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DATA DE LA REUNIÓ: Dijous, 23 de juliol de 2020 

HORA DE LA REUNIÓ: A les 12 hores 

LLOC: Videoconferència 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: Dilluns, 20 de juliol de 2020 

 

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

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

 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la junta ordinària per videoconferència del 20 de maig de 2020, 

ordinària virtual del 27 de maig de 2020 i extraordinària virtual del 2 de juny de 2020. 

2. Informe de Deganat. 

3. Presentació del nou model de finançament de la FFTiC. 

4. Aprovació, si escau, del pressupost de laboratoris docents. 

5. Suport, si escau, de la Junta de Facultat per a elevar al Vicerectorat d’Investigació una proposta de 

revisió de les instruccions d’aplicació de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat 

Digital sobre execució d’ajudes concedides en l’any 2020. 

6. Suport, si escau, a la pròrroga del conveni de col·laboració entre la Universitat de València i la 

Università di Palermo. 

7. Altres qüestions. 

8. Precs i preguntes. 

 

                                                                            EL SECRETARI, 

                                                                             

 

 

                                                                     Signat: Rafael Roca Ricart 

                                          Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 
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Nota: Us enviem també la documentació relativa al punt 1. La resta de la documentació, us la 

farem arribar tan aviat com siga possible. 

 

El dimecres 20 de maig a les 11 h tots els membres de la Junta de Facultat que vulguen 

participar en la reunió es connectaran per videoconferència a través del següent enllaç: 

 

 

 

Moltes gràcies. 
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