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DATA DE LA REUNIÓ: Divendres, 1 de juliol de 2022 

HORA DE LA REUNIÓ: Fins a les 13 hores 

LLOC: Virtual 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: Dilluns, 27 de juny de 2022 

 

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

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

 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació, si escau, dels horaris de grau i màster, i de la calendarització d’exàmens, per 

al curs 2022-2023. 

2. Aprovació, si escau, del canvi de codirecció del Màster d’Estudis Hispànics Avançats. 

3. Aprovació, si escau, l’oferta 2022-2023 de l’accés per als graus Filològics, Comunicació 

Audiovisual i Periodisme, per als estudis universitaris parcials espanyols i estrangers parcials 

o totals. 

 

 

                                                                            EL SECRETARI, 

                                                             

                      

 

                                                                     Signat: Rafael Roca Ricart 

                                          Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

 

 

Nota: En referència al punt núm. 1, us adjuntem els horaris de grau i màster, la calendarització 

d’exàmens i una proposta de criteris per a l’elaboració dels horaris redactat pel Deganat. 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 divendres, dia 1 de juliol. El vostre vot 

poden tenir tres expressions: 

mailto:fac.filologia@uv.es


 

 

 

avgda. 
 
 

Telèfon 
Fax 

e-mail 
web 

Blasco Ibàñez, 32 

VALENCIA 46010 
 
96 38 64251 – 96 38 64252 
96 386 4817 

fac.filologia@uv.es 
http://centres.uv.es/filologia 

 

-A favor 

-En contra 

-Abstenció 

En referència al punt núm. 2, el director del Departament de Filología Española ens ha notificat que 

el passa 8 de juny de 2022 el Consell del Departament de Filología Española aprovà la substitució 

com a codirector del Màster d’Estudis Hispànics Avançats del professor Javier Lluch Prats per la 

professora Josefa Badía Herrera, de l’àrea de Literatura Española. Cal que la Junta de Facultat es 

pronuncie respecte a aquest canvi. 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 divendres, dia 1 de juliol. El vostre vot poden tenir tres expressions: 

-A favor 

-En contra 

-Abstenció 

En referència al punt núm. 3, podeu accedir a la informació, allotjada en el web de la FFTiC, a 

través dels següents enllaços: 

https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/estudis-grau-/-llicenciatura/graus/acces-
canvi-estudis-/-universitat/estudiants-titols-filologics-comunicacio-1285850766009.html 
 
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/estudis-grau-/acces-canvi-estudis-/-
universitat/estudiants-titol-traduccio-1285850766020.html 
 
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/estudis-grau-/acces-canvi-estudis-/-
universitat/estudis-universitaris-estrangers-parcials-totals-1285848126601.html 

 

Cal que la Junta de Facultat es pronuncie respecte a aquest canvi. 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 

3. Podeu fer-ho des d’ara i fins a les 13 hores del proper divendres, dia 1 de juliol. El vostre vot 

poden tenir tres expressions: 

-A favor 

-En contra 

-Abstenció 

Salutacions cordials. 
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