
REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DO DEPARTAMENTO 
DE 

ZOOLOXÍA, XENÉTICA E ANTROPOLOXÍA FÍSICA 

(Aprobado polo Consello de Departamento do 19 de Decembro de 

2017 e polo Consello de Goberno da USC do 10 de xullo de 2018)

ARTIGO 1: Lexislación 

TITULO PRELIMINAR 

O Departamento de Zooloxia, Xenética e Antropoloxía Física, rexerase polo presente Regulamento no 

marco do sinalado na Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades, pala Lei 6/2013, de 
13 de xuño do Sistema Universitario de Galicia, polo disposto nos Estatutos da Universidade de 
Santiago de Compostela (USC) e a demais normativa xeral que lle sexa da aplicación. 

ARTIGO 2: Definición e denominación 

O Departamento de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física é a unidade básica encargada de 
programación e do desenvolvemento do ensino e do apoio da investigación nos ámbitos de 
coñecemento das áreas que o integran, Zooloxía, Xenética, e Antropoloxía Física, da Universidade de 
Santiago de Compostela. As áreas de coñecemento de Zooloxía e de Xenética teñen presenza nos 
Campus de Santiago de Compostela e de Lugo. A área de coñecemento de Antropoloxía Física ten 
presenza no Campus de Santiago. 

ARTIGO 3: Adscrición e sede 

1. O Departamento de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física estará adscrito á Facultarle de
Bioloxía.

2. A sede do Departamento está na Facultade de Bioloxía, no Campus Vida da USC (Campus de
Santiago de Compostela).

ARTIGO 4: Lingua 

A lingua galega é a lingua propia da USC. O Departamento de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía 
Física promoverá accións que contribúan á normalización e ao desenvolvemento da lingua galega. 

ARTIGO 5: Igualdade de xénero 

O Departamento de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física asume como principio inspirador de todas 

as súas actuacións a igualdade de tratamento e oportunidades entre mulleres e homes de conformidade 
co Plan estratéxico de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes aprobado polo consello de 
goberno da USC. 


























