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1. DISPOSICIONS GENERALS
1.1. Consell Social
PLE DEL CONSELL SOCIAL
SESSIÓ NÚM. 22
01-06-2001

rresponent a l’any 2000, amb el mateix format amb el qual
es van publicar els treballs premiats en la primera edició del
Premi d’Investigació Consell Social.
S’acorda fer públiques les bases del III Premi d’Investigació
Consell Social, i obrir un termini de deu dies per a possibles
modificacions sobre l’esborrany entregat als membres del Ple.

ACORDS
S’acorda publicar els treballs que van obtenir el primer premi i l’accèssit del II Premi d’Investigació Consell Social, co-

2. ESTUDI I INVESTIGACIÓ
2.1. Personal docent i investigador funcionari
RESOLUCIÓ del Rectorat, de 25 de maig de 2001, per la
qual es nomena M. del Mar Marcos López professora titular d’universitat en l’àrea de ciència de la computació i intel·ligència artificial, adscrita al Departament
d’Enginyeria i Ciència dels Computadors.
Publicat en el BOE de 6 de juny de 2001.

2.2. Personal docent i investigador contractat
CONVOCATÒRIA ORDINARIA NÚM. 1 DE PLACES
DE PROFESSORAT. CURS 2001-2002
Resolució de 18 de juny de 2001, del Rectorat de la
Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca
concurs públic de mèrits per cobrir places de professors i
ajudants.
La Universitat Jaume I de Castelló convoca concurs públic
de mèrits per cobrir les places de professorat contractat que es
detallen en l’annex adjunt.
Requisits: les condicions que han de posseir els aspirants
són les establertes en aquesta convocatòria i en la legislació
vigent: Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària (BOE d’1 de setembre de 1983), Reial decret 898/85,
de 30 d’abril (BOE de 19 de juny), sobre règim del professorat universitari, modificat pels reials decrets 1200/86, de 13 de
juny (BOE de 25 de juny) i 554/1991 de 12 d’abril (BOE de
19 d’abril) i 70/2000 de 21 de gener (BOE de 22 de gener),
Reial decret 1086/89, de 28 d’agost (BOE 9 de setembre), sobre retribucions del professorat universitari, modificat parcialment pel Reial decret 74/2000, de 21 de gener (BOE de 22
de gener), i els Estatuts d’aquesta universitat.
Requisits per a optar a les places de professorat associat:
Haver complit els 18 anys i no superar els 70 anys d’edat.
Estar en possessió del títol especificat per a cada plaça en
l’annex I d’aquestes bases, si així es requereix.

Haver exercit, fora de l’àmbit universitari*, qualsevol activitat remunerada d’aquelles per a les quals capacite el títol
acadèmic, durant un període mínim de tres anys dins dels
últims cinc anys. No seran computables les activitats que no
siguen fruit d’una relació professional remunerada. Només
serà considerada com a activitat professional desenvolupada
fora de l’àmbit universitari, l’exercici o l’activitat professional per a la qual els capacite el títol acadèmic que presenten
i que els habilite per impartir la docència que tinga assignada
la plaça.
No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del
servei de l’administració de l’Estat o de l’administració autonòmica o local, ni estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
No patir malaltia ni defecte físic o psíquic que impedisca
el desenvolupament de les funcions corresponents a les places
convocades.
La concurrència dels requisits anteriors haurà d’estar referida a una data anterior a l’acabament del termini de presentació d’instàncies.
(*) S’aplica la interpretació de fora de l’àmbit docent universitari.
Requisits per a optar a les places d’ajudant/a:
Ser espanyol o de nacionalitat d’un estat membre de la Unió
Europea o nacional d’aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, siga d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què es trobe definida en el tractat
constitutiu de la Comunitat Europea.
Haver complit 18 anys i no superar els 70 anys d’edat.
Estar en possessió del títol de llicenciatura, arquitectura o
enginyeria superior, excepte en el cas de places adscrites a les
àrees de coneixement específiques que determina l’Ordre ministerial de 28 de desembre de 1984 (BOE de 16 de gener de
1985), i aquelles altres acordades pel Consell d’Universitats,
en desplegament de l’article 35.1 de la Llei de reforma universitària, en les quals s’exigirà el títol de diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica.
No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del
servei de l’administració de l’Estat o de l’administració au-
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tonòmica o local, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
No patir malaltia ni defecte físic o psíquic que impedisca
el desenvolupament de les funcions corresponents a les places
convocades.
La concurrència dels requisits anteriors haurà d’estar referida a una data anterior a l’acabament del termini de presentació d’instàncies.
Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General
de la Universitat Jaume I, Edifici de Rectorat i Serveis Centrals,
campus del Riu Sec, (horari del mes de juny: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i de 17 a 19 hores; horari dels mesos
de juliol i agost: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores), així
com als registres enumerats en l’article 38.4 de la Llei 30/1992
(BOE de 27 de novembre), de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
A cada sol·licitud caldrà acompanyar un únic exemplar de
la documentació següent:
• Fotocòpia del DNI o del passaport en vigor.
• Fotocòpia del títol acadèmic o resguard d’haver abonat
els drets d’expedició. En cas de titulacions estrangeres,
caldrà acreditar l’homologació corresponent del Ministeri
d’Educació i Ciència.
• Currículum, segons el model que es facilitarà al Registre
General de la Universitat i en l’adreça web <http://sic.uji.es>.
• Certificat de l’expedient acadèmic.
• Un exemplar de les publicacions.
Per acreditar l’exercici de l’activitat professional remunerada, fora de l’àmbit universitari, durant el període requerit:
• El professional que treballe per compte propi haurà de
presentar fotocòpia del pagament de l’impost d’activitats econòmiques o fotocòpia de les declaracions trimestrals dels pagaments a compte del IRPF.
• El professional que treballe per compte d’altre haurà de
presentar fotocòpia de contractes visats o informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la
Seguretat Social.
• Els empleats públics (funcionaris o laborals), de fora de
l’àmbit universitari, certificat de serveis.
Documents acreditatius de cada un dels mèrits consignats en el currículum
Els mèrits al·legats en el currículum que no s’hagen justificat documentalment no es prendran en compte per a la resolució del concurs. En el termini de deu dies, comptadors des
de la data fi de presentació de sol·licituds, l’interessat haurà de
presentar la documentació referida en el currículum i no justificada documentalment. En cas contrari, es considerarà com
no presentada.
Les persones que opten a més d’una plaça hauran de presentar
una sol·licitud independent per a cada una d’aquestes, acompanyada en cada cas de la documentació complementària.
Els aspirants a les places perfilades amb docència en valencià hauran de justificar els coneixements de valencià mitjançant l’acreditació oficial –nivell mitjà– o, si escau, la su-
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peració d’una prova de nivell que amb aquesta finalitat realitzarà el Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat
Jaume I.
Termini de presentació de les sol·licituds
Vint dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Accés electrònic
Es pot accedir a tota la informació de la convocatòria, bases, instàncies, barems, en l’adreça web <http://sic.uji.es>.
Resolució del concurs
El concurs de les places relacionades en l’annex I es resoldrà durant el mes de setembre de 2001. Les comissions de
contractació es reserven el dret a avaluar els primers candidats
segons l’ordre de puntuació amb una entrevista personal.
El resultat del concurs s’exposarà al tauler d’anuncis del
Servei de Recursos Humans, Edifici de Rectorat i Serveis
Centrals. Aquesta publicació substituirà la notificació personal als interessats i produirà els mateixos efectes, d’acord amb
el que disposa l’article 59.5 b) de la Llei 30/92, de 26 de novembre. Contra la resolució de la Comissió es podrà interposar reclamació en el termini que oportunament s’indicarà en
la resolució d’adjudicació de la plaça.
Els aspirants seleccionats que ocupen un lloc de treball
en el sector públic o privat, abans de la signatura del contracte, hauran de verificar en el departament a què pertanya la plaça
convocada a concurs la jornada i l’horari de treball que li correspon conforme al POD del departament. La contractació estarà condicionada a l’autorització de compatibilitat i a l’estricte
compliment de l’horari en ambdós llocs.
D’acord amb la Normativa sobre el procediment abreujat
per resoldre les necessitats de transformacions i contractacions
de personal docent i investigador amb caràcter urgent, els departaments podran sol·licitar que es constituïsca una llista d’espera per a la provisió de futures vacants que es produïsquen
durant el curs 2001-2002 amb els aspirants admesos per complir els requisits de la convocatòria que no hagen aconseguit
plaça en aquest concurs. La inclusió en les esmentades llistes
d’espera no atorgarà als aspirants cap dret a la contractació.
La signatura del contracte, de caràcter administratiu de
col·laboració temporal s’haurà de produir abans de deu dies
hàbils comptadors des de la data de publicació de la resolució
del concurs. La data de començament del contracte i dels efectes econòmics serà la de compareixença al Servei de Recursos
Humans per a la seua formalització. Qualsevol situació que ho
impedisca haurà de ser al·legada per escrit per la persona interessada. Si no és així i s’esgota el termini sense haver signat
el contracte la persona interessada decaurà en el seu dret.
Contra aquesta convocatòria i les bases d’aquesta, que són
definitives en la via administrativa, les persones interessades
podran interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, d’acord amb els articles 109 i 110 de la
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Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
i potestativament podran interposar el recurs de reposició en
el termini d’un mes, davant el rector, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, segons la redacció d’aquests,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Tot això sense

perjudici que s’utilitze qualsevol altre recurs que es considere convenient.
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat
Vicent Climent Jordà
Castelló de la Plana, 18 de juny de 2001

Annex I
Places Categoria

Codi

Departament

Àrea de coneixement

Perfil de la plaça (*)

1

AST1
3 hores

7311

Administració d’Empreses
i Màrqueting

Comercialització i Investigació
de Mercats

Docència en Màrqueting
Horari: matí i vesprada

1

AST1
3 hores

7312

Administració d’Empreses
i Màrqueting

Organització d’Empreses

Docència en l’àrea d’Organització
d’Empreses. Horari: matí i vesprada

2

AST1
6 hores

7313

Administració d’Empreses
i Màrqueting

Organització d’Empreses

Docència en l’àrea d’Organització
d’Empreses. Horari: matí i vesprada

1

AST1
3 hores

7314

Ciències Experimentals

Física Aplicada

Docència en l’Àrea de Física
Aplicada. Horari: matí i vesprada

1

AST1
6 hores

7315

Ciències Experimentals

Química Física

Docència en l’àrea de Química
Física. Horari: matí i vesprada
Substitució per reducció per
càrrec acadèmic

1

AST1
3 hores

7316

Dret del Treball i de la
Seguretat Social i Dret
Eclesiàstic i de l’Estat

Dret del Treball i de la
Seguretat Social

Docència en l’Àrea de Dret del
Treball i de la Seguretat Social
Horari: matí i vesprada

1

AFAC

7318

Dret Públic

Dret Administratiu

Docència i Investigació en l’Àrea
de Dret Administratiu
Horari: matí i vesprada

1

AST1
6 hores

7319

Dret Públic

Dret Penal

Docència en l’Àrea de Dret Penal
Horari: matí i vesprada
Substitució per baixa maternal

1

AST2
Temps
complet

7320

Dret Públic

Dret Romà

Horari: matí i vesprada
Docència en valencià
Substitució per baixa maternal

1

AFAC

7321

Economia

Fonaments de l’Anàlisi Econòmica

Fonaments de l’Anàlisi Econòmica

1

AEU

7323

Educació

Música

Música. Es valorarà preferentment
les titulacions: Superior de Música
(conservatori) i/o llicenciat en Història
i Ciències de la Música

1

AST1
3 hores

7324

Enginyeria i Ciència dels
Computadors

Arquitectura i Tecnologia de
Computadors

Docència en l’Àrea d’Arquitectura
i Tecnologia de Computadors
Horari: disponibilitat dues matins o dues
vesprades completes, indistintament

1

AST1
6 hores

7325

Enginyeria i Ciència dels
Computadors

Arquitectura i Tecnologia de
Computadors

Docència en l’Àrea d’Arquitectura
i Tecnologia de Computadors
Horari: disponibilitat tres matins o tres
vesprades completes, indistintament

1

AST1
6 hores

7326

Enginyeria i Ciència dels
Computadors

Arquitectura i Tecnologia de
Computadors

Docència en l’Àrea d’Arquitectura
i Tecnologia de Computadors
Horari: disponibilitat tres matins
completes. Substitució per baixa per
maternitat

1

AST1
Temps
complet

7327

Enginyeria i Ciència dels
Computadors

Ciència de la Computació i
Intel·ligència Artificial

Substitució per llicència d’estudis

1

AST1
6 hores

7328

Enginyeria i Ciència dels
Computadors

Ciència de la Computació i
Intel·ligència Artificial

Docència en Automàtica.
Horari: vesprada
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Places Categoria

Codi

Departament

Àrea de coneixement

Perfil de la plaça (*)

1

AST1
6 hores

7329

Enginyeria Química

Enginyeria Química

Substitució per reducció per càrrec
acadèmic

1

AST1
6 hores

7330

Enginyeria Química

Enginyeria Química

Vinculat a la plaça temporalment
vacant.

1

AST1
3 hores

7331

Filologia Anglesa i
Romànica

Filologia Anglesa

Anglès per a Fins Específics

1

AST1
6 hores

7332

Filologia Anglesa i
Romànica

Filologia Anglesa

Llengua Anglesa. Substitució per
reducció per càrrec acadèmic

1

AST1
6 hores

7333

Filologia Anglesa i
Romànica

Filologia Anglesa

Anglès per a fins específics

1

AST1
6 hores

7334

Filologia Anglesa i
Romànica

Filologia Anglesa

Anglès per a fins específics
Substitució per baixa per maternitat

1

AST1
3 hores

7335

Filologia Anglesa i
Romànica

Filologia Francesa

Llengua i Literatura Franceses

1

AEU

7336

Filosofia i Sociologia

Comunicació Audiovisual
i Publicitat

Comunicació Audiovisual i Publicitat

1

AFAC

7337

Filosofia i Sociologia

Comunicació Audiovisual
i Publicitat

Comunicació Audiovisual i Publicitat

1

AST1
3 hores

7338

Filosofia i Sociologia
i Publicitat

Comunicació Audiovisual

Docència en Periodisme
Especialitzat en la titulació de
Publicitat i Relacions Públiques

1

AST1
3 hores

7339

Filosofia i Sociologia

Comunicació Audiovisual
i Publicitat

Docència en Creativitat Publicitària
en la titulació de Publicitat
i Relacions Públiques

1

AST1
3 hores

7340

Filosofia i Sociologia
i Publicitat

Comunicació Audiovisual

Docència en Comunicació
Interpersonal en la titulació
de Publicitat i Relacions Públiques

1

AST1
Temps
complet

7341

Finances i Comptabilitat

Economia Financera i
Comptabilitat

Economia Financera
Horari: matí i vesprada

3

AST1
3 hores

7342

Finances i Comptabilitat

Economia Financera i
Comptabilitat

Comptabilitat
Horari: exclusivament matí

1

AST1
3 hores

7343

Finances i Comptabilitat

Economia Financera i
Comptabilitat

Economia Financera
Horari: exclusivament matí

1

AST1
6 hores

7344

Finances i Comptabilitat

Economia Financera i
Comptabilitat

Economia Financera
Horari: matí i vesprada

1

AEU

7345

Llenguatges i Sistemes
Informàtics

Llenguatges i Sistemes
Informàtics

Llenguatges i Sistemes Informàtics

2

AST1
6 hores

7346

Llenguatges i Sistemes
Informàtics

Llenguatges i Sistemes
Informàtics

Docència a l’àrea de Llenguatges
i Sistemes Informàtics
Horari: matí i vesprada

1

AST1
6 hores

7347

Matemàtiques

Geometria i Topologia
en l’Enginyeria Tècnica en
Informàtica de Gestió

Ampliació de Matemàtiques
Substitució per reducció
per càrrec acadèmic

1

AST1
3 hores

7348

Matemàtiques

Matemàtica Aplicada

Matemàtiques en la llicenciatura en
Administració i Direcció d’Empreses
Mètodes Numèrics en l’Enginyeria
Informàtica i Fonaments
Matemàtiques de l’Enginyeria
Horari: matí i vesprada

1

AST1
6 hores

7349

Matemàtiques

Matemàtica Aplicada

Matemàtiques en la llicenciatura en
Administració i Direcció d’Empreses
i en la Diplomatura en Ciències
Empresarials
Horari: matí i vesprada
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Places Categoria

Codi

Departament

7

Àrea de coneixement

Perfil de la plaça (*)

1

AST1
3 hores

7351

Psicologia Bàsica, Clínica
i Psicobiologia

Psicobiologia

Pràctiques de Psicologia Fisiològica.
Horari: matí i vesprada

1

AST1
6 hores

7352

Psicologia Evolutiva,
Social i Metodologia

Psicologia Evolutiva i de
l’Educació

Psicologia evolutiva i
Psicogerontologia
Hor ari: matí i vesprada

1

AFAC

7353

Química Inorgànica
i Orgànica

Química Orgànica

Química Orgànica

1

AST1
3 hores

7354

Química Inorgànica i
Orgànica

Química Inorgànica

Química Inorgànica
Horari: matí i vesprada. Substitució
per reducció per càrrec acadèmic

1

AST1
6 hores

7355

Tecnologia

Ciències dels Materials i
Enginyeria Metal·lúrgica

Soldadura de materials en
l’Enginyeria Tècnica en Disseny
Industrial i Disseny Mecànic
d’Equips i Instal·lacions
d’Enginyeria Química

1

AST1
3 hores

7356

Tecnologia

Enginyeria dels Processos de
Fabricació

Docència pràctica, de laboratori, en les
assignatures Fabricació Integrada i
Fabricació Automatitzada
Enginyeria Concorrent de les
titulacions d’Enginyeria Industrial
i Enginyeria Tècnica en Disseny
Industrial
Es valoraran els coneixements i la
pràctica en l’ús i programació de
maquines de control numèric i de
sistemes CAD/CAM.
Horari: a concretar entre matí i vesprada

2

AST1
3 hores

7357

Tecnologia

Enginyeria de Sistemes i
Automàtica

Electrònica i Automàtica

2

AST1
3 hores

7358

Tecnologia

Enginyeria Elèctrica

Màquines i Instal·lacions
Elèctriques

1

AST1
3 hores

7359

Tecnologia

Expressió Gràfica Arquitectònica

Disseny Industrial, Expressió Gràfica
i Disseny del Volum
Horari: dimarts i divendres per
la vesprada i dimecres pel matí

1

AST1
3 hores

7360

Tecnologia

Expressió Gràfica en l’Enginyeria

Expressió Gràfica en l’Enginyeria

1

AST1
6 hores

7361

Tecnologia

Expressió Gràfica en l’Enginyeria

Expressió Gràfica en l’Enginyeria

1

AST1
6 hores

7362

Tecnologia

Expressió Gràfica en l’Enginyeria

Disseny assistit per Ordinador,
Modelatge Sòlid

1

AST1
3 hores

7363

Tecnologia

Màquines i Motors Tèrmics

Enginyeria Tèrmica, Transmissió Calor

1

AST1
3 hores

7364

Tecnologia

Màquines i Motors Tèrmics

Tecnologia Energètica, Fred
Industrial, Sicrometria

1

AST1
3 hores

7365

Tecnologia

Màquines i Motors Tèrmics

Processos Tèrmics Aplicats,
Enginyeria Tèrmica

1

AST1
3 hores

7366

Tecnologia

Mecànica de Fluids

Enginyeria Fluidomecànica

1

AEU

7367

Tecnologia

Mecànica dels Mitjans Continus
i Teoria d’Estructures

Mecànica dels Mitjans Continus
i Teoria d’Estructures

1

AST1
6 hores

7368

Tecnologia

Projectes d’Enginyeria

Experiència en la realització de
Projectes en Enginyeria Industrial

1

AFAC

7369

Traducció i Comunicació

Traducció i Interpretació

Traducció general AlemanyEspanyol/Alemany-Català
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Places Categoria

Codi

Departament

Àrea de coneixement

Perfil de la plaça (*)

1

AST1
3 hores

7370

Traducció i Comunicació

Traducció i Interpretació

Llengua Anglesa II per a Traductors

1

AST1
3 hores

7371

Traducció i Comunicació

Traducció i Interpretació

Llengua Anglesa I per a Traductors
Substitució per baixa maternal

1

AST1
6 hores

7372

Traducció i Comunicació
i Terminologia

Traducció i Interpretació

Espanyol per a Traductors
Substitució per reducció per càrrec
acadèmic

2

AST1
6 hores

7373

Filologia Anglesa i
Romànica

Filologia Anglesa

Anglès per a Fins Específics
Substitució per reducció de crèdits
Primer semestre curs

1

AST1
6 hores

7374

Psicologia Evolutiva, Social Metodologia de les Ciències del
i Metodologia
Comportament

Mètodes d’Elaboració de Treballs
Científics i Psicometria
Horari: mati i vesprada Docència en
valencià. Substitució per reducció
de crèdits. Primer semestre curs

1

AST1
3 hores

7375

Psicologia Evolutiva,
Social i Metodologia

Psicologia Social

Psicologia de la Publicitat i Màrqueting
Horari: mati i vesprada
Docència en valencià
Substitució per reducció de crèdits
Primer semestre curs

1

AST1
3 hores

7376

Psicologia Evolutiva,
Social i Metodologia

Psicologia Evolutiva i de
l’Educació

Desenvolupament i contextos educatius
Horari: matins
Docència en valencià
Substitució per reducció de crèdits
Primer semestre curs

1

AST1
3 hores

7377

Finances i Comptabilitat

Economia Financera
i Comptabilitat

Finances i Comptabilitat
Horari: mati i vesprada
Substitució per reducció de crèdits
Primer semestre curs.

1

AST1
3 hores

7378

Finances i Comptabilitat

Economia Financera
i Comptabilitat

Finances
Horari: mati i vesprada
Substitució per reducció de crèdits
Primer semestre curs

1

AST1
6 hores

7379

Dret del Treball i Seguretat Dret del Treball i Seguretat Social
Social i Eclesiàstic de l’Estat

Docència en el àrea de Dret del Treball
Horari: mati i vesprada
Substitució per reducció de crèdits
Primer semestre curs

1

AST1
3 hores

7380

Administració d’Empreses
i Màrqueting

Comercialització i Investigació
de Mercats

Docència en assignatures
d’Organització d’Empreses i Màrqueting
Horari: matí i vesprada
Substitució per reducció de crèdits
Primer semestre curs

1

AST1
3 hores

7381

Ciències Experimentals

Química Analítica

Química Analítica
Substitució per reducció de crèdits
Primer semestre curs

1

AST1
3 hores

7382

Ciències Experimentals

Física Aplicada

Física Aplicada
Substitució per reducció de crèdits
Primer semestre curs

1

AST1
3 hores

7383

Ciències Experimentals

Producció Vegetal

Horari: matins
Es valorarà preferentment enginyer/a
tècnic agrícola o enginyer/a agrònom
Substitució per reducció de crèdits
Primer semestre curs

1

AST1
6 hores

7384

Llenguatges i Sistemes
Informàtics

Llenguatges i Sistemes Informàtics

Llenguatges i Sistemes Informàtics
Substitució per reducció de crèdits
Primer semestre curs
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3. RESOLUCIONS DEL RECTORAT I VICERECTORAT
3.1. Nomenaments
RESOLUCIÓ del Rectorat, de 21 de juny de 2001, per la
qual es nomena Pilar García Agustín, com a directora en
funcions del Departament de Ciències Experimentals.

RESOLUCIÓ del Rectorat, de 21 de juny de 2001, per la
qual es nomena Germán Fabregat Llueca, com a assessor
del director en funcions de l’Escola Superior de
Tecnologia i Ciències Experimentals per a la implantació
de la titulació d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de
Sistemes.

RESOLUCIÓ del Rectorat, de 21 de juny de 2001, per la
qual es nomena Francisco López Benet, com a secretari en
funcions del Departament de Ciències Experimentals.

RESOLUCIÓ del Rectorat, de 27 de juny de 2001, per la
qual es nomena Amparo Jiménez Ivars, com a secretària
en funcions de la Unitat Predepartamental de Traducció i
Comunicació.

RESOLUCIÓ del Rectorat, de 27 de juny de 2001, per la
qual es nomena Samuel Garrido Herrero, com a coordinador en funcions de la Unitat Predepartamental
d’Economia.

RESOLUCIÓ del Rectorat, de 27 de juny de 2001, per la
qual es nomena Santiago Posteguillo Gómez, com a director de la titulació de Filologia Anglesa.

3.2. Cessaments
RESOLUCIÓ del Rectorat, de 20 de juny de 2001, per la
qual es disposa el cessament de Vicente Orts Ríos com a
coordinador de la Unitat Predepartamental d’Economia.

RESOLUCIÓ del Rectorat, de 20 de juny de 2001, per la
qual es disposa el cessament de Pilar García Agustín, com
a secretària del Departament de Ciències Experimentals.

RESOLUCIÓ del Rectorat, de 20 de juny de 2001, per la
qual es disposa el cessament de Manuel Chust Calero, com
a director del Departament d’Història, Geografia i Art.

RESOLUCIÓ del Rectorat, de 20 de juny de 2001, per la
qual es disposa el cessament de Juan Manuel Andrés Bort,
com a director del Departament de Ciències
Experimentals.

RESOLUCIÓ del Rectorat, de 20 de juny de 2001, per la
qual es disposa el cessament d’Isabel García Izquierdo,
com a coordinadora de la Unitat Predepartamental de
Traducció i Comunicació.

RESOLUCIÓ del Rectorat, de 20 de juny de 2001, per la
qual es disposa el cessament d’Eva Alcón Soler, com a directora de la titulació de Filologia Anglesa.

RESOLUCIÓ del Rectorat, de 20 de juny de 2001, per la
qual es disposa el cessament d’Agustín Escardino
Benlloch, com a director de l’Institut de Tecnologia
Ceràmica.

RESOLUCIÓ del Rectorat, de 20 de juny de 2001, per la
qual es disposa el cessament d’Ana María Fuertes
Eugenio, com a degana de la Facultat de Ciències
Jurídiques i Econòmiques.

RESOLUCIÓ del Rectorat, de 27 de juny de 2001, per la
qual es disposa el cessament d’Amparo Jiménez Ivars, com
a secretària de la Unitat Predepartamental de Traducció i
Comunicació.

RESOLUCIÓ del Rectorat, de 27 de juny de 2001, per la
qual es disposa el cessament de Samuel Garrido Herrero,
com a secretari de la Unitat Predepartamental
d’Economia.

