
 

 
 
 

Data: 13 d’abril de  2021 
N/Ref.: Deganat 
Assumpte: Convocatòria Junta de Centre  
Destinataris: Membres de la Junta de Facultat 

 
 
Us convoque a la reunió de la Junta de Facultat que tindrà lloc el proper divendres 16 d’abril de 
2021, a les 11:00 hores en primera convocatòria i a les 11:30 hores en segona convocatòria, a 
l’aula  F.1.1 de la Facultat amb el següent 

Ordre del dia: 
1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions de 23 i 26 de febrer de 2021. 
2. Informe de la degana.  
3. Aprovació, si escau, del nombre de places destinades a l'admissió per continuació d'estudis 

universitaris oficials espanyols o estrangers en el grau de Química i en la doble titulació de 
Física i Química.  

4. Aprovació, si escau, del document d’expressió d’interès en el Máster interuniversitari en 
Química Sanitària.  

5. Aprovació, si escau, de la proposta de membres de la Comissió de selecció de personal 
contractat de caràcter temporal per al curs acadèmic 2021-22. 

6. Aprovació, si escau, de les propostes, per part de la Junta de Facultat, de membres dels 
tribunals, vocals titulars i suplents aliens al Departament, de les places de promoció a TU i 
CU del curs 2021-22 

7. Aprovació, si escau, de la renovació de les següents Comissions de la Facultat: 
• Comissió de Barems 
• Comissió de Premis Extraordinaris de Grau i Llicenciatura 
• Comissió d’Igualtat 
• Comissió de Revisió de Qualificacions 
• Comissió Econòmica 
• Comissió d’Hemeroteca 

8. Aprovació, si escau, de la creació de la Comissió d’Informàtica de la Facultat, el seu 
reglament i la seua composició.  

9. Informació sobre l’actualització de les següents Comissions de la Facultat: 
• Comissió de Pràctiques Externes 
• Comitè de Qualitat de Centre 
• Comissió d’Espais 
• Comissió de Mobilitat 

10. Torn obert de paraules.  
 

La presidenta de la Junta de Facultat, Adela R. Mauri Aucejo 

  
 
NOTA: La documentació completa estarà a l’àrea de disc jfacquimica a la que es pot accedir a través del navegador a 
l’adreça https:/disco.uv.es/disco mitjançant l’usuari i contrasenya de correu personal de la Universitat de cadascun o 
cadascuna. 


