
 
 
 
 
 
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 de Presidència del Consell Social, el 
pròxim dia 23 de novembre de 2016, a les 9:15 hores en primera convocatòria i a les 
9:30 hores en segona amb el següent 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (28.06.2016). 
2. Informe del President. 
3. Informe sobre la proposta de modificació de la normativa de permanència. 
4. Informe de l'evolució de la matrícula per titulacions. 
5. Informe de la convocatòria 2016/2017 de les Beques-Col·laboració. 
6. Informe favorable, si escau, sobre el complement de productivitat per avaluació de 
l'acompliment del personal d'administració i serveis 2016. 
7. Informe favorable, si escau, de la proposta de les següents Titulacions Oficials: 
- Grau en Relacions Internacionals. 
- Màster Universitari en Adreça i Planificació del Turisme. 
8. Informe favorable, si escau, de la modificació de les Titulacions Oficials que es 
relacionen a continuació: 
- Grau en Criminologia. 
- Grau en Fonaments de l'Arquitectura. 
- Grau en Enginyeria Química. 
- Grau en Enginyeria Informàtica. 
- Grau en Enginyeria Multimèdia. 
- Màster Universitari en Advocacia. 
- Màster Universitari en Desenvolupament d'Aplicacions i Serveis Web. 
- Màster Universitari en Gestió de l'Edificació. 
- Màster Universitari en Automàtica i Robòtica. 
- Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canales i Ports. 
- Màster Universitari en Enginyeria Geològica 
- Màster Universitari en Enginyeria Química. 
9. Informe favorable, si escau, de l'extinció de les titulacions oficials que es relacionen a 
continuació: 
- Màster en Ciències de la Infermeria. 
- Màster en Recerca en Ciències de la Infermeria. 
- Màster en Nutrició Clínica i Comunitària. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
10. Posada en coneixement: 
- Memòries de Recerca de l'any 2015 i els Planes de Recerca per a l'any 2016 dels 
Instituts Universitaris de Recerca de la Universitat d'Alacant. 
- Modificacions de Plantilla Docent. 
- Modificacions dels Programes de Doctorat, aprovats en el Consell de Govern de 28 de 
juliol de 2016. 
- Modificació de Títols Propis del curs acadèmic 2016/2017. 
11. Torn obert de paraula. 
Alacant, 17 de novembre 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 Estudiants i Ocupació, Nuria Vaig granar 
Teruel, en relació amb els punts 3 i 4 de l'ordre del dia. 


