
 
 
CLAUSTRE UNIVERSITARI DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT 
 
 
 D'acord amb què disposa l'article 56 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant, li convoque a la reunió 
ordinària del Claustre Universitari, que tindrà lloc el pròxim dia 3 d'abril (dimarts) a les 9'30 hrs. en 
primera convocatòria i a les 10'00 hrs. en segona, al Paranimf (Facultat de Dret), per a tractar els assumptes 
del següent  
 

ORDRE DEL DIA 
 
 1.- Constitució del Claustre. 
 
 2.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (29-11-05). 
 
 3.- Elecció membres de la Mesa del Claustre (un professor, un alumne, un membre del personal 
d'administració i serveis) i constitució de la mateixa. 
 
 4.- Informe del Rector. 
 
 5.- Elecció dels representants del Claustre en Consell de Govern: 
 

− 10 funcionaris docents 
− 2 funcionaris docents no doctors, contractats doctors i col·laboradors. 
− 1 ajudants, ajudants doctors, associats, emèrits, visitants, becaris i personal investigador. 
− 5 alumnes. 
− 2 membres del personal d'administració i serveis. 

 
 6.- Elecció de representants del Claustre en les comissions següents: 
 

− Comissió d'Ordenació Acadèmica i Professorat (3 representants de l'alumnat). 
− Comissió d'Investigació ( 5 professors investigadors, 2 alumnes i 3 membres del personal 

d'administració i serveis). 
− Comissió de Planificació Econòmica (un professor, un alumne, un membre del personal 

d'administració i serveis). 
 

7.- Aprovació, si escau, del Reglament del Defensor Universitari. 
 
8.- Assumptes de Tràmit. 
 
9.- Torn obert de paraula. 
 
  Alacant, 23 de març del 2007. 
   EL RECTOR, 
 
 
 
 
       Ignacio Jiménez Raneda 

 
 
- En la pàgina Web del Claustre, en “Última hora” : Convocatòria Claustre Universitari (3 d'abril del 2007) es troba la 
documentació relativa als punts 2n i 7è. També la relació d'errors detectats en la publicació de l'Estatut de la 
Universitat d'Alacant en el DOGV. 
 
- Es recorda que en la pàgina Web del Claustre està el full corresponent per a la delegació de vot (en l'apartat “Enllaços 
d'interès).Les delegacions seran tingudes en compte per a la formació del quòrum necessari per a la celebració del 
Claustre.            

 


