UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES
COMISSIÓ DE MÀSTER
1-12-2017
Hora d’Inici 10:00 h, en segona convocatòria, a la Sala de reunions de Deganat,
Assistents:
Raquel Piqué (Presidenta), Rossend Arqués, Jordi Nadal, Fran Cuevas, Jordi Figuerola,
Núria Llorens, Melissa Moyer, Joan Nunes, Dolors Poch, Jordi Rifé Santaló, Josep
Cervelló, Oriol Farrés, Francesc Foguet, X. Villalba
S’excusen: Miquel Molist, Helena Kirchner, Antonio Penedos, Miranda Lubbers
Convidats: Àngels Guimerà
1 - Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior de la Comissió de Màster
S’aprova l’acta
2 - Informacions del vicedeganat
- S’informa sobre la promoció dels màsters de la UAB i la promoció en el saló Futura. Es
destaca la importància del entorn telemàtic en la promoció dels títols de la Universitat i
per tant la importància que els títols de la UAB estiguin ben posicionats en les cerques
que es fan per internet. Cada màster de la UAB té dues paraules claus que el visibilitzen
en aquestes cerques, els màsters emergents tindran tres paraules.
Cal vetllar per que les fitxes de les titulacions estiguin completes i actualitzades ja que es
la porta de presentació dels màsters. També és important que les guies docents estiguin
publicades.
Es proposa la presència de coordinadors/res de màster al saló Futura que tindrà lloc els
dies 16 i 17 de març. Hi haurien tres coordinadors per torns (matí, tarda, vespre).
- S’inicia el seguiment dels títols de màsters, es recorda els terminis de presentació
- Es recorda la importància de les enquestes
3 - Aprovació, si escau, de les propostes de diferents títols de Màster Oficial
- MU Gestió Àrees de Muntanya
Es presenta a aprovació la memòria del Màster Universitari en Gestió d’Àrees de
Muntanya per la Universitat Autònoma de Barcelona; la Universitat de Barcelona; la
Universitat de Girona; la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili. El màster
està coordinat per la Universitat de Lleida i la memòria ha de ser aprovada per totes les
universitats.
S’aprova per assentiment.
4 - Aprovació, si escau, de les propostes de modificació de diferents Màsters
Oficials (*)
- Màster Universitari Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana
El Dr. Miquel Molist explica l’abast de les modificacions proposades i la seva justificació.
Es proposen els següents canvis:



Reduir de 9 a 6 crèdits tots els mòduls, a excepció del TFM que passarà a
tenir 15 crèdits i de “Metodologia de la investigació” que seguirà tenint 15
crèdits.
 Canvi de títols de mòduls optatius i adequació de les competències
 Eliminació del Mòdul Arqueologia d’Amèrica
 Incorporació dos nous mòduls: Arqueologia Digital, Pràctiques externes
 Canvi mètode d’avaluació per adequació a la nova normativa d’avaluació
de la UAB
- Màster Egiptologia
 Canvi mètode d’avaluació per adequació a la nova normativa d’avaluació
de la UAB
- Màster en Geoinformació
 Canvi mètode d’avaluació per adequació a la nova normativa d’avaluació
de la UAB
 Rectificació errors taula resum equivalències entre els plans d’estudi de
les diferents edicions del títol propi de màster en Tecnologies de la
Informació Geogràfica
- Màster en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua
Estrangera
 Canvi mètode d’avaluació per adequació a la nova normativa d’avaluació
de la UAB
S’aproven per assentiment
5 - Implementació de la nova normativa d'avaluació de la UAB
Àngels Guimerà explica la nova normativa acadèmica d’avaluació de la UAB i el
calendari d’implementació
6- Aprovació, si escau, del reglament de la comissió de docència del Màster en
Geoinformació
S’aprova el reglament de la comissió de docència del Màster en Geoinformació
7 - Torn obert de paraules
No hi ha intervencions
Es tanca la sessió a les 12:00 h

Raquel Piqué Huerta
Vicedegana d'Estudis de Postgrau

