JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Data: 22 de juliol de 2014
Lloc: Sala de Juntes
Hora de la reunió: 12:30 en segona convocatòria

Assistents: relació a l'Annex 1. Excusen la seua assistència: Cristina Aldana Nácher,
Mar Beltrán Silva, Ana Mª Camarasa Belmonte, Vicente Cervera García, Jaime Escribano
Pizarro, Mª Nieves Julia Gómez Manzano, Francisco M. Gimeno Blay, Emilio Iranzo García,
Josep Montesinos Martínez, Laura Peris Bolta, Manuel Tamarit Marí.

1 Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària d’11 de juny de 2014.
S'aprova l‘acta per assentiment.
2 Informe de la Degana.
La Degana dona la benvinguda al professor Javier Navarro, que s’incorpora a l’equip
deganal com a Vicedegà de Cultura i participació estudiantil. Expressa el seu agraïment al
professor Jorge Catalá Sanz per la tasca duta a terme en l’esmentat Vicedeganat i el seu
compromís amb l’equip deganal al llarg dels passats dos anys. També li d0na l’enhorabona
pel seu recent nomenament com a Director del Departament d’Història Moderna.
El professor Jorge Catalá agraeix a la Degana les seues paraules i desitja bona sort al
nou Vicedegà en aquest començament de trajectòria.
Tot seguit, la Degana informa en relació als punts següents:


Davant els problemes que està plantejant la docència i avaluació dels
Treballs Final de Grau en les diverses titulacions de la UVEG, es considera
oportú que el Consell de Govern dictamine una pauta general que podria
passar per la inclusió dels TFG en els criteris d’OCA de cada curs acadèmic.



Circulació al si de la comunitat universitària de diversos esborranys de
decret, relatius a:
o Acreditació dels professors universitaris.
o Acreditació de les Universitats.
o Reforma del sistema d’ensenyament universitari i implantació d’una
estructura de 3+2. Davant aquesta proposta s’han alçat moltes veus
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contràries perquè aquesta reorganització es faria quan encara no
s’han extingit totalment les llicenciatures i no s’han acabat
d’implantar els Graus de 4 anys i els postgraus d’un any. A més,
també planteja diversos problemes de tipus social i legal.


Aprovació en Consell de Govern de
o Escola Doctoral de la UVEG i del seu Reglament.
o Modificació del Formulari de Verificació del Màster en Història de
l’Art i Cultura visual.
o Títols propis de l’Adeit i del Servei d’extensió universitària. Açò ha
generat certa preocupació per la confusió que genera el donar la
denominació de Màster a titulacions no verificades.
o Tribunals de places de promoció del professorat.



Qüestions relatives a la Facultat:
o Reforma dels banys.
o La Facultat renovarà l’oferta de cursos d’idiomes per a PAS i PDI per
al curs 2014‐2015.
o El Vicedegà de Cultura i participació estudiantil recorda que la
convocatòria per a la sol∙licitud d’ajudes per a la realització
d’activitats complementàries corresponents al primer quadrimestre
del curs 2014‐15 es tanca el 30 de juliol.



La Secretària informa que, arran de la baixa per malaltia del professor Joan
Mateu Bellés, la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster en
Patrimoni cultural: Identificació, anàlisi i gestió sol∙licità al Departament de
Geografia que indicara quin professor es faria càrrec de la docència
impartida pel professor Mateu. Des de la direcció del Departament, es
proposà el professor Joan Piqueras, raó per la qual es va procedir al canvi
d’adscripció d’àrea en l’OCA, de Geografia Física a Anàlisi geogràfica
regional. En preparar l’OCA del curs 2014‐15, es va mantindre aquesta
adscripció i es va remetre la informació als Departaments per tal que feren
les propostes de canvi adients. Com que no hi hagué indicacions de cap
tipus, es va procedir a la gravació dels horaris d’acord amb allò estipulat a
l’OCA. Davant les queixes expressades pel professor Mateu al Director del
Màster, el deganat i el Consell del Departament de Geografia, la Secretària
insisteix en el fet que ni el Director ni la Comissió de Coordinació Acadèmica
del Màster tenen potestat per a modificar l’assignació de docència feta pels
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departaments, sinó que es limiten a arreplegar la informació proporcionada
pels departaments, responsables de l’organització del POD de les àrees que
els integren.
3. Proposta i aprovació, si escau, d’adhesió a la petició del Departament d’Història
Moderna de nomenament de la Dra. Emilia Salvador Esteban com a professora honorària
de la Universitat de València.
La Degana dona lectura a l’escrit del Departament d’Història Moderna en què
demana l’adhesió de la Junta de Facultat a la sol∙licitud de nomenament de la Dra. Emilia
Salvador Esteban com a professora honorària de la Universitat de València i recorda la llarga
trajectòria docent i investigadora de la professora Salvador al si de la UVEG.
El professor Lluís Guia explica que finalitza el contracte de la professora Salvador
com a professora emèrita i, com es va fer en el cas del professor Mestre, atenent a la
vocació docent de la professora Salvador i el seu compromís amb l’estudiantat, el
Departament d’Història Moderna considera oportuna aquesta sol∙licitud i, tot i que no és
preceptiva, hi desitja l’adhesió de la Junta de Centre.
S’aprova la proposta per assentiment.
4 Aprovació, si escau, de la proposta de firma d’un conveni marc amb la Universitat de
Sakarya (Turquía).
La Degana explica que la nova normativa del programa Erasmus exigeix l’aprovació
en Junta de Centre dels convenis marc quan afecten als estudis de postgrau i doctorat. La
Universitat de Sakarya imparteix estudis de Geografia, Història i Història de l’Art i manté una
relació important amb la Facultat amb un intercanvi significatiu de professors i estudiants al
llarg dels darrers anys.
Tot seguit es procedeix a la votació amb el resultat que segueix:
Vots a favor

18

Vots en contra

0

Abstencions

0

S’aprova la proposta per unanimitat.
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5 Proposta i aprovació, si escau, de modificació de l’OCA del Màster en Patrimoni cultural:
Identificació, Anàlisi i Gestió per al curs 2014‐15 en el mòdul 43499 “Museografia”.
La Degana explica que aquesta modificació es deu al fet que el professor Alejandro
Villar Torres, que impartia classes en el Màster en Patrimoni cultural: Identificació, anàlisi i
gestió com a professor extern, s’ha convertit en professor associat de l’àrea d’Història de
l’Art de la UVEG, de manera que cal adscriure la docència que impartia –un total de 3 hores‐
a l’esmentada àrea d’Història de l’Art.
Tot seguit es procedeix a la votació amb el resultat que segueix:
Vots a favor

18

Vots en contra

0

Abstencions

0

S’aprova la proposta per unanimitat.
6 Assumptes de tràmit.
No hi ha.
7 Torn obert de paraula.
No es produeixen intervencions.
I, sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 13:30 hores, de la qual,
com a Secretària, done fe i, amb el vist‐i‐plau de la Degana, estenc aquesta acta.

Vist‐i‐plau
La Secretària

Mª Luz Mandingorra Llavata

La Degana

Ester Alba Pagán
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ANNEX 1
JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
22 de juliol de 2014

LLISTA D'ASSISTENTS
Equip deganal:
Ester Alba Pagán
Mª Dolores Pitarch Garrido
Mª Luz Mandingorra Llavata
Javier Navarro Navarro
Nuria Tabanera García
Professorat amb vinculació permanent:
Ferran Arasa Gil
Luís Arciniega García
Jorge Catalá Sanz
Lluís Guia Marin
Felipe Jerez Moliner
José Luís Jiménez Salvador
Antonio Carlos Ledo Caballero
Mª José López García
Alejandro Pérez Cueva
Pablo Pérez García
Amadeo Serra Desfilis
Professorat investigador en formació:
Mireia Machancoses López
Personal d'administració i serveis:
Consuelo Mares García
Administrador de la Facultat (amb veu, però sense vot)
Joaquín V. Lacasta Calvo
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