
CAA (06.02.2018) 

 

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 6 de febrer de 2018, 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 (20.11.2017) 

2. Informe del President. 

3. Informe favorable, si escau, de la proposta de creació del Centre de Gastronomia del 

Mediterrani, UA-Denia. 

4. Aprovació, si escau, dels criteris de distribució de les beques-col·laboració per al curs 2018-

2019. 

5. Informe favorable, si escau, de la modificació de les Titulacions Oficials que es relacionen a 

continuació: 

- Grau en Infermeria. 

- Grau en Arquitectura. 

- Màster Universitari en Automàtica i Robòtica. 

- Màster Universitari en Emergències i Catàstrofes. 

6. Posada en coneixement: 

- Modificació de Plantilla Docent. 

- Nous Títols Propis, extincions, modificacions i renovacions. 

- Renovació del Grau Propi en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries. 

- Cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació. 

7. Torn obert de paraula. 

Alacant, 1 de febrer de 2018. 

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 de Coneixement, Amparo Navarro Faure, al 

Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat, José Penadés Martínez, i a la Vicerectora 

d'Estudiants i Ocupació, Nuria Grané Teruel, en relació amb el punt 4; i a la Directora Adjunta 

de la Seu Ciutat d'Alacant i Relacions amb la Societat, Ana Laguna Pérez, en relació amb el punt 

3 de l'ordre del dia. 


