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Hora d’Inici 15:30 h, en segona convocatòria, a l’aula 2015,  
Assistents: Raquel Piqué (Presidenta), Àngel Cebollada, Miranda Jessica Lubbers, Ramon Martí, 
Oriol Farrés, Jordi Figuerola, Dolors Poch, Melissa Moyer, Fran Cuevas, Roser Gauchola (en 
substitució de Xavier Blanco) 
S’excusen: Miquel Molist,   
 
1 - Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior de la Comissió de Màster 
S’aproven les actes 
 
2 – Informacions del vicedeganat 
La vice-degana informa que s’està preparant des del vicedeganat una proposta de modificació de la 
composició de la Comissió de màster. La proposta amplia la composició actual amb la presencia, 
amb veu però sense vot, de tots els coordinadors de màsters oficials de la facultat. També s’està 
preparant un reglament per aquesta comissió on s’especifiquin quines són les funcions. La proposta 
ha de ser discutida i aprovada en la Junta permanent de la facultat que és qui té les competències. 
El cap de la gestió acadèmica, Fran Cuevas, informa que el període de matrícula encara està en 
curs i fa balanç de la situació actual. No tindrem dades definitives fins que no finalitzi el període de 
matrícula a finals d’octubre. 
Els coordinadors/es fan una sèrie d’intervencions sobre diferents casuístiques durant el procés de 
matriculació referides al calendari de matrícula de preinscripció i matrícula, recàrrec per segona 
matrícula i anul·lacions. El cap de la gestió acadèmica respons a les diferents qüestions. 
 
3 - Discussió i aprovació, si escau, de les memòries de diferents títols de Màster Oficial 
 
Es presenten per la seva aprovació les següents propostes de màsters universitaris per al curs 
17/18 presentades per la Facultat:  
 
-  Francès llengua estrangera i diversitat lingüística 
-  Filosofia aplicada 
-  Investigació en disseny d’arquitectura  
 
Les tres propostes s’aproven per assentiment. 
 
4 - Torn obert de paraules 
 
Es tanca la sessió a les 17:00 h 

 

Raquel Piqué Huerta 
Vicedegana d'Estudis de Postgrau 


