REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DE DOCÈNCIA DE LES TITULACIONS:
GRAUS COMBINATS DE FILOLOGIA
Aprovat a la Comissió d’ordenació Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres amb data 12
de febrer de 2015 i modificat a la COA del 11 de desembre de 2017

ARTICLE 1:
1.1.‐ El present Reglament afecta a les titulacions:
Grau en Estudis d’Anglès i Català
Grau en Estudis d’Anglès i Clàssiques
Grau en Estudis d’Anglès i Espanyol
Grau en Estudis d’Anglès i Francès
Grau en Estudis de Català i Clàssiques
Grau en Estudis de Català i Espanyol
Grau en Estudis de Català i Francès
Grau en Estudis de Clàssiques i Espanyol
Grau en Estudis de Clàssiques i Francès
Grau en Estudis d’Espanyol i Francès
Grau Obert el Llengües i Literatures
1.2.‐ Totes les titulacions esmentades a l’article 1.1 funcionaran amb una sola Comissió de
Docència conjunta.
1.3.‐ Totes les titulacions esmentades a l’article 1.1. estan adscrites a la Facultat de Filosofia i
Lletres.
1.4.‐ La comesa general de la Comissió de Docència dels Graus Combinats és debatre i
eventualment resoldre les qüestions que afecten l’organització i la coordinació acadèmica
d’aquestes titulacions.

ARTICLE 2:
Les funcions especifiques de la Comissió de Docència seran:
a) L’assessorament en l’elaboració del Pla Docent elaborat pels Coordinadors i pels
Departaments de les titulacions que participen en els Graus Combinats i, quan
s’escaigui, en la reforma del Pla d’Estudis elaborat pel Deganat de la Facultat de Lletres
en col∙laboració amb els Departaments implicats en la titulació.
b) La valoració del funcionament de les titulacions.
c) El seguiment de les necessitats d’infraestructures i d’equipaments per a la docència de
les titulacions.
d) La discussió i la solució d’altres qüestions acadèmiques de les titulacions que es puguin
plantejar.

ARTICLE 3:
3.1.‐ La Comissió de Docència està formada per:
A) El/la Coordinador/a dels Graus Combinats de Filologia, que la presidirà.
B) El/la Sotscoordinador/a dels Graus Combinats de Filologia, que actuarà com a
Secretari/a.
C) Els/les coordinadors/es dels Graus següents:
Estudis Anglesos
Estudis Clàssics
Estudis Francesos
Llengua i Literatura Catalanes
Llengua i Literatura Espanyoles
D) Cinc estudiants de la Delegació dels Graus Combinats de Filologia, composta per tots
els delegats i delegades elegits pels estudiants de les titulacions. En la mesura del
possible, s’intentarà que formi part de la Comissió de Docència almenys un estudiant
de cadascuna de les cinc llengües estudiades en els Graus Combinats.
3.2.‐ Sempre que ho consideri adient, el President de la Comissió pot convidar, amb veu però
sense vot, qualsevol membre de la comunitat universitària a ser present en les deliberacions
de la Comissió de Docència.

ARTICLE 4:
4.1.‐ La Comissió de Docència es reunirà almenys dues vegades durant el curs: a començament
de curs i a final de curs.
4.2.‐ Les reunions extraordinàries seran convocades per iniciativa del Deganat o d’un mínim de
sis membres de la Comissió.
4.3.‐ Els acords només seran vàlids si hi són presents el/la President/a de la Comissió i el 50%
dels seus membres.
4.4.‐ Les votacions seran a mà alçada, llevat dels casos següents, en que seran nominals i
secretes:
A) Quan es tracti d’una elecció de persones o d’afers que atenyin directament
persones.
B) Quan ho demani algun membre de la Comissió.

4.5.‐ La Comissió de Docència comunicarà els seus acords relatius al Pla Docent de Titulació i a
les modificacions dels plans d’estudis als consells dels Departaments implicats en la seva
docència o a les Comissions de Docència dels graus d’Estudis Anglesos, Estudis Clàssics, Estudis
Francesos, Llengua i Literatura Catalanes o Llengua i Literatura Espanyoles, que els hauran
d’aprovar si escau.

ARTICLE 5:
5.1.‐ La Comissió de Docència serà convocada a proposta de la Coordinació pel Coordinador/a
dels Graus Combinats de Filologia.
5.2.‐ La data haurà de ser comunicada als membres de la Comissió amb un mínim de deu dies
d’antelació.
5.3.‐ L’ordre del dia de la sessió haurà d’incloure els punts presentats pel Coordinador/a dels
Graus Combinats o per almenys la meitat del professorat o alumnat membre de la Comissió.
5.4.‐ Les propostes del punts de l’ordre del dia hauran de ser lliurades al Sotscoordinador/a
dels Graus Combinats (Secretari/a de la Comissió) amb un mínim de vuit dies d’antelació a la
data de la reunió.

ARTICLE 6:
Els acords presos en les reunions de la Comissió de Docència i, si escau, aprovats per altres
instàncies com s’indica a l’article 4.5, seran executats pel Deganat i per la Coordinació de la
Titulació. El Coordinador/a dels Graus Combinats haurà d’informar la Comissió del grau de
compliment de tots els acords.

ARTICLE 7:
7.1.‐ El Secretari/a de la Comissió aixecarà acta dels acords presos en les reunions de la
Comissió de Docència.
7.2.‐ L’acta provisional d’una sessió serà comunicada als membres de la Comissió. Es convertirà
en acta definitiva quan sigui aprovada en la següent reunió ordinària de la Comissió.
ARTICLE 8:
Quant als aspectes no inclosos en aquest Reglament, seran d’aplicació els articles
corresponents del Reglament de la Facultat i de la normativa acadèmica de la UAB.

