
 

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  

Deganat 

Francesc  Muñoz Pradas, secretari acadèmic de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la 
UAB 

CERTIFICO 

I.Que la Junta de Facultat del  15 de març de 2023  va prendre el següent acord: 
 

 Aprovar el document  “ Llistat de les assignatures relacionades amb la implantació de l’Avaluació 
Única  (AU) als estudis de grau i de màster de la FCPiS” 
   
 
Aquest  document va ser aprovat  amb el vot a favor de vint-i-vuit dels membres presents i una 
abstenció  
 
II. Que l'acta de la sessió en la qual es van prendre l’ acord objecte d'aquesta certificació està pendent 

d'aprovació, la qual cosa es fa constar de conformitat amb el que estableix l'article 20.3 de la Llei 

26/2010, de 3 d'agost, de règim i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  

  

  

I, perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat.  

 
 
 
 
Francesc Muñoz Pradas  
Secretari 

Bellaterra, 16 de març  de 2023 
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Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  

Deganat 

Francesc  Muñoz Pradas, secretari acadèmic de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la 
UAB 

CERTIFICO 

I.Que la Junta de Facultat del  15 de març  de 2023  va prendre el següent acord: 
 
 Aprovar el document  “ Aplicació de la normativa de la Avaluació Única (AU) de la UAB a la FCPiS”   
 
Aquest document va ser aprovat  amb el vot a favor de vint-i-vuit  dels membres presents i un vot en 
contra 
 
II. Que l'acta de la sessió en la qual es van prendre l’ acord objecte d'aquesta certificació està pendent 

d'aprovació, la qual cosa es fa constar de conformitat amb el que estableix l'article 20.3 de la Llei 

26/2010, de 3 d'agost, de règim i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  

  

  

I, perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat.  

 
 
 
 
Francesc Muñoz Pradas  
Secretari 

Bellaterra, 16  de març  de 2023 

Edifici B - Campus de la UAB -• 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Barcelona – Spain  
Tel.+34 93 581 1338 • dg.politiques.sociologia@uab.cat www.uab.cat/politiques-sociologia 

Fecha: 2023.03.16 
11:03:32 +01'00'


