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ACTA
COMISSIÓ COORDINADORA
DE LA JUNTA DE FACULTAT
Número de sessió: 1/2022
Data: 28 de gener
Hora: 10:00
Lloc: Sala de Juntes

Hi assisteixen: Barbeito Veloso, Mariluz; Bonet Bagant, Montse; Calderon Carrero,Ana; Díez
Jiménez, Mercè; Expósito Rico, Trini; Marín Otto, Enric; Pires de Sa, Fernanda; Tejedor Calvo,
Santiago;
Persona convidada: Bosch Benabarre, Anna M. (Responsable de Gestió Acadèmica)
Excusen:
No hi assisteixen:

Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’oferta de places i criteris d’admissió per canvi
d’estudis universitaris espanyols per al curs acadèmic 2022/2023 i de l’oferta de
places i criteris d’admissió per canvi d’estudis universitaris estrangers per al
curs acadèmic 2022/2023.

Desenvolupament de la sessió
La responsable de Gestió Acadèmica del centre, Sra. Anna Bosch, explica a la Comissió
quina és l’oferta en els dos casos i el perquè de la urgència de la seva aprovació, donat
que cal fer-les públiques el dia 4 de febrer com a màxim. Qualifica l’oferta de
continuista, amb l’excepció dels graus de Comunicació Interactiva i Comunicació de
les Organitzacions, que passen d’oferir-ne una a oferir-ne dues.
En el torn de dubtes i preguntes, la professora Barbeito pregunta pel motiu pel qual el
nombre de places de Comunicació Audiovisual i el de Publicitat i Relacions Públiques,
essent com són grups amb el mateix nombre d’estudiants d’entrada, tenen una oferta
diferent. La Sra. Bosch respon que es va fer i aprovar la petició fa anys quan es va
detectar que la demanda d’ambdós graus era diferent.
La Comissió aprova per assentiment l’oferta de places presentada.
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Sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 10:23h.
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