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DATA DE LA REUNIÓ: Dimecres, 6 d’abril de 2022 

HORA DE LA REUNIÓ: 12 hores 

LLOC:  Sala de Graus “Enric Valor” 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA:  Divendres, 1 d’abril de 2022 

 

 

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 22 de desembre de 

2021 i 18 de gener i 7 de febrer de 2022. 

2. Informe de Deganat. 

3. Aprovació, si escau, de la proposta de membres de les dues comissions de selecció de personal 

contractat de caràcter temporal. 

4. Aprovació, si escau, de la proposta de membres de la comissió de selecció de personal contractat de 

caràcter indefinit. 

5. Aprovació, si escau, de la proposta de Doctorat Honoris Causa del catedràtic Nuccio Ordine. 

6. Ratificació de la firma institucional del manifest INTELE (Infraestructura de Tecnologies del 

Llenguatge) d’incorporació a les xarxes europees. 

7. Aprovació, si escau, de la “Taula d’equivalències per al reconeixement de les assignatures de grau de 

les àrees filològiques amb els nivells de llengua del marc comú europeu de referència” (modificació de 

les referències al darrer reglament aprovat).  

8. Altres qüestions. 

9. Precs i preguntes. 

 

                                                                                         EL SECRETARI, 

                                                                                    

 

 

Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 
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Nota: Encara que Junta de Facultat serà presencial, aquelles persones que no puguen fer-se 

presents a la Facultat podran seguir-la a través del següent enllaç: 

 

https://eu.bbcollab.com/guest/56ca3cd323e647ed88835907a6c2eeea 

 

Recordeu que la documentació pertinent als diferents punts de l’ordre del dia es troba allotjada a la 

comunitat virtual “Junta de Centre FFTiC”, de l’Aula Virtual. 
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