
ACORDS	  DE	  LA	  SUBCOMISSIÓ	  DE	  LA	  CAT	  DE	  QUÍMICA	  ANY	  2016	  
21	  de	  gener	  de	  2016	   Punt	  1:	  S’aprova	  la	  modificació	  de	  l’horari	  de	  quart	  curs	  de	  l’assignatura	  Projectes	  en	  Química	  
3	  de	  febrer	  de	  2016	   Punt	  1:	  S’aprova	  la	  resposta	  al	  Servei	  de	  PDI	  en	  relació	  a	  l’informe	  de	  l’OCA	  del	  grau	  en	  Química	  del	  curs	  2016/2017	  
14	  de	  març	  de	  2016	   Punt	  2:	  S’aprova	  la	  modificació	  del	  tribunal	  9	  de	  TFG	  del	  curs	  2015/2016	  
14	  de	  març	  de	  2016	   Punt	  3:	  Es	  valoren	  els	  mèrits	  per	  a	  l’accés	  al	  grau	  en	  Química	  per	  a	  majors	  de	  40	  anys	  
14	  de	  març	  de	  2016	   Punt	  4:	  S’aprova	  el	  document	  de	  reconeixement	  de	  cicles	  formatius	  que	  s’ha	  d’enviar	  a	  la	  Conselleria	  
22	  de	  juliol	  de	  2016	   Punt	  3:	  S’aproven	  els	  documents	  relatius	  a	  la	  correcció	  d’errades	  del	  VERIFICA	  del	  grau	  en	  Química	  
22	  de	  juliol	  de	  2016	   Punt	  4:	  S’aprova	  el	  reconeixement	  de	  crèdits	  d’estudis	  oficials	  universitaris	  de	  les	  sol·∙licituds	  presentades	  per	  a	  accedir	  al	  grau	  de	  Química	  
22	  de	  juliol	  de	  2016	   Punt	  5:	  Es	  denega	  de	  reconeixement	  de	  crèdits	  optatius	  per	  no	  complir	  amb	  la	  normativa	  
22	  de	  juliol	  de	  2016	   Punt	  6:	  S’aprova	  l’exempció	  de	  la	  normativa	  de	  matrícula	  per	  no	  superar	  el	  mínim	  de	  crèdits	  per	  causa	  de	  força	  major	  
26	  de	  juliol	  de	  2016	   Punt	  1:	  S’aprova	  el	  reconeixement	  de	  crèdits	  d’estudis	  oficials	  universitaris	  de	  les	  sol·∙licituds	  presentades	  per	  a	  accedir	  al	  grau	  de	  Química	  
1	  de	  setembre	  de	  2016	   Punt	  1:	  S’aprova	  el	  reconeixement	  de	  crèdits	  de	  cicles	  formatius	  per	  a	  accedir	  al	  grau	  de	  Química	  d’acord	  amb	  el	  document	  aprovat	  a	  la	  reunió	  de	  

14	  de	  març	  de	  2016	  i	  a	  la	  CAT	  de	  9	  de	  gener	  de	  2015	  
12	  de	  setembre	  de	  2016	   Punt	  1:	  S’aprova	  el	  reconeixement	  de	  crèdits	  de	  cicles	  formatius	  (Laboratori	  de	  diagnòstic	  Clínic)	  per	  a	  accedir	  al	  grau	  de	  Química	  d’acord	  amb	  el	  

document	  aprovat	  a	  la	  reunió	  de	  14	  de	  març	  de	  2016	  i	  a	  la	  CAT	  de	  9	  de	  gener	  de	  2015	  
12	  de	  setembre	  de	  2016	   Punt	  2:	  S’aprova	  el	  reconeixement	  de	  crèdits	  per	  estudis	  oficials	  (Enginyeria	  Química	  UPV)	  per	  a	  accedir	  al	  grau	  de	  Química	  	  
1	  de	  desembre	  de	  2016	   Punt	  2:	  S’aprova	  la	  redistribució	  de	  la	  càrrega	  docent	  de	  l’assignatura	  de	  Biologia	  a	  l’OCA	  del	  curs	  2017/2018	  
1	  de	  desembre	  de	  2016	   Punt	  3:	  S’aprova	  la	  correcció	  d’errades	  del	  document	  de	  les	  instruccions	  del	  TFG	  i	  l’annex	  VIIC	  
	   	  
	   	  
	   	  
	   	  
	   	  
	   	  
	   	  
	   	  
	  
	  
	  


