
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA  
FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES 
COMISSIÓ DE MÀSTER  
17-01-2018 
 
Hora d’Inici 12:30 h, en segona convocatòria, a la Sala de reunions de Deganat,  
Assistents:  
Raquel Piqué (Presidenta), Jordi Nadal, Josep Cervelló, Fran Cuevas, Oriol Farrés, 
Francesc Foguet, Helena Kirchner, Miranda Lubbers, Melissa Moyer, Joan Nunes, 
Dolors Poch, Miquel Molist, 
S’excusen: Rossend Arqués Antonio Penedos, Jordi Figuerola, Núria Llorens, Jordi 
Rifé, X. Villalba 
Convidats: Àngels Guimerà 
 
 1 - Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior de la Comissió de Màster 
Es posposa l’aprovació de l’acta atès que no s’ha pogut publicar a Nebula a temps 
 
2 - Informacions del vicedeganat 
S’informa sobre l’estat del procés de seguiment dels màsters. Es demana als 
coordinadors/es que aportin informació addicional sobre l’estat en que es troben les  
millora que es van proposar durant el procés d’acreditació del títol ja que es necessari 
posar-ho en l’actual procés de seguiment. 
Es recorda als coordinadors/es la importància de mantenir actualitzada la fitxa 
institucional del màster a la web. Per aquest motiu es demana als coordinadors/es que 
revisin la informació existent. 
 
3 - Aprovació, si escau, de les memòries de diferents títols de Màster Oficial (*) 

Es retira el punt. 
 

4 - Aprovació, si escau, de les propostes de modificació de diferents Màsters 
Oficials (*) 

 
Amb l’objectiu d’adaptar les memòries de grau a la nova normativa d’avaluació de la 
UAB es proposa modificació mètode d’avaluació dels següents màsters oficials: 

- Filosofia aplicada 
- Estudis avançats en Llengua i Literatura Catalana 
- Estudis territorials i de la població 
- Estudis teatrals 
- Antropologia, recerca avançada i intervenció social 
 

S’aprova per assentiment. 
 

5 - Inici període de preinscripció màsters curs 18-19 

 

Fran Cuevas informa sobre terminis i procediments de pre‐inscripció: 



‐ Inici preinscripció curs 18‐19 de 12 de gener fins el 28 de setembre 

‐ Data matrícula 12 a 28 de setembre, es seguirà amb la cita prèvia. Es demana als 

coordinadors/es que comuniquin necessitats específiques de matrícula i la data d’inici de curs 

per actualitzar així la fitxa. 

Melissa Moyer demana si la matrícula es podria fer en un sol dia, ja que el MAES comencen el 

dia 17 i no poden accedir als materials del campus virtual. 

‐ Pagament de preinscripció (reserva de plaça): possibilitat de demanar un pagament obligatori 

de 500€ per fidelitzar alumnes. S’aclareix que si no es fa el pagament no està clar que es pugui 

excloure a l’alumne. Si un alumne està admès no es pot deixar fora. 

‐ Es demana als cordinadors/es que especifiquin si volen fer l’admissió d’alumnes en un o 

diferents períodes. 

‐ S’informa del procediment per respondre a les consultes sobre els màsters. Les consultes es 

fan mitjançant la casella institucional de la fitxa. Es demana si els coordinadors/res volen rebre 

totes les consultes o si prefereixen que siguin filtrades des de la gestió acadèmica, com es fa 

ara. 

La Dra Melissa Moyer demana si es pot afegir informació sobre visats a la fitxa oficial. Es 

decideix posar a totes les fitxes recomanació de temes de visat en la pestanya d’admisió. 

6‐ Discussió o aprovació si s’escau dels criteris per la difusió de màsters oficials a la Facultat 

S’exposa la petició per part d’un màster oficial adscrit a l’Escola Universitària de Turisme i 

Direcció hotelera (Teledetecció i GIS) de que la Facultat de Lletres promocioni aquest màster 

quan es facin accions de promoció dels títols oficials de la Facultat.  Atesa aquesta petició es 

demana a la comissió establir els criteris que ha de seguir la facultat per promocionar estudis 

de màster. 

S’obre un torn de paraules al respecte en que es els coordinadors/res expressen opinions al 

respecte. Hi ha consens entre els coordinadors/res en que els Màsters son un mercat 

competitiu i que no hem de fer publicitat des de la Facultat màsters que eventualment poden 

competir amb els de la facultat. La promoció dels màsters es fa amb recursos econòmics 

generats pels màsters oficials i no s’entendria que es fes publicitat de màsters que no 

contribueixen a la facultat econòmicament ja que no computen ni els estudiants ni els crèdits  

matriculats.  

S’acorda que la Facultat només ha de promocionar els estudis oficials programats des de la 

Facultat de Filosofia i Lletres.  

 
7 - Torn obert de paraules 
 
 No hi ha intervencions 
 
Es tanca la sessió a les 14:00 h 



 

Raquel Piqué Huerta 

Vicedegana d'Estudis de Postgrau 

 


