
 
     

   Consell  Social 
Consejo Social 

 
Seguint les instruccions del President de la Comissió d'Assumptes Acadèmics del Consell Social, 

Sr. Francisco Martín Irles, em complau convocar-li a la sessió virtual d'aquesta Comissió que 

tindrà lloc el dia 31 de maig de 2021, a les 10:30h en única convocatòria, amb el següent 

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (20.04.2021) 

 

2. Informe del President. 

 

3. Aprovació, si escau, de la distribució de les beques-col·laboració entre els Departaments de la 

Universitat d'Alacant per al curs 2021/2022. 

 

4. Informe favorable, si escau, de la Doble Titulació Internacional entre la Universitat d'Alacant 

i la Northern Arizona University, per al curs acadèmic 2021/2022, denominada Grau en 

Enginyeria Informàtica (especialitat computació) i Bachelor of Science - Applied Computer 

Science. 

 

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

continuació: 

- Grau en Física. 

- Grau en Gestió i Administració Pública. 

- Grau en Dret. 

- Grau en Nutrició Humana i Dietètica. 

- Màster Universitari en Ciència de Dades. 

- Màster Universitari en Desenvolupament d'Aplicacions i Serveis Web. 

 

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

 

7. Posada en coneixement: 

- Modificació de Plantilla Docent. 

- Ampliació del nombre de terminis per al pagament de matrícula de 4 a 8 en els estudis oficials 

de Grau i Màster Universitari. 

- Proposta de supressió del requisit lingüístic del nivell B1 d'un idioma del Marc Europeu de 

Referència de les Llengües en el Grau en Física de la Facultat de Ciències de la Universitat 

d'Alacant. 

- Modificacions de Títols Propis. 

- Modificació de la Normativa de la Universitat d'Alacant per a la implantació de Títols de 

Grau. 

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

 

8. Torn obert de paraula. 

 

Alacant, 27 de maig de 2021 

 

La Secretària 

 

Aránzazu Calzada 


