peÉoale, nesescasos,scmpreque o solicitealgún
dos
por asentimento
membros
do Consello.Considéranse
adoptados
os acordos
candoaspropost¿ls
sometidas
ao Consellononsuscitaren
oposición
de ningúnmembrodestee nonrequi¡iseoutra
formade votaciónningúnmembro.
2, O Conselloadopta¡á
por maioríadevotosafirmativos
os seusacordos
fronteaosnegativos,
sen
ter en conta as abstencións,agás naque¡essupostosen que se esixa legal ou
regulamentariamenle
maioriaabsoluta
oucualificada.
3. En casodeempatenosresultados
dunllavotación
decidiráo directorco seuvotode calidade.
quenon estiveren
4. Non podeñinsometerse
votación
aquelas
a
cuestiór¡s
especificadas
en cada
puntoda ordedo día e en relacióndirectaconelas,Tampouconon se poderán
tomaracordos
dentrodosapartadosdaordedo díacoÍespondentes
a "lnformes" e "Suxestiónse Pregntas".
5. lniciadaunhavotación,estano¡ poderáinteromperse.
Artigo l?. Actas
l. De cadasesiónque¡eñalugardo Consellode Departamento
que
redacta¡á
a actao secretario,
que
especificará
a relaciónde asistentes
e ausentes achegasen
xustificación,
necesariamenle
a
orde do dia da reunión,as circunstancias
do fugare tempoen que tivo lugar,os puntos
principaisda5 deliberacións,
asi como o contidodos acordose a forma en que estesse
adoplaron.
2. Na actafigurari!por solicitudedosrespectivos
membros
do Consellode Depalamenro,
o voro
contrarioao acordoadoptado,
a súaabstención
e os motivosquea xustifiquen
ou o sentidodo
seuvotofavorable.
membrotendere¡to
a solicitaratranscrición
íntegrada
Asi mesmo,calquera
proposta,
que
prazo
que
súaintervención
sempre
achegue
no
acto
ou
no
sinale
ou
o director,o
texto que se corresponda
fielmenlecoa súa intervenciórffacéndose
así co$lar na actaou
uníndose
copiaa ela.
3. Os membrosquediscrepen
do acofdomaio.itariopoderán
formularvotoparticularpor escrito
no prÍrzodecorentae oito horas,queseincorporará
aotextoaprobado.
4. Cando os membrosdo órganovoten en contra ou se absteñan,quedariínexentosda
que,sefor o caso,püidese
responsabilidade
derivarse
dosacordos.
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5. As actasaprobara¡se
na mesr¡aou na segrintesesión,podendono¡ obstanteemitir o
quese adoptasen,
sobreos acordos
específicos
senprexuízoda ulierior
secretario
certificación
da
actaaprobación
Artigo I8. ComisiónPermanente
do ConsellodeDep¡rt¿mento
con competencias
delegadas
do Consellode
L Poderasecrear unha ComisiónPermanente,
relativosa compe¡encias
Depa¡tameo. Os acordosque adoplea ComisiónPermanenle
polo Consellode Depafanentoseráncomunicados
a éste na primei¡asesió¡
delegadas
ordinadaqueserealice.
2. A composición
da ComisiónPermanente
seráa seguinte:
queconvocará
a) O Directordo departamento,
e pres¡diÉ.
que
o
será
da
comision.
b) O secretario
do departamento,
profesores
polo
de
entre
c) Doús
elixidos
Consello
osseusúembros.
prirneiro
ou segundociclo elixido polo Consellode entre os seus
d) Un alumno de
membros,
e) Un alumnodeterceirociclo elixidopoloConsellodeentrcosseusmembros.
f) Un representar¡te
do persoal
deadministración
e servizos,
el¡xidopoloConsellode entre
os sels membros.
3. As competencia5
seránasseguintes:
daComisiónPerma¡ente
a. Coñecere decidirsobreosasuntos
detrámite.
deleguenelao Consellode
b. Coñecere decidirsobrecalqueraasuntoque expresarnente
DeDartamento.
po¡asmesmas
normasrecollidas
4. No seufunciooam€nto
rexerase
nosáfigos l3 a 17do presente
as convocatorias
ordinariscon, poo menos,corentae oito horasde
regulamento,
facéndose
por razónsde urgenci4en que o
antelación,agásque se trate de sesiónsextraordinarias
prazopodereducirse
a vintee calrohoras.
devandito
5. Pa¡aa súa renovación
seguiranse
os mesmoscriter¡osque establece
o art¡go1l do presente
polo dispostoparaos Consellos
de Departamento
no Regulamento
de réxime
regulamento,
polos
da
electoralou,sefor o caso,
acordos XuntaElectoral.
6. Os membrosda Comisiónpema¡entecesarán
no momentoen quese in¡cieun novomandato
propio,agásos membrosrcp¡esentantes
ou por pedimento
de
do directordo Depatmaneto,
quelaméno faráncadadousanos,
de estudantes,
sectores
Artigo 19.Outr¡s comisiónsdo deparfañento
pamosefectosdo seumellorfuncionamento
poderá
1. O Consellode Departamento,
ou actuac¡órl
decisoria,
constituírcomisiónscon carácter
de apoioou asesoramento
€ quenon teráncapacidade
quedec¡diníen
quese adopten
debendoremitirtodasas propostas
ao Consellode Depafamento,
últimainstancia.
por
polosmembros
designados
2. As comisiónsestaráncompostas
do Consellode Departanento
que
seguDdo
os
estableza
o
este.A súa renovaciónlevarase a cabo
criterios
Consellode
comona peíodi€idade
dasú¿renovación.
Departamento,
iantoencantoá composición,
poloConsello
deDepartamento.
3. As funciónsquecorrespondan
a cadacomisiónseránasignadas
par¿o
4. Pa¡ao seufuncionamento
e adopción
de acordos,
rexeransepolasnormasestablecidas
regulamenfo.
ConsellodeDepartamento
nopresente
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Artigo 20.Do directordo departamento
l. o directordo depafamento
deFilolofiaespañola
e latinafen^rcpfesentación
destee exerceas
funcións
dedirección
e Aeslión
ordinar;a.
2. O dir€ctordo departamento
de Filoloxíaespañolae lalina é nomeado
polo reilor logo de
elecc¡ónpolo Consellode Departamento
entreo profesorado
doutorpertencente
áos corpos
doceDtes
universilarios
¡¡embrodesteou, no seu defecto,funcionariodos corposdocentes
universita¡ios
nondoutores
ou profesores
previstos
contratados
nossuposlos
na lei. Nefe caso
poderáserdeaplicación
previsto
o
no artigo41.2dosEstatutos
da[JDC.
3. De non se poderelecluaro nomeamento
por faltade candidatos
quereúnanos requirimenbs
esixidos,unhavezoídoo Consellode Departamento
provisionalmente
o reitorencargaralle
as
funciónsded;rección
a undosprofesores
do depa¡tamento.
4. A duracióído mandato
serádecauoanos.e Dodeni
serreelixidos.
5. O directorde deparlamento
cesaránassúasfunciónsao final do seumandato,
por pedimento
propio,por cau5alegalsobrevida
ou comoconsecuencia
dunhamociónde censu¡aapaobada
nostermosqueregulamenlarment€
seestableT¡n.
6. A eleccióndo d¡¡ectordedepatamento
rexerase
por unregul¿unento
elaborado
polo
e aprobado
ConsellodeGoberno.
Artigo 21. Funciónsdo/adirector/ado dcpart¡merto
Correspóndelle
aodirectordedepaftamenlo:
a. Exercera Íepresentación
do departamento.
b. Presidire convocar
o Consello
deDepar¡amenlo
e executar
osseusacordos.
c. Dirixir, coordinare supervisar
as¿ctividades
do depafar¡ento.
d. Organiza¡¿rsfunciónsde persoalde admin¡stración
e servizosadscritoao depanamenro
e
conttolaro seucumprimerlto.
Promovercontralos,
deacordoco previstonalei e ¡os estatutos.
f. Executar
asDrevisió¡s
orzamentarias,
g. Propor ao reitor o nome¿lmento
dunha perso4 de en|Ie o profesomdoe a\udantes do
depanamento.
comosecrel¡rio/a
dodepanamento.
h. Fomar pafe da Comisió¡de Selección
do Persoal
Docentee lnvestigador
ConFatado,
no caso
de quea prazaseadscriba
aoseudepartamento.
l.
Calqucraoutra que lle atribúanas d¡sposicións
legaisvixentese os estatutosda UDC,
poloDecretol0l/2004,de l3 demaro.
aprobados
Artigo 22. Secretrriodedepartamenio
l. O secretariodo departamenlo
será nomeadopo¡o reitor, por propostado d¡rectordo
depalamento
deentreo profesorado
e axudantes
do depaÍamento.
2. O secreta¡ioredactaráas actas das sesións,custodiaráa documentación
e expedirá
certificacións.
3. Exercer¡!asímesmo,calquera
outrafunciónqu€lle delegue
o directordedepaírmentoou que
lle encomenden
asdisposicións
leBaisvixeuÉse os Estatutos
da Universidade
daCoruña.
4. O secretario
de departamento
cesarápor pedi¡nento
propio,por causalegalsobrevidaou por
decisióndo reitor,porpropofadodirectordo departamento.
5. En casode ausencia,
vacanteou enfermidade,
polo membrodo
o secretario
serásubsituido
conselloquedecidao direclor.quereúnanasúapersoaa condición
profesor
de
ou axudante.
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TITULO flI. DA ACTIVIDADE DOCENTE
Art¡go 23.Pr¡ncipiosxerais
1. O departar¡ento
promoverá
comoun dosseusobxeclivos
furldamentais
impartirunhadocencia
decalidadedirixidaá formación
integrale criticado estudantado
e á preparación
parao exerciciode
profesionais.
actividades
2. A docenciaé un dereiloe un deberdo persoaldocentee i¡vefigadordo departamento
e será
¡mpart¡da
ba¡xoos principiosde libefdade
e responsabil¡dade,
deacordocoaprogra¡ración
docente
e os fins xeraisdaUniversidade
daCoruña3. O departamento
é o fesponsable
da docenciade acordocos planosde estudosdas distintas
poloConsellode
titulaciónsenqueimpartao seuensinoe o planodeordenación
docente
aprobado
Goberno.
queo
4. O departamento
estáobrigadoa garantiro ensinoadscritoá áreaou áreasdecoñecemento
integran.En casonecesario,
que
o Consellode Departamento
arb¡traráas medidasoportun¿¡s
a
docencia
anle
situacións
de
urxencia.
earantan
Artigo 24. Organizacióndocente
l. O Consellode Departamento,
concarácter
anuale antelación
suficiente
respecto
ao comezodo
polomenos:
\eguinte
cursoacadémico.
debefti
a) Fixare publicaroprograma
dasmalerias
aoseucargo
e o réximedethoriasdo profesorado.
polosplanosdeestudo.
b) Delerminarasactividades
esixidas
c) Fixar o sistemaou sistemas
parac¿damateri4de
bilsjcose xeraisde avaliacióndo alumnado
que
para
acordoco
seestableza tal fin nanormalivadaUniveridadedaCoruña.
d) Distr¡bui¡ e asignarastarefasdocentesentreo profesorado.
poloConsello
e) Resolverca¡quera
outracuestión
eslablecida
nano¡mativa
elaborada
deCoberno.
2, As obrigasdocentes
do profesorado
computüán
anualmente.
planificaráas actividades
3. O Consellode Departamento
docentesdo profesomdo
visitantee
emérito,quepoderán
estardirixidaspdncipalmente
á docencia
en seminarios,
cursosmo¡og¡áficos
ou deesDec¡alización.
TITULO TV.DA ACTI!'IDADE INVESTICADORA
A¡tigo 25. Principiosxerais
L O departamento
esenciais
a investigación,
asumecomoun dosseusobxectivos
fundamento
da
docenciqmedioparao progesoda comunidade
e soportedatransferencia
socialdo coñecemento.
E paratal efectopromoverá
no marcodassúascompetencias
da investigación
o desenvolvemento
asícor¡oa formacióndovasseus/súas
investigadores/as.
2. A investigación
é un dere¡loe un deberdo persoaldocentee investigadorRecoñécese
e
garántese,
no ámbitodo departamento,
a liberdade
deinvestigación
individuale colectiva.
3. O depafamentoga¡antiráque todos os fondos bib¡iográficose infraestrutu¡as
para a
investigación
estean
a disposición
detodosos profesores
ou investigadores
dodepatamento.
4. Os depa¡lamentos
apoiaránprogramasde investigación
onde se recolleránas liñas de
invesligación,
os proxecios
e maisos rccursos
depersoal
e materialnecesarios.
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TITULO V. DO REXIME ECONOI\4ICOE FINANCEIRO
Artigo 26.Recursoseconómicos
L Pa¡a a real¡zación
das acl¡vidades
docenlese investigadoús
o departamento
de Filoloxía
españolae [atina dispórt:
que,previamente
a) Dosbens,equipose inslalacións
inventariados,
a Universidade
daCoruñalle
oesüne.
b) Dosrecursos
quenosorzanenlos
daUniversidade
daCoruñaselle asignen.
que
puidese
c) Calquera
recurso
outro
serlleatfibuido.
2- Conesponde
aosórganos
degobernodo departamento
velarpolomantemento
e renovación
dos
recufsosadscritosa este.Da súa conservación
directason responsables
todos os membros
adscritos
poladireccióndo depafamento.
a el, e serásupervisada
Artigo27.Conrpelencias
en m¡rer¡¡económic¡
1. O Consellode DepaÍamento
adoptará
anualmente
oscriteriosparaa asignación
dosrecursos
do
que serándestinados
departamento
ao funcionamento
destee á atencióndastatefasdocentese
invesligadoras
queo integr¡n.
dasáLreas
decoñecemenro
2. Conesponde
á dirección
dodepartamento:
a) Elaborare presentar
anualmente
aoConsellodeDepartamento,
parao seudebatee, sefor o caso,
ap¡obación!
unhaestimación
dos ingresose gaslosdo departamento
no seuconxuntoco reparto
posibledoscapitulos
máispormenorizado
parao exercicioeconómrco
e unidades
degastopfevistos
seguinte.
b) Elaborare presemar
anualmente
aoconsello,
pam o scudebatee, sefor o caso,aprobaciórL
unha
conta xeral dos ingresose gastosdo departamento
no seu conxuntotdistinguindocapífulos,
conceptos
e, ¡roquesexaposible,unidades
degastounhavezrematado
c¿daexercicioeconómico,
TiTULO VI. DA REFoRMA Do RIGULAMENTO
Afigo 28. Iniciátivr de refoÍmado regulamento
Podeftá¡propor a reformado presenteregulamento
un terzo dos membrosdo Consellode
Departamento.
presentarase
A propost¿de modiñcación
medianteescritomotivadodirixido ao
directorArtigo 30. Tramitaciórde reformado regulamento
O textoda proposta
de reformaseráenviadopolodirectoraosmembros
quedisporán
do Consello,
de quincediasparapresentaren
prazo
emend¿s.
Transcorrido
este
convocarase
sesiónordinariado
Consellopara aproba¡ou rexe¡tara reformaproposta.Á convocatoria
xunEranse¿rsemendas
presentadas,
qu€seránsometidas
a debatee votación,
Artigo 31. Aprobaciónda propostade modilicacióndo regulamento
Pa¡aa modificación
do regulamento
requirirase
por maioríaabsoluta
a súaaprobación
do totaldos
membrosdo Conselloe a súaposterior
aprobación
poloConsellodeGoberno
daUniversidade.
DISPOSICIONSTRANSITORIAS
ÚrI,lICA.Periodode ádaptaciónda ComisiónPermanentc
e comisións
de traballo
A ComisiónPermanente,
ási comoo restode comisións
€xistentes
no depart¿mento
á entradaen
v¡gor do prese¡teregulamento
exl¡nguiranse
no prazomiíximodun mes,debendoconformarse
e

l0
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constituírse
a novaComisiónPermanente
e demaiscomisións
de conformidade
co dispostoneste
regulamento
endito prazo.
DISPOSICIONSFINAIS
PRIMEIRA Derrog¡toria
Quedader¡ogadoo a¡terior rcgulamentointemodo departamento.
SEGUNDA.Entradaenvigor
O presente
regulamento
ent¡a¡á
envigoro mesmodíaenqueo aprobeo ConsellodeGobemo.
'
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