
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 de la Universitat 

d'Alacant, Campus Sant Vicent del Raspeig, el pròxim dia 16 de maig de 2019, a les 09:00 

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 (19.11.2018) 

2. Informe del President. 

3. Informe sobre l'acreditació de les Titulacions Oficials de la Universitat d'Alacant. 

4. Informe de la modificació del model d'avaluació de l'activitat docent del professorat 

(Docentia-UA), per a atendre l'informe provisional de l'ANECA. 

5. Informe del Pla de Millora de l'Activitat Docent. 

6. Informe favorable, si escau, de l'III Conveni Col·lectiu del personal laboral de les 

Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana. 

7. Informe favorable, si escau, de les memòries dels Màsters Universitaris que es 

relacionen a continuació: 

 Màster Universitari en Turisme Cultural. 

 Màster Universitari en Conservació de la Biodiversitat i Restauració del Mitjà Marí i 

Terrestre. 

8. Informe favorable, si escau, de la modificació de les Titulacions Oficials que es 

relacionen a continuació: 

- Grau en Nutrició Humana i Dietètica. 

- Grau en Economia. 

- Grau en Fonaments de l'Arquitectura. 

- Grau en Enginyeria Robòtica. 

- Grau en Matemàtiques. 

- Grau en Administració i direcció d'empreses. 

- Màster Universitari en Automàtica i Robòtica. 

- Màster Universitari en Español i Inglés com a segones llengües/llengües estrangeres. 

- Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament. 

 

 



 

9. Informe favorable, si escau, de l'extinció del Màster Universitari en Integració 

Regional. 

10. Informe favorable, si escau, de les Titulacions Internacionals que es relacionen a 

continuació: 

 Doble Grau Internacional en Administració i direcció d'empreses de la Universitat 

d'Alacant i Bachelor in Business Administration per la University of North Florida (EUA) 

 Doble Màster Universitari en Inglés i Español per a Finalitats Específiques per la 

Universitat d'Alacant i Master in Forensic Linguistics per l'East Xina University of 

Political Science and Law (ECUPL) a Xina. 

11. Posada en coneixement: 

- Modificacions de Plantilla Docent. 

- Nous Títols Propis, extincions, modificacions i renovacions. 

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

12. Torn obert de paraula. 

 

Alacant, 13 de maig de 2019. 

 

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 al Vicerector de Qualitat i Innovació Educativa, Francisco José 

Torres Alfosea, en relació amb el punt 3, 4 i 5. 

 


