UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES
COMISSIÓ DE MÀSTER
4-4-2018
Hora d’Inici 15:30 h, en segona convocatòria, a la Sala de reunions de Deganat,
Assistents: Rossend Arqués, Jordi Nadal, Fran Cuevas, Oriol Farrés, Núria Llorens,
Joan Nunes, Antonio Penedos, Dolors Poch, Germà Gan, Raquel Piqué (Presidenta),
S’excusen: Jordi Figuerola, X. Villalba, Josep Cervelló, Francesc Foguet, Helena
Kirchner, Miranda Lubbers, Melissa Moyer, Miquel Molist
Convidats: Àngels Guimerà, Xavier Roqué (Vicedegà de Programació d’estudis de
Postgrau), Maria Noguera (Direcció EUTDH), Albert Saló (Direcció de Recerca i
Màsters EUTDH), Maria Abril (Coordinació del Màster)
1 - Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior de la Comissió de Màster
S’aproven les actes de les reunions anteriors.
2 - Informacions del vicedeganat
S’informa que la Comissió permanent de l’escola de Postgrau serà en endavant la
responsable d’avaluar les propostes de cursos MOOC.
Es fa valoració molt positiva de la presència de coordinadors/es de màster al Saló Futura
i es considera necessari mantenir aquesta presència en futures edicions. La Facultat va
estar representada en pràcticament totes les franges horàries. Es va poder constatar que
alguns dels estudiants que demanaven informació eren de la Facultat de Lletres de la
UAB el que indica que la informació sobre l’oferta de màsters no arriba suficientment a
l’alumnat propi potencialment interessat.
S’informa de la proposta de modificació a la baixa del cànon dels estudis de postgrau
propis, passa a ser un tipus únic (22%) i no inclou l’ús dels espais que en endavant
caldrà preveure en el pressupost. Esta previst que aquesta mesura s’aprovi en la propera
reunió de la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB.
S’exposa l’estat de la distribució dels complements per càrrecs, en aquests moments
s’està negociant amb els departaments com es distribueixen la reducció de crèdits i/o
complement salarials.
S’ha rebut ja el 60% del pressupost del màster que serà ingressat durant la propera
setmana als centres de cost dels màsters. Es recorda que la Facultat retindrà un 15% per
a les despeses de la Facultat.
Es recorda que durant el juny cal presentar la primera tanda de modificacions dels
màsters que impliquin canvis substancials de la memòria.

3 - Aprovació, si escau, de les memòries de diferents títols de Màster Oficial (*)

Es proposa per a la seva aprovació el títol de màster MU en Gestió turística del
patrimoni cultural.
Es tracta d’un màster oficial de 60 crèdits impartit per l’Escola Universitària de Turisme
i Direcció Hotelera (EUTDH).
La memòria del títol de màster ha estat publicada a Nébula prèviament a la reunió.
Maria Noguera (Direcció EUTDH), Albert Saló (Direcció de Recerca i Màsters
EUTDH), Maria Abril (Coordinació del Màster) assisteixen a la reunió com a convidats
i exposen les línies principals del màster.
S’Aprova per assentiment

4 -Criteris i calendari de confecció del pla docent curs 18-19
Es presenta el calendari per a la confecció del pla docent:
•

Del 9 d’abril al 4 de maig 2018 – comunicació entre les coordinacions, el
deganat i la gestió acadèmica per proposar canvis (si escau)

•

4 de maig 2018 – dia límit per lliurar les propostes definitives de pla docent a la
GA.
•

Confirmació horaris proposats per a les OB.

•

Comunicació horaris OT.

•

Comunicació, si escau, d’esmenes al llistat de les OT.

•

Assignació de professorat per a cada grup.

•

Del 4 al 11 de maig 2018 – revisió plans docents.

•

Setmana 14-18 maig 2018 – aprovació plans docents J Permanent de la
Facultat.

Francisco Cuevas enviarà als coordinadors/es una graella amb la projecció dels horaris
de les assignatures pel curs vinent. Es demana als coordinadors/es que facin els canvis
pertinents sobre aquesta graella.
Joan Nunes comenta la dificultat d’assignar assignatures a professorat concret en el
termini establert degut a que encara no s’han concretat contractacions o per que no es
professorat de la facultat.
Aquesta situació pot afectar a tots els màsters, per tant només caldrà especificar
l’assignació del professorat propi ja contractat.
5- Organització de la Setmana de Postgrau

Es discuteixen les diferents propostes i s’acorda
- organitzar xerrades entre els estudiants de 4art any al voltant de les dates previstes per
organitzar la setmana de promoció dels estudis de postgrau entre els dies 14 i 18 de
maig.
- Fer una capçalera pels pòsters que estan actualment penjats a l’entrada de la facultat
- Tornar a fer un powerpoint dels pòsters per la pantalla que està situada a l’entrada de
la facultat
- Explorar la possibilitat de fer petits vídeos promocionals dels màsters per publicar a
youtube i la web de la facultat, alguns màsters ja en tenen i els enviaran a la resta de
coordinacions com a models
- Promoure els màsters mitjançant les xarxes socials

6 - Torn obert de paraules
No hi ha intervencions
Es tanca la sessió a les 17:00 h

Raquel Piqué Huerta
Vicedegana d'Estudis de Postgrau

