Acords	
  de	
  Junta	
  de	
  l’Escola	
  Tècnica	
  Superior	
  d’Enginyeria	
  	
  
ANY	
  2013	
  
	
  
	
  

JC	
  Ordinària	
  de	
  30	
  de	
  gener	
  de	
  2013	
  
(AJC 2013/01) “S’aproven per assentiment, les propostes de cursos de Postgrau i
Especialització per al curs 2013-2014.”
(AJC 2013/02)

“S’aprova, per assentiment de tots els assistents, la proposta d’Oferta
del Curs Acadèmic (OCA) dels màsters de l’ETSE-UV per al curs
2013-2014.“

(AJC 2013/03)

“No hi ha candidats estudiants per a membres de la Junta Electoral de
l’ETSE-UV, per tant no es vota.”

(AJC 2013/04)

“S’aprova, per assentiment, la proposta de membres representants dels
estudiants a la Comissió de Pràctiques de l’ETSE-UV:
Lisardo Fernández Cordeiro (CAT GII-GIM).
Jordi Lledo Grau (CAT GIQ-GIEI).
Mónica Grau Calatayud (CAT GIT-GIET).”

(AJC 2013/05)

“S’aprova, per assentiment, la proposta d’un membre representant
dels estudiants a la Comissió de Cafeteria de l’ETSE-UV:
Sara Alberola Mahiques.
Queda encara una altra plaça vacant.”

JC	
  Ordinària	
  de	
  25	
  de	
  març	
  de	
  2013	
  
(AJC 2013/06) “S’aprova, per 19 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions, el tancament
i liquidació del pressupost de l’ETSE per a l’any 2012”
(AJC 2013/07) “S’aprova, per 19 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions, la proposta i
aprovació del pressupost de l’ETSE per a l’any 2013”
(AJC 2013/08) “S’aprova, amb la següent votació:
Assistents:
18
A favor:
18
En contra:
0
Abstencions: 0
la proposta de les Comissions de Selecció de Professorat Contractat per al curs 20132014, que queden amb la següent composició:
Per a contractes indefinits
Tit.1: Sonia Loras Jiménez (DEQ). Àrea: Enginyeria Química
Tit.2: Silvia Casans Berga (DEE). Àrea: Tecnologia Electrònica
Sup.1: Esther De Ves Cuenca (DI). Àrea: Ciència de la Computació i Intel·ligència
Artificial
Sup.2: Elena Díaz Fernández (DI). Àrea: Ciència de la Computació i Intel·ligència
Artificial
Per a contractes temporals
Tit.1: Paula Marzal Doménech (DEQ). Àrea: Enginyeria Química
Tit.2: Paloma Moreno Clarí (DI). Àrea: Enginyeria Telemàtica
Tit.3: Emilio Soria Olivas (DEE). Àrea: Electrònica
Sup.1: Edith Navarro Antón (DEE). Àrea: Tecnologia Electrònica
Sup.2: Amparo Cháfer Ortega (DEQ). Àrea: Enginyeria Química
Sup.3: Silvia Rueda Pascual (DI). Àrea: Ciència de la Computació i Intel·ligència
Artificial”
(AJC 2013/09) “S’aprova, per assentiment, la proposta de Na Juana Beta Muñoz com a
membre representant del PAS per a la Comissió de Pràctiques Externes de l’ETSE-UV”
(AJC 2013/10) “S’aprova, per 18 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions, la proposta
de sol·licitud d’interès i de membres de la Comissió d’Elaboració del
Pla d’Estudis (CEPE) del Màster d’Enginyeria Química. La CEPE
proposada és la següent:
Vicente Martínez Soria (actuarà com a president per delegació del
director de l’ETSE-UV).

Amparo Cháfer Ortega.
Pablo Joaquín Miguel Dolz.
Antoni Vicent Orchillés Balbastre.
Aurora Seco Torrecilla.
Joaquín Julio Debón Domingo (PAS).
Belén Uriol Balbín (Estudiant Grau Enginyeria Química)”.
(AJC 2013/11) “S’aproven, per assentiment, les modificacions al calendari d’exàmens
per al curs 2012-2013”

JC	
  Ordinària	
  de	
  20	
  de	
  maig	
  de	
  2013	
  
	
  
(AJC 2013/12) “S’aprova, amb la següent votació:
Assistents:
20
A favor:
20
En contra:
0
Abstencions: 0
l’adhesió al pronunciament de la Universitat de València sobre l’informe d’experts
respecte a propostes per a la reforma i millora de la qualitat i eficiència del sistema
universitari.”
(AJC 2013/13) “S’aprova, per assentiment de tots els assistents, la proposta de criteris
unificats d’horaris als graus i màsters de l’ETSE-UV.”
(AJC 2013/14) “S’aprova, per assentiment, la proposta de composició de la Comissió
de Coordinació Acadèmica del màster en Enginyeria de Sistemes i Aplicacions Web,
quedant la composició de l’esmentada Comissió:
President
PDI

Wladimiro Díaz Villanueva
Francisco Grimaldo Moreno
Juan Gutiérrez Aguado
Rafael Javier Martínez Durá
José Javier Samper Zapater

PAS

Joaquín Julio Debón Domingo (per
delegació de l’administrador)

“
(AJC 2013/15) “S’aprova, per assentiment de tots els assistents, les modificacions
proposades a l’Oferta de Curs Acadèmic (OCA) del màster en Enginyeria Ambiental per
al curso 2013-2014.”
	
  
	
  

	
  
JC	
  Ordinària	
  de	
  12	
  de	
  juliol	
  de	
  2013	
  
(AJC 2013/16) “S’aproven, per assentiment, els horaris per al curs 2013-2014.”
(AJC 2013/17) “S’aprova, per assentiment, el calendari d’exàmens per al curs 20132014.”
	
  

	
  

JC	
  Ordinària	
  de	
  11	
  de	
  setembre	
  de	
  2013	
  
	
  
(AJC 2013/18) “S’aproven, per assentiment, les modificacions al pla d’estudis del Grau
en Enginyeria Multimèdia”.
(AJC 2013/19) “S’aproven, per assentiment, les modificacions al calendari d’exàmens
per al curs 2013-2014”.
(AJC 2013/20) “S’aprova, per assentiment, les proposta de modificacions per a
l’Agenda Digital de la Comunitat valenciana”.

JC	
  Ordinària	
  de	
  18	
  d’octubre	
  de	
  2013	
  
	
  
(AJC 2013/21) “S’aprova, per assentiment les modificacions dels plans d’estudi del
màster en Enginyeria Electrònica.
(AJC 2013/22) “S’aproven, per assentiment les modificacions dels plans d’estudi del
màster en Ciències Avançades de les Telecomunicacions Modernes.”
(AJC 2013/23) “S’aproven, per assentiment les modificacions de l’OCA del màster en
Enginyeria Ambiental del curs 2013-2014.”
(AJC 2013/24) “S’aproven, per assentiment, les modificacions al calendari d’exàmens
per al curs 2013-2014.”

JC	
  Ordinària	
  de	
  10	
  de	
  desembre	
  de	
  2013	
  
	
  
(AJC 2013/25) “S’aprova, per assentiment de tots els assistents, amb les modificacions
escaients, la proposta d’Oferta del Curs Acadèmic (OCA) per al curs 2014-2015.“
(AJC 2013/26) “D’acord amb la normativa de Consell de Govern per a l’adjudicació de
premis extraordinaris (aprovada en la sessió de 2 d’abril de 1987 i modificada en la de
26 de gener de 1988 i en la de 27 de juny de 1991), s’aprova per assentiment la
concessió dels premis extraordinaris del curs 2012-2013 als titulats següents:

Titulació

Nº Titulats

Nº Premis
segons quota

Nom i Cognoms

Mitjana

Enginyeria Química

30

1

Fidel Toldrá Reig

2,94

Enginyeria
Informàtica

44

1

Pablo San Juan Sebastián

3,02

Enginyeria Tècnica
de Telecomunicació,
Sistemes Electrònics

76

1

Luis Javier López Sáez

3,35

Enginyeria Tècnica
de Telecomunicació,
Telemàtica

60

1

Pablo San Juan Sebastián

2,95

“
(AJC 2013/27) “S’aprova, per assentiment de tots els assistents, la proposta de
membres de la comissió de mobilitat de l’ETSE-UV:
PRESIDENT
José David Martín Guerrero (per delegació del director de l’ETSE-UV)
COORDINADORS DE MOBILITAT
CENTRE ETSE-UV: José David Martín Guerrero
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL: Joan Vila Francés
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA DE TELECOMUNICACIÓ: Luis Gómez
Chova
GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA: Miguel Arevalillo Herráez
GRAU EN ENGINYERIA MULTIMÈDIA: Esther Durá Martínez
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA: Sonia Loras Giménez
GRAU EN ENGINYERIA TELEMÀTICA: Jaume Segura García

REPRESENTANT DELS DIRECTORS DE MÀSTERS I COORDINADORS DE
DOCTORAT
José Javier Samper Zapater
REPRESENTANT DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Juan Antonio Carrilero Martínez (per delegació de l’administrador de l’ETSE-UV)
REPRESENTANT DELS ESTUDIANTS I ESTUDIANTES
Julián Moreno López (triat per l’Assemblea de Representants)”

