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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE FACULTAT DEL 27 DE GENER DE 2017 

  

DATA DE LA REUNIÓ: divendres, 27 de gener de 2017 

HORA DE LA REUNIÓ: 12.30 hores 

LLOC:  Sala de Juntes 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: dilluns, 23 de gener de 2017 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària de 27 de gener de 2017, amb la presència dels següents 

membres: P. Abella, J. E. Calabuig, A. R. Calero, A. Carratalà, I. Garcia, I. Genovés, J. Ll. Gómez, M. Izquierdo, M. 

J. Marín, F. Martínez, J. V. Martínez, S. Maruenda, C. Padilla, B. Pozo, S. Renard, A. Ricós, R. Roca i J. Sanchis. 

Excusen l’assistència: C. Barceló, J. Benavent, C. Castelló, B. Clavel, T. Ferrer, A. Hidalgo, E. Miñano i T. Suau. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la junta ordinària del 21 de desembre de 2016. 

2. Informe de Deganat. 

3. Aprovació, si escau, de la composició de la Comissió de Contractació per a la plaça de Contractat Doctor 

Interí de l’Àrea de Filologia Francesa. 

4. Altres qüestions. 

5. Precs i preguntes. 

 

ACORDS: 

 

La Junta de Facultat s’inicia, en segona convocatòria, a les 10.31 h. 

Pren la paraula el Degà i comunica que ahir es va retirar de la convocatòria de Junta de Facultat el punt 4: 

“Aprovació, si escau, de l’inici del procés d’extinció del Màster en Interculturalitat, Comunicació i Estudis 

Europeus”. Així, explica que, segons els criteris de l’OCA, el Màster ja no es pot oferir el curs que ve i que, en 

conseqüència, el Vicerector de Postgrau va decidir retirar-lo de la reacreditació. D’una altra banda, la CCA del 

Màster es va reunir el passat 16 de gener i, per manca de viabilitat, va decidir iniciar el procés d’extinció del 

Màster. Tanmateix, aquesta setmana la directora del Màster, prof. Giulia Colaizzi, parlà amb el Degà i li digué 

que no volia que constara que era la CCA qui demanava l’extinció del Màster –ja que, de fet, és una ordre 

imposada–, i que la CCA s’anava a reunir novament avui per tal de presentar al·legacions a la decisió del 

Vicerector d’extingir el Màster. El Degà considera que, malgrat el que puga decidir o argumentar la CCA, no 
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serà possible salvar el Màster. Però que, amb tot, anem a esperar a conèixer quin és el resultat d’aquesta 

reunió. 

El prof. J. Ll. Gómez demana la paraula per a manifestar la seua sorpresa davant l’anunci d’extinció del 

Màster. També comunica que hi ha un cert malestar entre els professors implicats en el Màster per tal com ha 

anat el procés, i que considera que el Vicerector s’hauria d’haver reunit amb la directora del Màster per tal de 

buscar solucions a la situació creada. El Màster deixa òrfena d’estudis de postgrau l’àrea de Comunicació de 

la FFTC, i això no és una bona notícia. El Degà es mostra d’acord amb les observacions del prof. Gómez i 

assegura que tot ha anat de manera molt precipitada i que no s’ha deixat temps ni marge per a revertir la 

situació, només per a presentar al·legacions. Finalment, la prof. Ricós comenta que el Màster no ha entrat en 

procés de reacreditació, i que, en conseqüència, la seua extinció és inevitable. 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la junta ordinària del 21 de desembre de 2016. S’aprova per assentiment. 

2. Informe de Deganat. La Vicedegana de Relacions Exteriors i Participació explica que avui a les 12 h donem 

la benvinguda als 246 estudiants d’intercanvi de segon quadrimestre. També, que l’OREiP compta amb dos 

nous estudiants en pràctiques: Dragana Palladin (Univ. Sapienza, Roma) i Julio Ferris (Estudis Anglesos, 

FFTiC). D’una altra banda, recorda que el 2 de febrer celebrem la VIII edició de “Tómate un Speed-Cafenet” 

(anglès, espanyol i una taula de xinès) i agraeix la col·laboració dels departaments implicats i de l’Institut 

Confuci de la UV. També comunica que el programa Conèixer 2017 serà dies 14, 15 i 16 de febrer. En 

conseqüència, el Vicedegà d’Estudis, Sergio Maruenda, i ella enviaran un correu informatiu al PDI de la 

Facultat, i sol·licitaran la seua col·laboració en l’esmentat programa. També explica que s’ha iniciat el 

Programa Entreiguals 2017-2018, i que pròximament n’informarem per a procedir a la captació d’estudiants 

mentors de Nou accés (Sergio Maruenda) i Incoming (Ana R. Calero). Pel que fa al programa MOTIVEM 2017, 

destaca l’alta participació del PDI de la FFTC, i comunica que la inscripció d’equips podrà fer-se entre l’1 i el 23 

de febrer. Finalment –i juntament amb la Vicedegana de Cultura, Igualtat i Comunicació, Begonya Pozo–, 

també informa que dos estudiants d’intercanvi amb discapacitat han sol·licitat ampliar la seua estada d’estudis 

al nostre centre. Pròximament es publicarà un reportatge en Infouni amb el testimoni d’aquestes dues 

estudiants, gràcies a les gestions de la Prof. Dolors Palau, coordinadora de mobilitat de la titulació de 

Periodisme. 

3. Aprovació, si escau, de la composició de la Comissió de Contractació per a la plaça de Contractat Doctor 

Interí de l’Àrea de Filologia Francesa. Es tracta de la plaça núm. 2860, categoria: Professor Contractat Doctor 

Interí, dedicació: T. C., àrea de coneixement: Filologia Francesca, departament: Filologia Francesa i Italiana. 

La proposta de president i dos vocals dels cinc membres que integraran la comissió és la següent: 

- Presidència titular: Carles Padilla Carmona, càrrec: Degà, àrea de coneixement: Filologia Llatina. 

- Presidència suplent: Francesc Martínez Gallego, càrrec: Vicedegà, àrea de coneixement: Periodisme. 

- Vocal 1r titular: Manuel Pérez Saldanya, àrea de coneixement: Filologia Catalana. 

- Vocal 1r suplent: Daniel Jorques Jiménez, àrea de coneixement: Lingüística. 
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- Vocal 2n titular: Anna M. Brígido Corachan, àrea de coneixement: Filologia Anglesa. 

- Vocal 2n suplent: Amparo Ricós Vidal, àrea de coneixement: Llengua Espanyola. 

Després de la votació pertinent, la Junta de Facultat decideix aprovar la proposta per unanimitat. 

4. Altres qüestions. No n’hi ha. 

5. Precs i preguntes. El prof. J. Ll. Gómez comenta que tres dels vint candidats a dirigir la nova RTVV són 

professors de la FFTC: Salvador Enguix, Benjamín Marín i Sebastià Sánchez. Considera que això és una bona 

notícia, i que n’hem d’estar satisfets. 

Sense més assumptes a tractar, el Degà clou la sessió a les 10.58 h. 

 

 

 

 

Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 


