
 
 
 
 
 
 

 
Dia de la reunió: 30 d’octubre de 2012 
 Hora de la reunió: 12 h. en primera 
convocatòria i 12:30 h. en segona 

             Dia de la convocatòria: 25 d’octubre 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 de 27 de setembre del 2012. 
2. Informe de la Degana. 
3. Proposta i aprovació, si escau, de la composició de la Junta Electoral de la Facultat. 
4. Proposta i aprovació, si escau, dels vocals 1, 2 i 3 dels Tribunals que han de jutjar els 

concursos d’accés a les cossos docents universitaris següents: 
- plaça nº 6357 de Catedràtic d’Universitat del departament de Geografia, àrea de Geogràfica Física. 
- plaça nº 6360 de Catedràtic d’Universitat del departament d’Història de l’Art, àrea d’Història de l’Art. 
- plaça nº 6361 de Catedràtic d’Universitat del departament d’Història Moderna, àrea d’Història Moderna. 
- plaça nº 6359 de Catedràtic d’Universitat del departament d’Història Contemporània, àrea Contemporània. 
- places nº 5060, 4980, 4384,4881,4417 de Titular d’Universitat del departament d’Història de l’Art. 

 
5. Proposta i aprovació, si escau, de Cursos d’Extensió Universitària.  
6. Proposta i aprovació, si escau, de representants de la Facultat de Geografia i Història en la 

Comissió Qualificadora per a l’adjudicació d’una Beca de Catalogació i Informatització dels 
Fons de la Biblioteca Municipal de València. 

7. Proposta de nomenament de representant en la Comissió de Coordinació del Doctorat en 
Patrimoni Cultural: Identificació, anàlisi i gestió. 

8. Proposta i aprovació, si escau, d’ajornament de la implantació del Màster en Història de la 
formació del món occidental. 

9. Proposta i aprovació, si escau, de canvi de representants en la Comissió d’Elaboració del 
Pla d’Estudis del Programa de Doctorat propi de la Facultat. 

10. Assumptes de tràmit. 
11. Torn obert de paraula. 
 

LA SECRETÀRIA 
 
 

 
 

Mª Luz Mandingorra Llavata 

 
 
 
 


