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• Ordre del dia Junta FEE - 19 juliol, 2022

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.

2. Aprovació, si s’escau, del canvi de normativa de TFG (convocatòries

anticipades).

3. Aprovació, si s’escau, de la nova composició de la Comissió de 

Garantia de Qualitat de la Facultat.

4. Aprovació, si s’escau, del Pla de Millores de la Facultat.

5. Informació del deganat.

6. Assumptes de tràmit.

7. Torn obert de paraules.



1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.



2. Aprovació, si s’escau, del canvi de normativa de TFG (convocatòries

anticipades).



CANVI en la normativa: 

Elimina la convocatòria de novembre-desembre pels alumnes de 2ª matrícula passant-la al 
gener/febrer, i incorpora la convocatòria anticipada al gener/febrer (sota certes condicions) 
pels alumnes de primera matrícula

Motivació pel canvi en la normativa:

1. Possibilitar als alumnes de primera matrícula anticipar avaluació, sempre i quan tinguin
la resta d’assignatures del grau aprovades (aquest requisit és necessari per a poder 
assegurar que l’alumne disposa de prou temps per a fer un TFG de 12 crèdits en només
un semestre)

2. A l’eliminar la convocatòria de novembre-desembre la FEE coordina les convocatòries
anticipades amb les existents als graus de Turisme i de Dret amb qui la FEE té dobles 
titulacions)

3. Mantenir la de novembre/desembre a més la de gener/febrer, maig/juny i setembre
suposaria un nombre excessiu de convocatòries



3. Aprovació, si s’escau, de la nova composició de la Comissió de 

Garantia de Qualitat de la Facultat.



• Proposta de nous representants d’estudaints

a la CGQ dels graus de la FEE:

• Membre sortint:

- Laura Company Montes (GECO)

• Membre entrant:

- Jon Martínez Lara (GECO)



4. Aprovació, si s’escau, del Pla de Millores de la Facultat.



5. Informació del deganat.

a) Co-finançament de despeses.

b) Processos de renovació de l’acreditació de les titulacions.

c) Estat de la modificació plans d’estudis.

d) Tallers transversals de la FEE.

e) Escriptoris virtuals disponibles al campus.

f) Accions d’internacionalització.

g) Winter Meeting, Simposio de la Asoc. Española de Economía y Job 

Market de la European Economic Assocation.



f) Accions d’internacionalització:

Nous convenis:

i. Erasmus: University of Maynooth

ii. Erasmus: Universitá D'Annunzio di Chieti e Pescara

iii. Erasmus: University of Applied Sciences Trier 
(Alemanya)

iv. Erasmus: Università degli Studi di Milano

v. Erasmus: ISAG European Business School (Porto)

vi. Conveni amb la Universitat de Agadir (Marroc)

vii. SICUE: contactes iniciats amb UPF, UC3M



• Evolució de mobilitat a la FEE:



6. Assumptes de tràmit.



7. Precs i preguntes.



MOLTES GRÀCIES !!!!

MOLT BON ESTIU I VACANCES !!!! 



fee.uib.cat

@FEEUIB

@FEE_UIB


