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DATA DE LA REUNIÓ: Dimecres, 26 de maig de 2021 

HORA DE LA REUNIÓ: 10 hores 

LLOC:  Sala de Graus “Enric Valor” 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA:  Divendres, 21 de maig de 2021 

 

 

D’ordre de la Sra. Degana, sou convocat/da a la reunió de la Junta de Facultat 

ordinària que tindrà lloc en la data i hora indicades i d’acord amb el següent 

  

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació, si escau, de les actes corresponents a les Juntes de Facultats dels dies 21 d’abril i 12, 17 i 

20 de maig de 2021. 

2. Informe de Deganat. 

3. Aprovació, si escau, de la modificació del Màster de Continguts i Formats Audiovisuals. 

4. Aprovació, si escau, del nomenament del nou coordinador del programa de Doctorat en Llengües, 

literatures i cultures i les seues aplicacions. 

5. Aprovació, si escau, de la sol·licitud de nomenament com a professor emèrit per al prof. Jaime Siles. 

6. Altres qüestions. 

7. Precs i preguntes. 

 

 

                                                                                         EL SECRETARI, 

                                                                                    

 

 

Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

 

Nota: Encara que Junta de Facultat serà presencial, aquelles persones que ho desitgen podran 

seguir-la a través del següent enllaç: 

https://eu.bbcollab.com/guest/56ca3cd323e647ed88835907a6c2eeea 
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D’una altra banda, per al punt 5 s’articularà un sistema de votació telemàtica secreta. En 

conseqüència, us recomanem que assistiu a la Junta proveïts d’un aparell electrònic que us permeta 

connectar-vos a internet. No obstant, les persones que ho desitgen també podran votar secretament 

i de manera presencial. 

Finalment, recordeu que la documentació pertinent als diferents punts de l’ordre del dia es troba 

allotjada a la comunitat virtual “Junta de Centre”, de l’Aula Virtual. 
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