
PROCEDIMENT PER A LA MODIFICACIÓ DE TÍTOLS DE GRAU DE LA FACULTAT DE 

FILOSOFIA I LLETRES 

1. El procés de modificació d'un títol de Grau l’iniciarà la Comissió de Grau, després d'avaluar els 

resultats de seguiment de la titulació de, almenys, els últims tres anys. Igualment, els departaments 

implicats en la docència podran proposar a la Comissió de Grau la modificació de l’esmentat títol. 

2. La Comissió de Grau elaborarà una proposta acadèmica de modificació de la titulació. 

3. Aquesta proposta haurà de ser aprovada pels departaments implicats en la docència d'aquesta 

titulació. Els departaments remetran a la Comissió de Grau, si escau, les seues al·legacions a la 

proposta.  

4. La proposta definitiva haurà de rebre el vot favorable dels departaments en un percentatge 

mínim que represente el 80% de la càrrega docent d'aquesta titulació.  

5. La Comissió de Garantía de Qualitat del Centre donarà informe favorable, si escau, a la proposta 

i l’elevarà a Junta de Facultat 

6. La Junta de Facultat aprovarà, si escau, la proposta de modificació del títol de grau. 

7. Una vegada aprovada la modificació d'un títol de grau per la Junta de Facultat, s'elevarà al 

Vicerectorat amb competències en estudis, seguint l'establit en el Procediment de modificació de 

plans d'estudi reformat d'acord amb les directrius de l'Agència Nacional de Avaluació de la Qualitat 

i Acreditació (ANECA), de data 12 de novembre de 2012 i es compliran els terminis establits per a 

la seua tramitació per l'esmentat Vicerectorat.  

-------------------------------- 

 

PROCEDIMENT PER A LA MODIFICACIÓ DE TÍTOLS DE MÀSTER DE LA FACULTAT DE 

FILOSOFIA I LLETRES 

1. El procés de modificació d'un títol de Máster l’iniciarà la Comissió Acadèmica del Máster, 

després d’avaluar els resultats de seguiment de la titulació de, almenys, els últims tres anys. 

Igualment, els departaments implicats en la docència podran proposar a la Comissió de Grau la 

modificació de l’esmentat títol. 

2. La Comissió Acadèmica del Máster elaborarà una proposta acadèmica de modificació de la 

titulació. 

3. Aquesta proposta serà aprovada pels departaments implicats en la docència d'aquesta titulació. 

Els departaments remetran a la Comissió Acadèmica del Máster, si escau, les seues al·legacions a 

la proposta. 

4. La proposta definitiva haurà de rebre el vot favorable dels departaments en un percentatge 

mínim que represente el 80% de la càrrega docent d'aquesta titulació.  

5. La Comissió Acadèmica de Postgrau de la Facultat donarà informe favorable, si escau, a la 

proposta. 



6. La Comissió de Garantía de Qualitat del Centre donarà informe favorable, si escau, a la proposta 

i l’elevarà a Junta de Facultat 

7. La Junta de Facultat aprovarà, si escau, la proposta de modificació del títol de grau. 

8. Una vegada aprovada la modificació d'un títol de grau per la Junta de Facultat, s'elevarà al 

Vicerectorat amb competències en estudis, seguint l'establit en el Procediment de modificació de 

plans d'estudi reformat d'acord amb les directrius de l'Agència Nacional de Avaluació de la Qualitat 

i Acreditació (ANECA), de data 12 de novembre de 2012 i es compliran els terminis establits per al 

seu tramitació per aquest Vicerectorat. 

 

 

 


