Seguint les instruccions del President de la Comissió d'Assumptes Acadèmics del
Consell Social de la Universitat d'Alacant, em complau convocar-li a la Reunió
Ordinària de la Comissió que tindrà lloc en el despatx del President del Consell Social,
el pròxim dia 11 de desembre de 2012, a les 16:30 hores en primera i única
convocatòria amb el següent

ORDRE DEL DIA
1 . Constitució de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UA.
2 . Posada en coneixement:
2.1. Posada en coneixement de les modificacions de Plantilla docent (VOAP):
2.1.1 . Aprovada per Consell de Govern del 27 de setembre.
2.1.2 . Aprovada per Consell de Govern del 29 de novembre.
2.2. Posada en coneixement dels Criteris per a la dotació de places pertanyents
als cossos docents universitaris en funció de la taxa de reposició (VOAP)
2.3. Posada en coneixement de la proposta de canvi d'adscripció del
Departament de Psicologia de la Salut, de la Facultat d'Educació a la Facultat de
Ciències de la Salut (VOAP)
2.4. Posada en coneixement sobre el seguiment de Titulacions Oficials de la
Universitat d'Alacant (VEFC)
2.5. Aprovació de la proposta de modificació de la Normativa de la Universitat
d'Alacant per a la implantació de títols de grau respecte a l'acreditació de
competències en idioma estranger (VEFC)
3 . Aprovació de Modificacions dels següents Graus i Màster (VEFC):
• Grau en Criminologia.
• Grau en Infermeria.
• Grau en Treball Social.
• Grau en Administració i Adreça d'Empreses.
• Grau en Dret.

• Grau en Enginyeria de l'Edificació.
• Grau en Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació.
• Grau en Enginyeria Informàtica.
• Grau en Enginyeria Civil.
• Grau en Arquitectura.
• Grau en Enginyeria Química.
• Màster Universitari en Ciència de Materials.

4 . Preguntes i propostes.

Alacant, 3 de desembre de 2012
El Secretari

Luis Ramos

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 aquesta sessió al Vicerector d'Ordenació Acadèmica i a la
Vicerectora d'Estudis, Formació i Qualitat.

