Reglament de la Comissió de Docència del Grau d’Estudis Clàssics
de la Universitat Autònoma de Barcelona
Aprovat a la COA de la Facultat de Filosofia i Lletres amb data 22 de novembre de
2012
ARTICLE 1
1.1.

El Grau d’Estudis Clàssics està adscrit a la Facultat de Filosofia i Lletres.

1.2. La comesa general de la Comissió de Docència del Grau Estudis Clàssics és
debatre i eventualment resoldre les qüestions que afectin l’organització i la coordinació
acadèmiques d’aquest Grau.
ARTICLE 2
Les funcions específiques de la Comissió de Docència seran:
a) La supervisió del Pla Docent anual.
b) Si escau, la redacció de les modificacions del Pla d’Estudis.
c) La valoració del funcionament del Grau per tal d’elaborar els informes de
seguiment necessaris.
d) El seguiment de les necessitats infraestructurals i d’equipaments del Grau.
e) La discussió i resolució altres qüestions acadèmiques del Grau que es
puguin plantejar.
ARTICLE 3
La Comissió de Docència està formada per:
a) El Coordinador del Grau, que actuarà com a delegat de Deganat i que la
presidirà.
b) Quatre professors: tres professors escollits per a aquesta comissió com a
representants de les Àrees de Grec, Llatí i Indoeuropeu, i el Coordinador
dels Treballs de Fi de Grau.
c) Quatre representants dels estudiants, un per cada curs del Grau.
Nota: A les reunions de la Comissió podrà assistir un estudiant representant dels
Graus Combinats amb Estudis Clàssics, amb veu però sense vot. També hi podran
assistir altres persones convidades per la Comissió amb veu però sense vot.
ARTICLE 4
4.1. El professorat membre de la Comissió de Docència serà proposat per cada àrea
per a un període de tres anys. El Coordinador dels Treballs de Fi de Grau serà
nomenat pel Coordinador del Grau. En cas de no poder assistir a una reunió els
representants podran ser substituïts per un altre professor de la mateixa àrea.
4.2. Els membres de la Comissió de Docència representants dels estudiants seran
elegits pel conjunt dels estudiants del Grau d’acord amb el seu propi Reglament.
ARTICLE 5
5.1. La Comissió de Docència es reunirà almenys dues vegades durant el curs
acadèmic.
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5.2. Les reunions extraordinàries seran convocades per iniciativa del Coordinador del
Grau o per un mínim de tres membres de la Comissió pertanyents als dos estaments
que hi són representants.
5.3. El quòrum requerit perquè acords siguin vàlids és el 50% dels membres de la
Comissió i el Coordinador del Grau.
5.4. Les votacions seran a mà alçada, llevat dels casos següents, en què 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.
ARTICLE 6
6.1. La convocatòria de reunió ha de ser comunicada als membres de la Comissió
almenys amb 5 dies hàbils d’antelació a la data de la reunió.
6.2. L’ordre del dia haurà d’incloure els punts presentats pel Coordinador; qualsevol
altre membre de la Comissió pot proposar un punt per l’ordre del dia.
6.3. Les propostes de punts de l’ordre del dia hauran de ser lliurades al Coordinador
de Grau almenys amb 3 dies hàbils d’antelació a la data de reunió.
6.4 Les reunions extraordinàries no hauran de seguir el procés ordinari i es podran
convocar amb caràcter urgent, dins un termini de 48 hores.
ARTICLE 7
Les funcions del Coordinador del Grau són les següents:
a) Convocar la Comissió de Docència.
b) Presidir la Comissió de Docència. Com a president de la Comissió tindrà vot de
qualitat si es produeix un empat en una votació.
c) Executar els acords presos en les reunions de la Comissió de Docència i
informar la Comissió del seu nivell de compliment.
ARTICLE 8
8.1. Els acords presos en les reunions de la Comissió de Docència seran recollits en
acta per un dels membres de la Comissió, que actuarà com a secretari.
8.2. L’acta provisional serà comunicada als membres de la Comissió durant els 10 dies
hàbils immediatament posteriors a la reunió, i es convertirà en definitiva quan sigui
aprovada en la reunió següent.
ARTICLE 9
Quant als aspectes no inclosos en aquest Reglament, s’aplicaran els reglaments de
les instàncies superiors.

2

