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Us convoque a la sessió del Claustre d'aquesta Universitat, que tindrà lloc el proper 16 de juliol de 2009 (dijous), a les 
9 hores en primera convocatòria, a l'Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació (Avinguda Blasco 
Ibáñez, 30), amb l'ordre del dia següent: 
 
Punt 1. Elecció de membres de la Mesa del Claustre: 
- un representant del personal d’administració i serveis, suplent. 
- dos representants del PDI funcionari doctor suplents. 
- dos representants dels i les estudiants clautrals, suplents. 
Punt 2. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 24 de març de 2009. 
Punt 3. Elecció de membres de diversos òrgans col·legiats: 
Comissió d’Estatuts: 
1 representant del PDI funcionari doctor claustral 
1 representant dels becaris d’investigació claustral 
Comissió d’Investigació: 
1 representant del personal investigador en formació 
Comissió de Professorat: 
1 representant dels becaris d’investigació 
1 representant dels estudiants 
Junta Electoral: 
1 representant del PDI funcionari doctor, suplent 
1 representant dels estudiants titular i dos suplents. 
Jurat de Selecció de Becaris 
3 estudiants o estudiantes amb la condició de becaris o becàries. 
Punt 4. Informe del rector. 
Punt 5. Aprovació, si escau, del Reglament d’eleccions a Claustre. 
Punt 6. Informe del president de la Junta Electoral 
Punt 7. Debat sobre l’informe de gestió presentat pel rector i aprovació, si escau, de la seua gestió i de la resta d’òrgans 
de govern. 
Punt 8. Debat i aprovació, si escau, dels objectius generals de la política universitària i de les línies generals 
pressupostàries 2009. 
Punt 9.- Torn obert de paraules. 
 
Les candidatures als diferents òrgans i comissions s’hauran de presentar a la Secretaria General de la Universitat, amb 
una antelació de 48 hores respecte de l’hora fixada per a l’inici de la sessió del Claustre, o en la mateixa sessió. 
Atès que per a la vàlida constitució del Claustre hi ha de ser present la majoria absoluta dels seus membres, es recorda 
l’obligació d’assistència a la sessió.  
 
Amb la confiança que tots els claustrals sabrem complir amb el nostre deure, rebeu una cordial salutació. 
 
EL RECTOR, 
 
 
 
 
 
 
Francisco Tomás Vert 


