
Reglament de la Comissió de Docència de la Titulació d’Història de l’Art 

 
Article 1 
 
La finalitat de la Comissió de Docència de la titulació d’Història de l’Art és deliberar sobre 
les qüestions que afecten l’organització i la coordinació acadèmiques de la Titulació. 
 
 
 
Article 2
 
Les funcions de la Comissió de Docència són: 
 
2.1. L’elaboració de la proposta de Pla docent de la Titulació. 
2.2. La confecció de les propostes de reforma del Pla d’estudis. 
2.3. La valoració del funcionament de la Titulació. 
2.4. El debat i l’actuació sobre altres qüestions de la Titulació que es puguin suscitar. 
 
 
 
Article 3  
 
La Comissió de Docència estarà formada per: 
 
3.1. El/La Coordinador/a de la Titulació, que la presidirà. 
3.2. Quatre professors/res, un/una de cada àrea del Departament (Art Antic, Art Medieval, Art 
Modern, Art Contemporani). A proposta del/de la Coordinador/a de la Titulació, un/una 
d’aquests/es professors/res assumirà les funcions de Sotscoordinador/a, que consisteixen en  la 
substitució del/de la Coordinador/a quan calgui i en  la realització de tasques delegades pel/per 
la Coordinador/a. 
3.3. Un/una becari/becària, que representarà el col·lectiu de becaris/becàries del Departament.  
3.4. Tres estudiants, que representaran el conjunt d’estudiants de la Titulació. Sempre que 
sigui possible, un/una d’ells/d’elles serà el/la portaveu dels/de les estudiants dels cicles 
superiors (Màster i/o Doctorat). 
 
 
Article 4  
 
La Comissió de Docència es renovarà cada tres anys, coincidint amb l'elecció de l'equip de 
Deganat. 
 
 
Article 5 
 
5.1. El/La Coordinador/a de la Titulació és nomenat/da pel/per la Rector/Rectora de la 
Universitat, a proposta del/de la Degà/Degana. 
5.2. Els/Les professors/es integrants de la Comissió de la Titulació seran elegits/des pel 
conjunt de docents de les respectives àrees. 
5.3. El/La becari/becària serà elegit/da pel conjunt de becaris i becàries del Departament.        
5.4. Els/les estudiants membres de la Comissió de Docència seran escollits per l’alumnat de la 



Titulació d'acord amb el seu propi Reglament. 
 
 
Article 6
 
 
6.1. La Comissió de Docència es reunirà almenys dues vegades al llarg del curs acadèmic i 
almenys una vegada per quadrimestre. 
6.2. La Comissió de Docència serà convocada pel/per la Coordinador/a de la Titulació.  
6.3. Excepcionalment, es podran celebrar reunions extraordinàries de la Comissió de 
Docència a iniciativa del/de la Coordinador/a de la Titulació, o a requeriment d'un mínim de 
tres professors/es o dels tres estudiants membres de la Comissió. 
6.4. La validesa dels acords de la Comissió de la Titulació està supeditada a l’aprovació de la 
Junta de Departament.     
6.5. Els acords presos en les reunions de la Comissió de Docència seran executats pel/per la 
Coordinador/a de la Titulació, el/la qual haurà d’informar la Comissió del seu grau de 
compliment.  
6.6. Els acords contrets en les reunions de la Comissió de Docència seran recollits en acta per 
la persona que faci de secretari/secretària. 
6.7. L’acta provisional serà comunicada als membres de la Comissió de Docència i al 
Director/a del Departament en el termini màxim dels quinze dies immediatament posteriors a 
la celebració de la reunió, i es convertirà en definitiva quan sigui aprovada en la següent 
reunió. 
 
 
 
Article  7      

 
Per als aspectes no inclosos en aquest Reglament, seran d’aplicació els articles corresponents 
del Reglament de la Facultat.  
 


