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Àrea de postgrau  

• El 4 de març va reunir-se la Comissió d’Estudis de Postgrau de la UV on va ser 
aprovada l’OCA dels estudis de màster de la UV per al curs 2020-2021, que 
inclou per una banda els títols propis i per l’altra els canvis referits als màsters 
de la nostra facultat que ja havien estat aprovats en el punt 3 de la passada 
reunió de la Junta del 20 de desembre. 

• Quant als títols propis, als ja existents s’ha afegit el Diploma d’Especialització 
en Ensenyament del Xinés com a Llengua Estrangera. Per altra banda, es retira 
d’ofici el Certificat Universitari complement en Capacitació per a 
l’Ensenyament en Anglès i el Diploma d’Especialització en Capacitació per a 
l’Ensenyament en Anglès, per falta de subsanació. 

• El passat 20 de gener va produir-se una reunió entre membres de l’equip 
deganal i la vicerectora d’estudis i política lingüística i el vicerector d'ordenació 
acadèmica i professorat per tal de fixar les línies mestres de les modificacions 
en el màster de traducció. Afegim també que s’han realitzat reunions de la 
CEPE encarregada del projecte del nou màster que promou el departament de 
filologia catalana, però que actualment estan suspeses en atenció a les 
circumstàncies de l’estat d’alarma. 

• En aquesta mateixa reunió es va plantejar per part nostra la situació del 
Reglament de la Comissió de Revistes Científiques de la UV, que és una 
conseqüència de la constitució, al gener de 2017, de la Plataforma d'Editors 
de Revistes Científiques a la Universitat de València (PERCUV). Aquest 
reglament, aprovat en la Comissió d’Investigació de la UV en 2018, no havia de 
passar el tràmit del vist-i-plau de la Comissió d’Estatuts abans d’ésser aprovat 
en Comissió de Govern. Per motius que no hem arribat a entendre, no s’ha 
presentat encara, si bé des de l’inici del mandat de l’actual equip rectoral hem 
demanat la conclusió d’aquest procés. Tant el vicerector d’investigació com el 
president de la Comissió d’Estatuts han promès portar aquest assumpte a la 
pròxima reunió de les respectives comissions, i continuarem amb la petició, 
per considerar que es tracta d’un element interessant per a l’estabilitat, la 
qualitat i la gestió de les revistes del nostre Centre i de la Universitat en 
general. 

• El passat dijous 2 d’abril es va celebrar la primera reunió de coordinació de 
màsters no presencial, en la qual es van tractar aspectes de les pràctiques i 
l’avaluació dels TFM, les modificacions de guies docents i les previsions de 
futur de les inscripcions del curs vinent, les conclusions de la qual les 
comentarà la Degana al seu informe. Aprofitem per donar la benvinguda a la 
Comissió a la professora Ana Llopis, que substitueix Javier Lluch com a 
codirectora del Màster d’Estudis Hispànics Avançats. 



• En atenció a les circumstàncies excepcionals queda cancel·lada l’activitat 
anual de promoció i informació “Conèixer els màsters”, prevista per després de 
la pausa de Falles. En obrir-se el termini d’inscripció per al curs vinent es farà, 
si es possible, una campanya d’informació amb altre suport no presencial. 

• Volem felicitat els directors i directores dels màsters de la nostra Facultat, el 
professorat i el personal d’administració implicat en els canvis de les guies 
docents, continguts i metodologies necessaris per ajustar-se a la docència en 
línea que demana l’estat d’alarma sanitària. Aquesta situació ens ha exigit un 
gran increment de treball i una dedicació encara més intensa a l’atenció 
personal a l’alumnat, i al meu judici s’està fent de manera ordenada i efectiva, 
malgrat les inseguretats i dubtes que òbviament apareixen en una situació 
completament nova i inesperada.  

 

Àrea d’investigació 

• El passat 25 de febrer va reunir-se la Comissió d’Investigació de la UV on van 
ser aprovades les sol·licituds de períodes sabàtics per a PDI de la nostra 
facultat, que comptaven amb el vist-i-plau previ de la Comissió de la FFTiC. 

o En la mateixa reunió en van aprovar les bases del procés d’avaluació de 
la memòria d’investigació de l’any 2019, que posteriorment es va 
transmetre als representats dels departaments i instituts del Centre. 
Aquestes bases no presenten canvis substancials de procediment 
respecte de l’any anterior; ara bé, el vicerectorat d’investigació va 
comunicar la setmana passada que els terminis per al lliurament 
d’originals seran ampliats quan acabarà el període de confinament. En 
aquest moment no sabem quina serà la pròrroga, però estimem que és 
possible que la gestió de la memòria s’amplie fins novembre o 
desembre, és a dir, un o dos mesos més del termini habitual. 

• El 5 de març passat va reunir-se la Comissió d’Investigació de la FFTiC en 
sessió constitutiva, perquè els departaments i instituts havien de renovar els 
seus representants. Volem agrair l’esforç i el compromís a tots els companys i 
companyes que han assumit aquesta responsabilitat. La llista dels nous 
components serà presentada en aquesta Junta en punt específic per a la seua 
aprovació. 

o En aquesta reunió es va tractar la renovació de les tres subcomissions 
(gestió d’expedients, gestió de memòria i dinamització de la 
investigació), les responsables de les quals trobareu a la llista que serà 
aprovada en el punt set de l’ordre del dia. 

o Es van revisar aspectes de la memòria d’investigació i del seu calendari, 
els terminis de gestió de la qual han quedat ara en suspens. 

• Volem agrair a tot el PDI de la Facultat la paciència i consideració que estan 
tenint en aquests moments d’incertesa sobre terminis i procediments en allò 
que toca la memòria d’investigació. Recomanem que introduesquen les dades 
al GREC segons els dades que tinguen ara a mà, i que tinguen present que 



s’establirà una pròrroga suficient per accedir als documents i materials als 
quals no tenen accés actualment. 
 
 


