
 
 
 
 

Dia de la reunió: 6 de març de 2013 
Hora de la reunió: 11 h. en primera 

convocatòria 
11’30 h. en segona 

convocatòria 
     Dia de la convocatòria: 27 de febrer de 2013  

 
 

 
   
 
 La Il·lma. Sra. Degana convoca reunió ordinària de Junta de Facultat que es farà a la 
Sala de Juntes en la data i hora indicades, d'acord amb el següent Ordre del dia: 
 

 
1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària de 20 de desembre de 2012. 
2. Informe de la Degana. 
3. Adhesió, si escau, a manifestos  emesos en contra de la política educativa dels Governs 

central i autonòmic. 
4. Aprovació, si escau, de la proposta presentada pel Consell de Departament de Geografia en 

relació a l’adscripció a l’àrea de Geografia Física de les assignatures “Hidrologia 
continental i marina” i “Ordenació del territori” del Grau en Ciències Ambientals. 

5. Anàlisi de la problemàtica relativa a la gravació de les classes a les aules sense permís del 
professor. 

6. Proposta i aprovació, si escau, de nomenament de representants en les Comissions de 
selecció del professorat contractat per al curs 2013-14.  

7. Proposta i aprovació, si escau, de nomenament de representants en el Consell de Redacció 
de Saitabi. 

8. Proposta i aprovació, si escau, de nomenament de representants en la Comissió de 
Coordinació Acadèmica del Màster en Patrimoni cultural: Identificació, anàlisi i gestió. 

9. Proposta i aprovació, si escau, de nomenament de representants en la Comissió de 
Coordinació Acadèmica del Doctorat en Patrimoni cultural. 

10. Proposta i aprovació, si escau, de nomenament de representants en la Comissió de Revisió 
de qualificacions. 

11. Proposta i aprovació, si escau, de nomenament de representants en el Tribunal qualificador 
de les proves d’aptitud per a l’Homologació de Títols Estrangers. 

12. Proposta i aprovació, si escau, de nomenament de representants en la Comissió de 
proposició de Premis Extraordinaris de Diplomatura i Llicenciatura. 

13. Proposta i aprovació, si escau, del Calendari acadèmic per al curs 2013-2014. 
14. Assumptes de tràmit. 
15. Torn obert de paraula. 
 

LA SECRETÀRIA 
 
 
 

 
Mª Luz Mandingorra Llavata 


