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Acords 
 

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior (17 de maig de 2012). 
2. Aprovar provisionalment aquestes les propostes de renovació dels màsters propis: 

Màster en Logística Integral (10a ed., codi 1700/10) i Màster en Logística Integral (7a 
ed., codi 2197/14) per la propera edició, però amb la condició de que abans de 
31/12/2012 es presenti una nova proposta que contempli les consideracions que fa la 
comissió a aquests dos Màsters. 

3. Aprovar provisionalment les propostes de renovació dels màsters proipis: Màster en 
Direcció i Gestió d’Empreses Internacionals (20a ed., codi 1727/30); Màster en 
International Business Management (32a ed., codi 1727/32); i Màster en Direcció i 
Gestió d’Empreses Internacionals (18a ed., codi 1763/18) per la propera edició, però 
amb la condició de que abans de 31/12/2012 es presentin unes noves propostes que 
contemplin les consideracions que fa la comissió a aquests dos Màsters. 

4. Aprovar provisionalment aquestes les propostes de renovació dels màsters propis 
Màster en Administració i Direcció de Comerços i distribució (28ª ed., codi 1712/28); 
Màster en Administration and Management of Business (26ª ed., codi 1712/26); i 
Màster en Administració i Direcció de Comerços i Distribució (1r ed. Online, codi 
2915/1) per la propera edició, però amb la condició de que abans de 31/12/2012 es 
presentin unes noves propostes que contemplin les consideracions que fa la comissió a 
aquests dos Màsters. 

5. Aprovar el document de compromís entre el Dr. Lluís Jovell i la UAB, document rebut 
de la Dra. Judith Panadès, delegada per el rector a l´Escola de Postgrau. Aquest 
document fa referència al compromís del Dr. Jovell de desmuntar el web actual de 
“pmasters” i promocionar cada un dels seus diferents màsters en webs separades. La 
data límit per haver fet aquests canvis serà el 31 de juliol de 2012. 

6. S’acorda que el President de la Comissió de Màsters es reuneixi amb el Dr. Jovell per 
informar-lo de les decisions preses per la Comissió en la sessió d’avui relatives a 
l’aprovació “provisional” de les seves propostes i al compromís que el Dr. Jovell 
adquireix de modificar el web de “pmasters”. 
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