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DATA DE LA REUNIÓ: Dijous, 26 de maig de 2022 

HORA DE LA REUNIÓ: Fins a les 13 hores 

LLOC: Virtual 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: Dilluns, 23 de maig de 2022 

 

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

(i virtual) que tindrà lloc en la data i hora indicades i d’acord amb el següent 

 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació, si escau, del conveni de doble titulació del Màster Universitari en Traducció 

Creativa i Humanística que impulsen conjuntament la Universitat de València i la Université 

de Bourgogne, Dijon. 

2. Aprovació, si escau, del vocal tercer (titular i suplent) de la plaça 2024 de l’àrea de 

Comunicació Audiovisual. 

 

 

                                                                            EL SECRETARI, 

                                                             

                      

 

                                                                     Signat: Rafael Roca Ricart 

                                          Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

 

 

Nota: En referència al punt núm. 1, us adjuntem el conveni (versió en castellà) i els acords 

favorables de la CCA del Màster i de la CAT de TMI. Cal que la Junta de Facultat es pronuncie 

respecte a aquesta proposta. I per això us demanem que feu arribar, al Secretari de la FFTiC i per 

correu electrònic, el sentit del vostre vot en referència al punt 1. Podeu fer-ho des d’ara i fins a les 

13 hores del proper dijous, dia 26 de maig. El vostre vot poden tenir tres expressions: 

-A favor 

-En contra 
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-Abstenció 

En referència al punt núm. 2, el Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la 

Comunicació ens ha fet arribar la següent proposta: 

-Vocal Tercer (titular): Cristina González Oñate (TU), Universitat Jaume I. 

-Vocal Tercer (suplent): Josep Prósper Ribes (TU), Universitat Politècnica de València. 

Cal que la Junta de Facultat es pronuncie respecte a aquesta proposta. I per això us demanem 

que feu arribar, al Secretari de la FFTiC i per correu electrònic, el sentit del vostre vot en referència 

al punt 2. Podeu fer-ho des d’ara i fins a les 13 hores del proper dijous, dia 26 de maig. El vostre 

vot poden tenir tres expressions: 

-A favor 

-En contra 

-Abstenció 

Salutacions cordials. 
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