
  
 
 
 

 
Dia de la reunió: 7 de maig de 2012 
Hora de la reunió 11 h. en primera convocatòria i  
11:30  h. en segona    

      Dia de la convocatòria: 2 de maig de 2012 
 
 
 
  
 
 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 26 de març de 2012. 
2. Informe de la Degana. 
3. Proposta i aprovació, si escau, de la composició dels tribunals de places vacants de cossos docents 

universitaris següents: plaça 1201 TU Història Contemporània, plaça 1156 TU Geografia Humana, 
plaça 6287 CU Història de l’Art, plaça 6277 CU Història Contemporània, plaça 6276 CU Geografia 
Física. 

4. Proposta i aprovació, si escau, de recolzament a l’escrit de la Mesa de Campus Blasco Ibáñez del 
passat 3 d’abril relatiu a l’obertura dels Centres i de la Biblioteca d’Humanitats “Joan Reglà” els 
dissabtes. 

5. Informació sobre el Reial Decret-llei 14/2012 de 20 d’abril de mesures urgents sobre racionalització 
de les despeses públiques en l’àmbit educatiu  i aprovació, si escau, de l’escrit de rebuig a l’esmentat 
Reial Decret. 

6. Proposta i aprovació, si escau, del pressupost de la Facultat per a l’any 2012. 
7. Proposta i aprovació, si escau, del Calendari acadèmic per al curs 2012-2013. 
8. Proposta i aprovació, si escau, de la composició de la Comissió de Coordinació Acadèmica del 

Màster Universitari en Història de la Formació del Món Occidental per la Universitat de València 
(Estudi General). 

9. Proposta i aprovació, si escau, de la composició de la Comissió de Pràctiques externes del Centre. 
10. Proposta i aprovació. si escau, de la composició de la Comissió d’Igualtat del Centre. 
11. Proposta i aprovació. si escau, de la composició de la Comissió d’Intercanvi del Centre. 
12. Assumptes de tràmit. 
13. Torn obert de paraula. 
 

 

 

LA SECRETÀRIA 
 
 
 
 
 

Mª Luz Mandingorra Llavata 
 
  
 
 
 


