
Artigo 1º 

REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DA F ACUL T ADE DE BIOLOXÍA 

UNNERSIDADE DE SANTIAGO DE CO1\.1POSTELA 

Aprobado pola X unta de Facultade: 12 de marzo de 2018 
Ratificado polo Consello de Gobemo: 9 de novembro de 2018

TÍTULO PRELIMINAR 

1. A Facultarle de Bioloxía da Universidade de Santiago de Compostela é un
centro universitario que desenvolve as súas funcións como servizo público mediante a 
actividade docente, de estudo e investigación para a creación, desenvolvemento e 
transmisión critica da ciencia e da cultura, coa finalidade de preparar para o exercicio 
das actividades profesionais nos ámbitos da Bioloxía. 

2. A Facultarle de Bioloxía, para o cumprimento das funcións que lle atribúen a
LOMLOU, a súa lexislación de desenvolvemento e os Estatutos da Universidade de 
Santiago de Compostela, rexerase polo presente regulamento. 

Artigo 2º

A xestión da Facultade de Bioloxía estará ordenada polos pnnc1p1os de 
prevalencia dos órganos colectivos sobre os unipersoais e máis o de participación libre 
dos seus membros na toma de decisións. 

Artigo 3º 

O presente regulamento debe ser interpretado no marco do disposto nos 
Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela e demais normas legais e 
regulamentarias sobre ensino universitario. 

Artigo 4º

Para todas aquelas cuestións que non estean previstas neste regulamento, nos 
Estatutos de Universidade de Santiago de Compostela e nas demais normas legais e 
regulamentarias sobre ensino universitario, actuarase conforme ao previsto na Lei do 
Réxime Xuridico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común. 

Artigo 5° 

De acordo co artigo 51 dos Estatutos da Universidade de Santiago de 
Compostela, as funcións da Facultarle son as seguintes: 

a) A elaboración dos plans de estudos das titulacións impartidas polo centro e a
participación na elaboración daqueloutras compartidas por varios centros. 

b) A organización e a xestión dos servizos docentes que Hes correspondan.
c) A coordinación, a supervisión e o control da actividade docente desenvolvida

no centro, das prácticas tuteladas externas e/ou prácticum contemplados nos plans de 
estudos e a participación nos procedementos que estableza a Universidade para a 
avaliación da calidade docente. 

d) A elaboración dun calendario de actividades lectivas para cada curso, que se
deberá facer público con anterioridade á apertura da matricula. 

e) A promoción de programas de intercambio.
t) A promoción e posta en marcha de medidas para a realización de prácticas

externas. 
g) A realización das actividades de xestión académica que lle encomende a

Universidade. 
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