
 
 
Seguint les instruccions del President de la Comissió d'Assumptes Acadèmics del 
Consell Social D. Francisco Martín Irles, em complau convocar-li a la Reunió 
Ordinària d'aquesta Comissió que tindrà lloc en el despatx del President, el pròxim dia 
19 de febrer de 2015, a les 12:00 hores en primera convocatòria i a les 12:15 hores 
en segona si no hi haguera quòrum amb el següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior. (16.12.2014) 
2. Línies d'Actuació per al 2015. Acords que procedisquen. 

2.1. Estudi dels informe d'avaluació de la qualitat de la Universitat emesos per 
l'ANECA i AVAP. 

3. Informe favorable, si escau, de les propostes de Memòries de Màsters Universitaris 
que a continuació es detallen: 

- Màster Universitari de Recerca en Ciències de la Salut. 
- Màster Universitari en Emergències i Catàstrofes. 
- Màster Universitari en Envelliment Actiu i Salut. 
- Màster Universitari en Nutrició. 

4. Informe favorable, si escau, de la modificació de les següents titulacions: 
- Màster Universitari en Enginyeria Informàtica. 
- Màster Universitari en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat. 

5. Posada en coneixement: 
5.1. Activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, 
solidàries i de cooperació, susceptibles de reconeixement acadèmic. Acords que 
procedisquen. 
5.2. Modificació del Màster en Argumentació Jurídica del curs acadèmic 
2014/2015. Acords que procedisquen. 
5.3. Reial decret 43/2015 de 2 de febrer, pel qual es modifiquen Reial decret 
1393/2007 i Reial decret 99/2011, sobre ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. Acords que procedisquen. 

6. Preguntes i propostes. Acords que procedisquen. 
 
Alacant, 16 de febrer de 2015. 
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 la Vicerectora d'Estudis, Formació i Qualitat, Dª Mª. Cecilia 
Gómez Lucas, en relació amb el punt 2.1. de l'ordre del dia. 


