UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES
COMISSIÓ DE MÀSTER
07-06-2017
Hora d’Inici 9:30 h, en segona convocatòria, a la Sala de reunions de Deganat,
Assistents:
Raquel Piqué (Presidenta), Àngel Cebollada, Melissa Moyer, Helena Kirchner, Núria
Llorens, Dolors Poch, Fran Cuevas, Francesc Foguet, Jordi Rifé, Jordi Figuerola
S’excusen: Miquel Molist, Xavier Villalba, Oriol Farré, Josep Cervelló, Joan Nunes
Convidats: Jordi Nadal
1.- Aprovació, si escau, de l’acta de l’anterior sessió de la Comissió de Màster
S’esmena la llista d’assistents incloent al professor Jordi Rifé que si que va assistir
2.- Informacions equip deganat
S’informa del calendari de modificacions de dels títols de grau i màster per al curs
2018-2019. Es recorda que la data límit per presentar la documentació a l’OQD és el 30
de juny. Aquesta ha de ser enviada a la tècnica de qualitat de la Facultat de Lletres,
Angels Guimerà.
Es recorda també el termini per la publicació de les guies docents. Ja està obert el
termini per assignar les guies al professorat responsable dels mòduls i a partir del primer
de juny ja es poden elaborar i publicar per part del professorat. La data màxima per
publicar les guies és el 12 de setembre. No obstant això es recomana de publicar el més
aviat possible per garantir que puguin ser consultades pels estudiants que es volen
matricular.
S’informa que en data 8 de novembre de 2016 es va modificar la normativa acadèmica
dels estudis de postgrau i formació continua de la UAB. L’article 226 recull els
procediment de presentació i aprovació de les memòries de màsters propis, el 294 es
refereix a diplomatures de postgrau i l’article 306 recull el procediment de presentació
de les memòries dels cursos que donen lloc a l’obtenció d’un certificat. L’escola de
postgrau ha constituït un consell acadèmic, on està representada la Facultat de Lletres
mitjançant la Vicedegana de programació d’estudis de Postgrau, aquest òrgan és
l’encarregat de vetllar per la qualitat de les propostes dels estudis propis que s’adscriuen
a l’Escola de Postgrau.
S’obre un torn de paraules on es posa de manifest la confusió que genera l’existència de
vies paral·leles de presentació d’estudis propis (facultats, centres o instituts de recerca,
Escola de Postgrau) i es debat sobre el fet que es pugui aprovar una oferta d’estudis
propis sense que departaments afins tinguin coneixement. S’acorda que la representant
de la facultat al consell acadèmic informarà periòdicament a la Comissió de Màster de
la Facultat de les propostes d’estudis propis afins a les àreas de la Facultat.
3.- Aprovació, si escau, del Pla Docent dels Màster per al curs 2017-2018

Es presenten a aprovació els següents plans docents:
Plans docents Màsters 2017-18
Advanced english studies
Antropologia
Anàlisi i Gestió del patrimoni artístic
Ciència Cognitiva i llenguatge
Egiptologia
Elaboració de diccionaris
Estudis avançats en llengua i Literatura catalana
Estudis Teatrals
Filosofia Aplicada
Francès llengua extrangera
Geoinformació
Història Contemporànea
Identitat europea mediaval
Literatura Comparada
Llengua Espanyola
METIP
Musicologia
Prehistòria,CCAntiguitat i E.Mitjana

S’obre un torn de paraules on es parla sobre la possibilitat que la gestió acadèmica faci
una proposta de plantilla per elaborar els plans docents ja que actualment cada
coordinador fa servir el seu propi model. Es demana però que aquesta no impliqui una
feina suplementària pels coordinadors. S’acorda que de cara al proper curs es farà
aquesta proposta.
Helena Kirchner planteja que no s’ha demanat el pla docent dels màsters
interunivesitaris que programent docència pròpia.
S’aproven per assentiment

4.- Aprovació, si escau, del Reglament de la Comissió de Docència de diferents
Màsters.
Es presenten a aprovació els reglaments de la comissió de docència dels següents
màsters:
Estudis anglesos avançats
Estudis teatrals
Estudis avançats de llengua i literatura catalana
Musicologia
Estudis territorials i de la población
S’aproven per assentiment
5.- Torn obert de paraules
No hi ha cap intervenció
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Torn obert de paraules

No hi ha cap intervenció
Es tanca la sessió a les 11:00 h

Raquel Piqué Huerta
Vicedegana d'Estudis de Postgrau

