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DATA DE LA REUNIÓ: Dimecres, 20 de maig de 2020 

HORA DE LA REUNIÓ: A les 11 hores 
LLOC: Videoconferència 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: Divendres, 15 de maig 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 virtual del 8 d’abril de 2020. 
2. Informe de Deganat. 

3. Esmena dels errors detectats en els perfils i tribunals de la places de CD, TU i CU. 

4. Suport, si escau, de la Junta de Centre a la modificació del MAES. 

5. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d’alguns màsters del centre per a demanar al Vicerectorat 

d’Estudis i Política Lingüística la creació d’un grup no presencial per al curs 2020/21, i la seua 

inclusió dins de la publicitat dels màsters des de la preinscripció. 

6. Altres qüestions. 

7. Precs i preguntes. 

 
                                                                            EL SECRETARI, 

                                                                             

 

 

                                                                     Signat: Rafael Roca Ricart 

                                          Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

 

 
Nota: Us enviem també la documentació relativa al punt 1. La resta de la documentació, us la 

farem arribar tan aviat com siga possible. 
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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. 

 
 


