
ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE L'ANY 2002 (CORRESPONEN AL CURS 2002-
2003)

Acord 25/2002, de 31 d'octubre, pel qual s'elegeixen els membres de les comissions del
Consell de Govern, que tot seguit s'indiquen:

  COMISSIÓ D'AJUT A L'ESTUDI
  Professorat
  Joan Piniella Febrer
  Estudiants
  Diana Campo Julià
  Alberto Millán Martín

  COMISSIÓ D'AVALUACIÓ I CONTROL DEL PROFESSORAT
  Estudiants
  Jordi Bacardit Reguant
  Sònia Olmeda González
  Francisco Pelayo Osuna

  COMISSIÓ DE DOCTORAT
  Estudiants
  M. del Mar Griera Llonch

  COMISSIÓ D'ECONOMIA I SERVEIS
  Estudiants
  Eulàlia Dòria Cerezo

  COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ
  Estudiants
  Marc Martí Costa

  COMISSIÓ D'ORDENACIÓ ACADÈMICA
  Estudiants
  Gemma Funes Romero
  Ivan Bella Barba
  Luis Enrique Urtubey de Césaris

  COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
  Professorat
  Josefina Plaixats Boixadera
  Estudiants
  Alberto Millán Martín
  Ivan Bella Barba

  COMISSIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS
  Professorat
  Lluís Tort Bardolet
  Personal d'Administració i Serveis
  Lluís Perarnau Reyes
  Estudiants
  Luis Enrique Urtubey de Césaris
  Belén Vicens Sáiz

Acord 26/2002, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la Normativa de regulació de l'estada dels
alumnes visitants a la UAB.

Acord 27/2002, de 31 d'octubre, pel qual s'acorda aprovar la proposta de modificació dels
articles 4.7 i 5.1.a del Reglament de funcionament de la Comissió de Doctorat.



Acord 28/2002, de 31 d'octubre, pel qual s'acorda aprovar el reconeixement del Centre
d'Estudis de Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria com a centre especial de recerca (CER).

Acord 29/2002, de 28 de novembre, pel qual s'acorda designar el senyor Joan Vaquer Frau,
representant del Consell de Govern de la UAB a la Conferència General del Consell
Interuniversitari de Catalunya.

Acord 30/2002, de 28 de novembre, pel qual s'acorda designar la senyora Anna Cros Alavedra,
representant del Consell de Govern de la UAB en el patronat de la Fundació "Autònoma
Solidària".

Acord 31/2002, de 28 de novembre, pel qual s'acorda la pertinença de nomenament d’un
doctor honoris causa per la Facultat de Ciències de l'Educació.

Acord 32/2002, de 28 de novembre, pel qual s'aprova l'ampliació del Programa de Promoció a
Càtedres d'Universitat del curs 2001-2002.

Acord 33/2002, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el catàleg de càrrecs acadèmics i de
gestió, amb el compromís de procedir a la seva revisió abans de l'aprovació del Pressupost de
la UAB per a l'any 2004.

Acord 34/2002, de 28 de novembre, pel qual s'acorda aprovar la participació de la UAB en la
Fundació X-Tratus i autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè realitzi els actes que
siguin necessaris i formalitzi els documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que
disposa aquest acord, i elevar la proposta al Consell Social.

Acord 35/2002, de 28 de novembre, pel qual s'acorda aprovar la participació de la UAB en la
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, i autoritzar el rector, o persona en qui
delegui, perquè realitzi els actes que siguin necessaris i formalitzi els documents que siguin
pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord, i elevar la proposta al Consell
Social.

Acord 36/2002, de 28 de novembre, pel qual s'aprova la modificació de l'acord 20/2002, de 26
de setembre, del Consell de Govern en relació amb el Servei de Citometria, en els termes
següents:

On diu: S'aprova el Reglament del Servei de Citometria (S3)
Ha de dir: S'aprova el reconeixement del Servei de Citometria com a figura de recerca S3 i el
seu Reglament.

Acord 37/2002, de 28 de novembre, pel qual s'acorda, a proposta de l'Escola Universitària
Politècnica del Medi Ambient, atorgar el premi extraordinari de la titulació d'Enginyeria Tècnica
Industrial - Especialitat Química Industrial (itinerari Medi Ambient), a la senyora Raquel
Sabariego Palacio, corresponent al curs acadèmic 2001-2002.

Acord 38/2002, de 19 de desembre, pel qual s'acorda prorrogar el Pressupost de 2002 en els
capítols I, II i IV, amb un increment al Capítol I igual al que fixi el Govern i es publiqui al DOGC,
i elevar aquesta proposta al Consell Social.

Acord 39/2002, de 19 de desembre, pel qual s'acorda designar els senyors Francisco Pelayo
Osuna i Luis Enrique Urtubey De Césaris, representants del Consell de Govern de la UAB al
Consell Social.

ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE L'ANY 2003 (CORRESPONEN AL CUR 2002-
2003)



Manifest del Consell de Govern sobre la situació de l'Iraq

El Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, reunit el 30 de gener de 2003,
ha debatut sobre l'horitzó d'una eventual intervenció armada durant les properes setmanes a
l'Iraq i ha acordat manifestar el següent:

     a. Que existeixen prou mecanismes i instruments de resolució de conflictes que permeten
         solucionar el problema sense recórrer a la intervenció armada.

     b. En coherència, el seu rebuig al recurs a l'ús de la força i la seva adhesió a la manifestació
         unitària contra la guerra convocada per al proper 15 de febrer de 2003.

     c. El seu suport a la realització d'activitats de debat, d'anàlisi crítica i de protesta per part
dels
         membres de la comunitat universitària.

     d. Instar l'Equip de Govern a fer el possible per aconseguir preses de posició semblants de
la
         resta d'Universitats de parla catalana.

Acord 1/2003, de 30 de gener, pel qual s'aprova la proposta dels Criteris i procediments per al
reconeixement d'activitats que donen dret a crèdits de lliure elecció.

Acord 2/2003, de 30 de gener, pel qual es modifica el punt 3 de l'acord 100/2001, de 19 de
desembre, de la Junta de Govern, en relació amb l'adscripció de l'Àrea de Coneixement de
Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, en el sentit següent:

     1. Desadscriure l'Àrea de Coneixement de Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
del
         Departament d'Enginyeria Electrònica i de Materials i adscriure-la al Departament de
Física.

     2. Modificar el nom del Departament d'Enginyeria Electrònica i de Materials i que torni a
         denominar-se Departament d'Enginyeria Electrònica.

Acord 3/2003, de 30 de gener, pel qual s'aprova la relació de places a habilitar que s'ha de
comunicar al Consejo de Coordinación Universitaria, segons estableix el Reial Decret
774/2002, de 26 de juliol.

Acord 4/2003, de 30 de gener, pel qual s'acorda:

     PRIMER: aprovar la implantació a la UAB dels estudis de llicenciat en Biotecnologia,
llicenciat
     en Estudis d'Àsia Oriental i llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat.

     SEGON: aprovar l'adscripció dels estudis de llicenciat en Biotecnologia a la Facultat de
     Ciències.

     TERCER: aprovar l'adscripció dels estudis de llicenciat en Estudis d'Àsia Oriental a la
Facultat
     de Traducció i Interpretació,  i elevar la proposta al Consell Social.

Acord 5/2003, de 30 de gener, pel qual s'aprova la participació de la UAB en l' Associació
Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya, i autoritzar el rector, o persona en qui
delegui, perquè realitzi els actes que siguin necessaris i formalitzi els documents que siguin
pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord, i elevar la proposta al Consell
Social.



Acord 6/2003, de 30 de gener, pel qual es nomena el doctor Josep Egozcue Cuixart com a
membre de la Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana.

Acord 7/2003, de 30 de gener, pel qual es designa la professora Francesca Puigpelat Martí
representant del Consell de Govern al Consell Social de la UAB.

Acord 8/2003, de 30 de gener, pel qual s'acorda, a proposta de l'Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria, atorgar els premis extraordinaris de titulació corresponents al curs acadèmic
2001/2002, als senyors/senyores següents:

     Enginyeria Electrònica
     Juan Cazalla Zarrias
     Borja Martínez Huerta

     Enginyeria Química
     Irene Jubany Güell
     Núria Miquel Valdes

     Enginyeria Informàtica
     Francesc Auli Llinas
     Joaquín García Alfaro
     Oriol Borrell Àvila

Acord 9/2003, de 27 de febrer, pel qual s'acorda acceptar el Projecte de Pressupost de la UAB
per a l'any 2003 i proposar la seva aprovació al Consell Social.

Acord 10/2003, de 27 de febrer, pel qual s'aprova la proposta del Text Refós de la Normativa
de Formació Continuada.

Acord 11/2003, de 27 de febrer, pel qual s'aprova la proposta del Text Refós de la Normativa
de Doctorat.

Acord 12/2003, de 27 de febrer, pel qual s'aprova la proposta de Reglament de Funcionament
del Consell Acadèmic de l'Escola de Doctorat i de Formació Continuada.

Acord 13/2003, de 27 de febrer, pel qual es nomena el senyor John Elliott doctor honoris causa
per la Facultat de Ciències de l'Educació.

Acord 14/2003, de 27 de febrer, pel qual s'aprova la proposta de Metodologia d'avaluació de
l'activitat docent del professorat de la UAB (trams autonòmics), per al període 1998-2002.

Acord 15/2003, de 27 de febrer, pel qual s'aprova el calendari acadèmic i administratiu per al
curs 2003-2004.

Acord 16/2003, de 27 de febrer, pel qual s'aprova la proposta de canvi de titulació per
interdisciplinarietat entre el programa ADE+Dret i les titulacions de Dret i d'Administració i
Direcció d'Empreses.

Acord 17/2003, de 27 de febrer, pel qual s'aprova la reestructuració de les activitats de
solidaritat i dissolució de la Comissió "Autònoma Solidària" i el traspàs de les seves funcions a
la Fundació "Autònoma Solidària", en els termes proposats per la Comissió "Autònoma
Solidària".

Acord 18/2003, de 27 de febrer, pel qual s'acorda obrir un període d'informació de 15 dies per
tal que els centres, els departaments i els instituts puguin presentar al·legacions en relació amb
l'expedient d'adscripció del Centre de Visió per Computador a la UAB com a institut universitari.

Acord 19/2003, de 27 de febrer, pel qual s'aprova la modificació del Reglament del Servei de
Biblioteques.



Acord 20/2003, de 27 de febrer, pel qual s'aprova la creació i la composició de la Comissió de
Seguiment de l'Agenda 21.

Acord 21/2003, de 27 de febrer, pel qual s'acorda aprovar el canvi de titularitat de l'Institut
Universitari Centre de Recerca Matemàtica, que passa de l'Institut d'Estudis Catalans al
Consorci Centre de Recerca Matemàtica, i elevar la proposta al Consell Social.

Acord 22/2003, de 27 de febrer, pel qual s'acorda informar favorablement de l'adscripció de la
professora Montserrat Domingo Morató a l'àrea de coneixement de Geografia Física.

Acord 23/2002, de 27 de febrer, pel qual s'acorda l'autorització d'un nom específic (ANE) a les
figures de recerca que tot seguit es relacionen:

         Grup d'Estudi de Mecanismes de Resistència als Antimicrobians
         Unitat d'Avaluació i Intervenció en Imatge Corporal
         Grup de Recerca d'Estudis d'Història Cultural (GREHC)
         Observatori d'oportunitats educatives
         Grup DIM (Didàctica i Multimèdia)

Acord 24/2002, de 27 de febrer, pel qual s'acorda la creació i els respectius reglaments dels
serveis (S3) i del centre especial de recerca (CER) següents:

         Dosimetria Biològica (S3)
         CRECIM. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CER)
         PROLOPE (CER)

Acord 25/2002, de 27 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del centre especial de recerca
(CER) del Centre d’Estudis de Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP).

Acord 26/2003, de 27 de febrer, pel qual s'acorda, a proposta del Departament de Patologia i
de Producció Animals, atorgar el premi extraordinari de doctorat a la senyora Gemma Castellà
Gómez, corresponent al curs acadèmic 1996/1997.

Acord 27/2003, de 27 de febrer, pel qual s'acorda, a proposta del Departament de Patologia i
de Producció Animals, atorgar el premi extraordinari de doctorat a la senyora Marta Capellas
Puig, corresponent al curs acadèmic 1997/1998.

Acord 28/2003, de 27 de febrer, pel qual s'acorda, a proposta del Departament de Geologia,
atorgar el premi extraordinari de doctorat al senyor Oriol Oms Llobet.

Acord 29/2003, de 27 de febrer, pel qual s'acorda, a proposta de la Facultat de Ciències,
atorgar els premis extraordinaris de titulació corresponents al curs acadèmic 2001/2002, als
senyors/senyores següents:

     Ciències Ambientals
     Maialen Suquia Garmendia
     Míriam Cerrillo Moreno
     Esther Garcia Solsona

     Estadística
     Montserrat Vergara Duarte
     Raymond Salvador Civil

     Física
     Estefanía de Mirandes Rivera
     Zeus Martí Díaz

     Química



     Àngels Cano Odena
     Montserrat Morell Fernández

     Bioquímica
     Meritxell Guila Matarin
     Núria Cerdà Costa

     Biotecnologia
     Raul Alba Fernández
     Ariana Salavert Larrosa

     Biologia
     Jairo Rodríguez Lumbiarres
     David Piñeyro Valerio
     Xavier Martínez Anguela
     Silvia Pérez Lluch

Acord 30/2003, de 27 de febrer, pel qual s'acorda, a proposta de la Facultat de Dret, atorgar els
premis extraordinaris de titulació corresponents al curs acadèmic 2001/2002, als
senyors/senyores següents:

     Dret
     Víctor Francos Díaz
     Cristian Oró Martínez
     Alba Conill Tort
     Jordi Pérez Cano
     Aitana Hernández García
     Gabriel Gracia San Nicolás

     Relacions Laborals
     M. Àngels Carrillo Briegas
     Norberto Montalvo Corrales
     Vanessa Cabello Fontalba

Acord 31/2003, de 27 de febrer, pel qual s'acorda, a proposta de la Facultat de Psicologia,
atorgar els premis extraordinaris de titulació corresponents al curs acadèmic 2001/2002, als
senyors/senyores següents:

     Psicologia
     Mónica Giménez Navarro
     Grushenka Comas Ferrer
     Blanca Callen Moreu
     Noemí Marcos Vila
     Ana Peralta Ribera
     Anna Gatell Segura
     Irene Sabaté Muriel
     Bibiana Sans Sansa

Acord 32/2003, de 24 de març, pel qual s'aprova enviar un comunicat als membres de la
comunitat universitària amb el pla d'actuacions a la UAB relatives a la intervenció armada a
l'Iraq. En aquest sentit, el Consell de Govern acorda el següent:

          La setmana del 24 al 28 de març servirà per expressar el rebuig de la Universitat a la
intervenció. Aquest dol serà expressat de forma activa, amb diferents actes, acadèmics o
d'altre tipus, de crítica i reflexió sobre la situació internacional en què ens trobem. Hom ha
considerat que aquesta és una de les funcions de la universitat: transmetre coneixement i
reflectir el sentiment de la societat. En tot cas, aquesta activitat haurà de respectar els drets de
totes les persones i col·lectius i garantir que no es malmeten béns col·lectius. Per  tant, s'han



de garantir tant els drets dels estudiants que vulguin, o no vulguin, participar en la vaga
acordada per l'assemblea de campus com els dels professors i personal d'administració i
serveis a continuar les seves tasques laborals, ja que no s'ha produït, de moment, cap
convocatòria de vaga per part  de les centrals sindicals, que són les úniques legalment
capacitades per a fer-ho.

           Les activitats alternatives a la docència proposades pels diversos col·lectius seran
organitzades per les facultats i escoles. Es manté la convocatòria d'aturada diària de 12 a
12.15 hores amb concentracions a l'entrada dels centres.

           Declarar el dimecres, dia 26 de març, dia no lectiu, de protesta activa i de dol. És a dir,
s'anul·len totes les activitats acadèmiques previstes per aquest dia i es convoca un acte en
contra de la guerra de 10 a 12 hores a l'Auditori de Lletres, que serà organitzat per la
Universitat i el Comitè Contra la Guerra. La concentració d'aquell dia (12 hores) es farà a
l'explanada entre les facultats de Ciències de l'Educació i Filosofia i Lletres. També aquest dia
es farà patent, d'acord amb la demanda del Comitè, el dol de la UAB a les columnes. La
Gerència enviarà les indicacions necessàries per a facilitar la participació dels membres  del
PAS en aquesta jornada, establint la cobertura dels serveis necessaris per a un dia sense
activitats lectives.

           La UAB donarà suport a aquestes activitats i en donarà la màxima difusió a través de la
pàgina principal del web UAB (http://www.uab.es/), que mantindrà una secció actualitzada
constantment amb l'objectiu de donar la màxima informació sobre les activitats programades
pels centres. Així mateix, es donarà suport a la iniciativa d'editar un recull de les aportacions
que resultin de totes les activitats programades amb  l'objectiu de fer pública la visió crítica de
la guerra des de la Universitat.

            Els membres del Consell de Govern consideren molt important la participació de tota la
comunitat als diferents actes i que els campus siguin centres actius de pensament crític i de
manifestació pacífica de les diverses opinions. Cal garantir el màxim respecte als drets i
opcions individuals i no oblidar que els actes violents són sempre arguments per als partidaris
de la repressió de la llibertat d'expressió.

Acord 33/2003, de 27 de març, pel qual s'aproven el Contracte-Programa amb la Generalitat de
Catalunya (2002-2005) i el model d'acords interns de planificació.

Acord 34/2003, de 27 de març, pel qual s'aprova la proposta d'actuacions del Pla de Millora
dels Serveis Informàtics.

Acord 35/2003, de 24 d'abril, pel qual s'aprova la proposta de Consolidació del personal de
suport a la recerca (Capítol VI).

Acord 36/2003, de 24 d'abril, pel qual s'aprova la proposta de Reglament provisional de l'Escola
de Doctorat i de Formació Continuada.

Acord 37/2003, de 24 d'abril, pel qual s'acorda informar favorablement de l'adscripció del
Centre de Visió per Computador com a institut universitari, i elevar la proposta al Consell
Social.
Acord 38/2003, de 24 d'abril, pel qual s'aprova que la UAB s’aculli, a l’exercici 2003, a
l’ampliació de capital de l’Institut  Universitari de Postgrau, amb el compromís de satisfer
126.400 euros, en els termes aprovats pel Plenari del Consell Social de 20 de març de 2003.

Acord 39/2003, de 24 d'abril, pel qual s'aprova el Pla de Qualitat Lingüística.

Acord 40/2003, de 24 d'abril, pel qual s'aprova el Règim transitori del professorat contractat.

Acord 41/2003, de 24 d'abril, pel qual s'aprova l’oferta de places i criteris d’adjudicació per als
accessos a segon cicle de titulacions de primer i de segon cicle i titulacions de només segon
cicle per al curs 2003-2004.



Acord 42/2003, de 24 d'abril, pel qual s'acorda aprovar la participació de la UAB en la Fundació
privada Institut català de Nanotecnologia, i autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè
realitzi els actes que siguin necessaris i formalitzi els documents que siguin pertinents per tal de
fer efectiu el que disposa aquest acord, i elevar la proposta al Consell Social.

Acord 43/2003, de 24 d'abril, pel qual s’aprova el reconeixement del centre especial de recerca
(CER) Grup d'Estudis Sociològics Sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT).

Acord 44/2003, de 24 d'abril, pel qual s'acorda, a proposta del Departament de Filologia
Espanyola, atorgar els premis extraordinaris de doctorat corresponents als cursos acadèmics
1995/1996, 1996/1997, 1997/1998 i 1998/1999, als senyors/senyores següents:

     Maria del Carmen Alern Viloca
     Juan Maria Garrido Almiñana
     Meri Torras Francès

Acord 45/2003, de 24 d'abril, pel qual s'acorda, a proposta del Departament de Traducció i
Interpretació, atorgar els premis extraordinaris de doctorat corresponents als cursos acadèmics
1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 i 1997/1998, als senyors següents:

     Francesc Parcerisas Vázquez
     Carles Castellanos Llorens

Acord 46/2003, de 24 d'abril, pel qual s'acorda, a proposta de la Facultat de Ciències Polítiques
i de Sociologia, atorgar els premis extraordinaris de titulació corresponents al curs acadèmic
2001/2002, als senyors/senyores següents:

     Sociologia
     Xavier Gimeno Torrent
     Jesús Requena Hidalgo

     Ciències Polítiques i de l'Administració
     Xavier Martí Martí
     Sheila González Motos
     Esther Niubó Cidoncha

Acord 47/2003, de 24 d'abril, pel qual s'acorda, a proposta de la Facultat de Filosofia i Lletres,
atorgar els premis extraordinaris de titulació corresponents al curs acadèmic 2001/2002, als
senyors/senyores següents:

     Antropologia Social i Cultural
     Jordi Pedret Rodes
     Joan Bertrán de Bes

     Filosofia
     Marta Figueras Badia
     Jordi Pedret Rodes

     Filologia Catalana
     Anna Enrich Mayoral
     Albert Lloret Falo

     Filologia Clàssica
     Yolanda Hernández Vilchez
     Daniel Ramon García

     Filologia Francesa
     Berta Rubio Faus
     Maria Àngels Pedrosa Navarro



     Filologia Hispànica
     Angel Jesús Gallego Bartolomé
     Lara Padilla Pumarega

     Geografia
     Marius Navazo Lafuente
     Pau Mota Moya

     Història
     Laia Santanach Suñol
     Jordi Roca Vernet
     Montserrat Palomera Barbany

     Història de l'Art
     Leonor Pérez González
     Maria Sol Barrientos Lima

     Història i Ciència de la música
     Enrique Encabo Fernández
     Ruben Jesús Mayor González

     Humanitats
     Judith Asensio Bellmunt
     M. Alejandra Blanco Cardona

     Teoria de la literatura i literatura comparada
     Neus Rotger Cerdà
     Jordi Ibáñez Llauradó

Acord 48/2003, de 29 de maig, pel qual s'aprova l'oferta de títols de postgrau.

Acord 49/2003, de 29 de maig, pel qual s'aprova la relació de places a habilitar que s'ha de
comunicar al Consejo de Coordinación Universitaria (Reial Decret 774/2002, de 26 de juliol).

Acord 50/2003, de 29 de maig, pel qual s'aprova el calendari de preinscripció i criteris per a
l'adjudicació de les places ofertades per a l'accés als estudis de:

     -llicenciatura d'Investigació i Tècniques de Mercat
     -llicenciatura d'Estudis d'Àsia Oriental
     -segon cicle d'ADE
     -segon cicle d'Economia

Acord 51/2003, de 29 de maig, pel qual s'aprova l'adscripció dels estudis de segon cicle
d'Investigació i Tècniques de Mercat a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

Acord 52/2003, de 29 de maig, pel qual s'acorda, a proposta de la Facultat de Ciències de
l'Educació, atorgar els premis extraordinaris de titulació corresponents al curs acadèmic
2001/2002, als senyors/senyores següents:

     Psicopedagogia
     Maria Alba Vinyes Cormina
     Mónica Buscarons Gelaberto

     Mestre/a Especialitat Educació Primària
     M. Carmen Andres Gallardo
     Santiago Bravo Figueras

     Mestre/a Especialitat Educació Infantil
     Laia Obrador Pons
     Núria Arenas Sarrión



     Marta Mas Tarradas

     Mestre/a Especialitat Educació Especial
     M. Angeles Santos Chamizo
     Gemma Munuera Llamas

     Mestre/a Especialitat Llengua Estrangera
     Ana Maria de Gregorio Prieto
     Dina Martínez García

     Diplomat/da d'Educació Social
     David Montero Ferrer
     Elisabet Rodríguez Domingo

     Mestre/a Especialitat Educació Física
     Victoria García Moreno
     Olga Pascual Valles

     Pedagogia
     Margarita Cruellas Sitja
     Sonia Fajardo Martínez

Acord 53/2003, de 29 de maig, pel qual s'acorda, a proposta de la Facultat de Traducció i
d'Interpretació, atorgar els premis extraordinaris de titulació corresponents al curs acadèmic
2001/2002, als senyors/senyores següents:

     Francès
     Carles Biosca Trias
     Maria Luisa Ortega Navarro

     Alemany
     Remei Capdevila Werning

     Anglès
     Montserrat Molist Forcada
     Sonia Jordana Ponce

Acord 54/2003, de 29 de maig, pel qual s'acorda, a proposta de la Facultat de Veterinària,
atorgar els premis extraordinaris de titulació corresponents al curs acadèmic 2001/2002, als
senyors/senyores següents:

     Ciència i Tecnologia dels Aliments
     Eduard Dàvila Ribot
     Oriol Huguet González

     Veterinària
     Carolina Naranjo Freixa
     Laura Fresno Bermejo
     Ana Royo Meseguer


