
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA  
FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES 
COMISSIÓ DE MÀSTER  
13-07-2016 
 
Hora d’Inici 10:15 h, en segona convocatòria, a l’aula 2015,  
Assistents: Raquel Piqué (Presidenta), Àngel Cebollada, Miranda Jessica Lubbers, Ramon Martí, 
Núria Llorens, Oriol Farré, Xavier Blanco,  Jordi Figuerola, Dolors Poch, Xavier Villalba, 
S’excusen: José Manuel Egea Zoyo, Miquel Molist,  Melissa Moyer 
Convidats: Francesc Cortés, Coordinador del programa de màster en Musicologia, educació musical 
i interpretació de la música antiga 
Francesc Foguet, Coordinador del programa de màster en Estudis Teatrals 
Antonio Penedo, Coordinador del programa de màster en Literatura comparada: estudis literaris i 
culturals 
 
1 - Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior de la Comissió de Màster 
S’aproven les actes 
 
2 - Informacions vice-deganat 
 
S’informa dels resultats de les enquestes d’avaluació dels mòduls de màster del 1er semestre 
2015/2016. La mitjana del centre pel que fa als màsters es situa en 4,05, sent la segona facultat que 
ha obtingut una puntuació tan alta. Es valora molt positivament el resultat encara que la participació 
en les enquestes segueix sent baixa (24,7% de participació). 
S’informa de l’aprovació per part de la Comissió d’afers acadèmics de la UA de la programació dels 
nous títols de màster:  
- Francès, Llengüa estrangera i diversitat lingüística; màster emergnet 
- Filosofia aplicada. En substitució del màster en Reptes de la Filosofia Contemporània 
Actualment s’estan elaborant les memòries que s’hauran d’aprovar a inicis del proper curs. 
També s’informa que s’ha acordat tornar a presentar el màster de Geoinformació, que ja va ser 
presentat el curs anterior però que no va ser aprovat per la Generalitat. Es confia que aquest any si 
que serà aprovat. 
Finalment es va aprovar el Màster de Recerca en disseny d’Arquitectura, programat pel centre 
adscrit Eina. 
 
 
3 - Valoració del procés d'acreditació de màsters 
S’informa del resultat provisional del procés d’acreditació dels títols de màster. S’han acreditat tots 
els màsters presentats, a més tres d’ells han aconseguit el distintiu d’excel·lència. Es valora molt 
positivament el resultat encara no obstant s’han presentat al·legacions en relació a alguns 
estàndards per considerar que les qualificacions obtingudes no estan justificades. A un nivell 
particular s’ha sol·licitat que s’atorgui el distintiu d’excel·lència al màster de Llengua espanyola, 
Literatura hispànica i ELE ja que considerem compleix els requisits per obtenir-ho.  
S’obre un torn d’intervencions on els coordinadors/res manifesten la seva satisfacció pels resultats 
en general però també la disconformitat per la poca informació per part d’AQU dels criteris per 
atorgar la distinció d’excel·lència ja que en lloc de la guia surten explicitats. 
 
 
4 - Revisió composició i funcions de la comissió de màster 
Es planteja la necessitat de modificar la composició  de la comissió de màster ja que ara mateix no 
hi estan representats tots els coordinadors i coordinadores, aquesta situació provoca algunes 
disfuncions pel que fa a la transmissió d’informació i a la participació dels responsables de les 
coordinacions als processos d’acreditació/seguiment o altres accions emmarcades dins del SIGQ. 
També es considera necessari redefinir quines són les atribucions que la Junta del centre delega en 
aquesta comissió ja que ara per ara hi ha certa indefinició al respecte. 
S’obre un torn d’intervencions on els coordinadors/res manifesten el seu acord sobre aquesta 
qüestió,. S’acorda fer arribar una proposta a la Junta Permanent per a la seva discussió/aprovació. 
 
 
5 - Millora de les fitxes de les titulacions de màster 
S’informa als responsables de la coordinació dels màsters que s’ha endegat un procés de millora de 
les fitxes de les titulacions de graus i màsters amb l’objectiu de fer-les més aclaridores. S’adjunta 
document amb les millors proposades. 



S’estableix com termini el proper dia 12 de setembre per la presentació de la informació requerida. 
S’obre un torn d’intervencions on els coordinadors/res manifesten la seva opinió sobre la informació 
publicada actualment a les fitxes de les titulacions i remarquen les mancances i els problemes 
d’actualització. El Dr. Angel Cebollada considera que no és pràctic no incloure el correu electrònic de 
la coordinació del màster, creu més útil incloure-ho ja que permet una comunicació més directe amb 
les persones interessades. 
 
6 - Preinscripció als màsters de la Facultat curs 2016-2017 
 
S’informa de l’estat de la preinscripció dels màsters de la facultat. Es valora molt positivament 
l’increment significatiu, en pràcticament tots els màsters, del nombre d’estudiants preinscrits. 
 
7 - Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) i del Pla d'Acció Tutorial (PAT) 
 
S’informa que ja s’han aprovat per part de la junta permanent de la facultat tots els processos del 
SISTEMA DE GARANTIA INTERN DE QUALITAT. El manual de processos està publicat a la pàgina 
web de la facultat on es poden consultar el SIGQ de la facultat i el PAT.  
 
 
8 - Torn obert de paraules 
 
El Dr. Àngel Cebollada exposa de nou la lentitud dels processos d’admissió, fet que afecta 
especialment als estudiants llatinoamericans que estan pendent de beques. Concretament es fa 
menció que la carta de pre-admissió que reben les persones candidates al màster no es adequada i 
que algunes institucions no les accepten com evidència d’haver estat admesos al màster. Es 
proposa buscar solucions a aquest problema 
 
Es tanca la sessió a les 12:00 h 

 

Raquel Piqué Huerta 
Vicedegana d'Estudis de Postgrau 


