COMISSIONS I ACORDS DEPARTAMENTALS VIGENTS
Comisions Actuals
Comisió Màster – 4 anys – fins el curs
2020-2021 inclós
-

Coordinadora màster. Lucía Navarro
TFM: Adelina Gómez
Pràctiques: Analía Cuadrado
Director del Departament: Xavier
Franco
Secretaria Dpt. Com a secretaria de la
Com. Acad: Paola Masseau
Personal técnic: Almudena Molina

Comisió Doctorat – 4 anys – fins el curs
2020-2021 inclós

-

-

-

Coordinador/a del Doctorat: un
doctor amb dos sexenis concedits al
menys triat per el Consell de
Departament. Pedro Mogorrón
Secretari/a académic/a del
Doctorat, nomenat per el
coordinador del Doctorat. JuanAntonio Albaladejo.
Director/a del Dpt. (o persona
delegada) Xavier Franco / Paola
Masseau

Comisió Permanent – 2 anys- fins el curs 2018- 2019
inclós
-

Director del Departament: Xavier Franco
Secretaria del Departamento: Paola Masseau
Coordinadora Llengua alemana: Pino Valero
Coordinadora Llengua anglesa: Adelina Gómez
Coordinador Llengua francesa: Pedro Mogorrón
Coordinadora Llenguas D a efectes de la
Comisió Permanent: Carmen González

Protocols Docents:
-

Protocol d'arbitratge: realització d'un examen extraordinari per adaptació curricular.
Si docent i alumne es posen d'acord sobre la data alternativa, per a agilitar els tràmits, no serà necessària cap intervenció del Consell de Dpt. Si no es
posen d'acord sobre el dret a una data alternativa o sobre la pròpia data, tant el docent com l'estudiant poden sol·licitar que intervinga el Consell de
Dpt. i est serà l'encarregat de resoldre. Quan els terminis així ho aconsellen, la Comissió Permanent del Dpto. estarà habilitada per a resoldre en nom
del Consell de Dpto

Protocols Econòmics:
Protocol repartisc Congressos i Jornades
Disponible anual TOTAL: 2.500 euros a repartir entre els conceptes Conferenciants i Congressos i jornades: Termini de peticions d'ajudes:
fins al 30 de setembre.
Concessió automàtica quan hi haja relació directa amb els ETI, però ha de passar per Consell de Departament si aquesta relació no està
clara.
Conferenciants:
Un màxim d'1.000 euros bruts per aquest concepte per a deixar sempre un romanent per a congressos i jornades, que són prioritàries per
al Departament. Un màxim de 200 euros bruts per conferenciant, i un màxim de l'equivalent a 1 ajuda anual per professor.
Congressos i jornades:
Sense límit global excepte els 2.500 euros anuals.
Un màxim de 300 euros bruts per a jornades (sense taxes d'inscripció de participants).
Un màxim de 500 euros bruts per a congressos en sentit ple (amb taxes d'inscripció de participants).

Congrés Lucentino i altres convocatòries d'excepcional interès, sempre aprovat pel Consell de Departament: 2.000 euros.

=== Protocol per a la distribució de les ajudes:
- Les quantitats arreplegades corresponen al màxim que es pot gastar.
- Les propostes han de fer-se a priori i el repartiment es farà a posteriori.
- Les propostes per al curs haurien de fer-se fins al 30 d'octubre. Sempre es podrien acceptar més si queda diners per a aquest curs
acadèmic.

- No solament es tindrà en compte la iniciativa de la persona sinó també l'interès de l'activitat, així com la implicació efectiva del departament
(congrés en l'estranger).
- Per a les ajudes de menys de 100 euros, el Director es basarà en el principi de discrecionalitat.
- També s'estableix el següent: les ajudes departamentals, excepte les extraordinàries amb peticions superiors a 500 euros, es regiran pel
protocol proposat i s'acceptaran a proposta de l'adreça del Dpto. en Comissió Permanent. Si hi haguera dubtes o més d'un 20% de la
Permanent en contra de la proposta, el director haurà de portar la proposta a Consell de Dpto.

Diners suplementaris anuals per a compra de llibres:
2.000 euros.

Ajudes Publicacions Traducció Literària
Aval de l'edició de traduccions per part de l'alumnat de Traducció Literària Avançada: inversió màxima per curs: 600 euros.

Protocol Ajudes Coordinacions Acadèmiques
Coordinació Doctorat: 200 euros
Coordinació Erasmus: 300 euros. (per idioma)
TFG: 400 euros
TFM: 300 euros
Coordinació d'horaris: 450 euros
Coordinació amb el SIBID: 200 euros

Coordinacions 2017-2018:
Coordinació Doctorat: Pedro Mogorrón Horta
Coordinació Erasmus: Francès: Daniel Gallego i Iván Martínez; Alemany: Elena Serrano i pi Valero; Inglés: Juan-Miguel Ortega i Carla
Botella
TFG: Jesús Zanón
TFM: Adelina Gómez
Coordinació d'horaris: Juan Antonio Albaladejo
Coordinació amb el SIBID: David Pérez

