
 
Seguint les instruccions del President de la Comissió d'Assumptes Acadèmics del 
Consell Social, Francisco Martín Irles, em complau convocar-li a la sessió ordinària 
d'aquesta Comissió que tindrà lloc en el despatx del President del Consell Social, el 
pròxim dia 28 de juny de 2016, a les 9:45 hores en primera convocatòria i a les 10:00 
hores en segona amb el següent 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (09.02.2016). 
2. Informe del President. 
3. Informe favorable, si escau, de la proposta de creació de l'Institut Universitari de 
Recerca de Estudis Socials d'Amèrica Llatina. 
4. Informe favorable, si escau, del Doble grau en Enginyeria Informàtica i 
Administració i direcció d'empreses (Doble Grau I2ADE). 
5. Informe favorable, si escau, de la memòria de la titulació oficial del Màster 
Universitari en Història del Món Mediterrani i les seues Regions. De la Prehistòria a 
l'Edat Mitjana. 
6. Informe favorable, si escau, de la modificació de les titulacions oficials que es 
relacion a continuació: 

- Grau en Turisme 
- Màster Universitari en Envelliment Actiu i Salut. 
- Màster Universitari en Nutrició i Alimentació. 

7. Posada en coneixement: 
- Modificacions de Plantilla Docent, aprovades en els Consells de Govern de 25 
de febrer, 18 de març i 26 maig de 2016. 
- Criteris per a la dotació de places pertanyents als cossos docents universitaris 
en funció de la taxa de reposició 2016. 
- Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2016 de places de personal docent i 
investigador. 
- Nous Títols Propis, sol·licituds de renovació i modificacions. 

8. Torn obert de paraula. 
 
 
Alacant, 20 de juny de 2016. 
 
La Secretària 
 
 
Aránzazu Calzada 
 
OBSERVACIONS: En virtut de les atribucions conferides en l'article 14, punt 2 de la 
Llei 2/2003, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes, es convida a la Vicerectora de Recerca i Transferència del Coneixement, 
Amparo Navarro Faure, en relació amb el punt 3 de l'ordre del dia. 


