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Data: 05/05/2015 
N/Ref.: Deganat/cv – 

Asumpte: Convocatòria Junta de Centre  
 
Destinatari: 
Membres de la Junta de Facultat 

 
 
Us convoque a la reunió ordinària de la Junta de Facultat que tindrà lloc el proper divendres 8 
de maig de 2015, a les 10:30 hores en primera convocatòria i a les 11:00 hores en segona 
convocatòria, al Saló de Graus de la Facultat de Química. 
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 30 de març de 2015. 
2. Informe del degà. 
3. Aprovació, si escau, de la proposta de membres del tribunal titulars i suplents de la plaça 

de CU núm. 6466 de Química Analítica. 
4. Aprovació, si escau, del nombre de places destinades a l'admissió per continuació d'estudis 

universitaris oficials espanyols o estrangers. 
5. Aprovació, si escau, de la proposta de despesa de la partida de laboratoris docents 

assignada al laboratori de Química General.  
6. Aprovació, si escau, de la Memòria del curs 2013-14 del Grau en Química. 
7. Aprovació, si escau, de la proposta de dedicar un dia en el quadrimestre als exàmens 

parcials del Grau en Química.  
8. Aprovació, si escau, de la proposta de calendari d’examens de la Llicenciatura en Química 

per al curs acadèmic 2015/2016. 
9. Aprovació, si escau, de la proposta de calendari d’examens del Grau en Química per al 

curs acadèmic 2015/2016. 
10. Aprovació, si escau, de l’acord de Cooperació Internacional per a l’obtenció de la doble 

titulació Diplôme d’ingénieur/Màster en Química/ECPM Unistra i Grau en 
Química/Màster en Química/UV. 

11. Assumptes de tràmit. 
12. Torn obert de paraules. 

 
 
 
El president de la Junta de Facultat, 

 
 
 
 
 

Isidro Salvador Monzó Mansanet 


