Acta de reunió de la Comissió de Màster
Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona
Dia: 18 de juny de 2019
Lloc: Sala de reunions del Deganat
Hora d’inici: 15.00 h
Assistents
Rafael Cornudella, Jordi Cortadella, Fran Cuevas, Oriol Farrés, Jordi Figuerola,
Francesc Foguet, Àngels Guimerà, Mireia Llinàs, Jordi Nadal, Jordi Rifé, , Xavier
Roqué (President), Xavier Villalba
S’excusen
Rossend Arqués, Josep Cervelló, Rafael Micó, Joan Nunes, Dolors Poch, David Roas,
Dan Rodríguez.

1. Aprovació, si escau, de les actes de reunions anteriors
S’aproven per assentiment les actes de les reunions anteriors.

2. Informacions del vicedeganat d’Estudis de Postgrau
Es mostren i valoren breument les dades de preinscripció als màsters de la facultat fins
el 12 de juny.
S’informa que es convocarà els coordinadors que han de fer seguiment del màster a
una reunió conjunta amb els coordinadors de grau, el 5 de setembre de 2019 (data
provisional). S’hi informarà sobre l’elaboració del DST (Document de Seguiment de
Titulació)

i sobre els processos del SGIQ de la facultat que estan directamente

relacionats amb les titulacions. Els informes de seguiment hauran d’estar enllestits
abans del 30 d’octubre de 2019.
S’informa que s’han rebut al Deganat els informes amb els resultats de les enquestes
d’avaluació de l’activitat docent del professorat (PAAD); en els propers dies els
afegirem a l’espai Nebula de cada titulació. Es recorda als coordinadors que han
d’accedir a aquest espai amb el NIU de coordinació i no amb el seu NIU personal.

La setmana passada AQU va comunicar que, arran del procés de certificació del SGIQ
del centre, no és possible presentar propostes de verificació o reverificació de
titulacions. S’ha demanat a AQU que tingui en compte que algunes titulacions feia
mesos que treballaven en la memòria i s’ha sol·licitat que se les consideri com a
excepcions. És probable que hi hagi titulacions que s’havien de verificar o reverificar
que hagin d’esperar fins que finalitzi el procés de certificació del SGIQ del centre. El
Deganat ha decidit no tramitar modificacions de memòria mentre duri aquest procés,
que és complex i demana un esforç addicional per part de l’equip de deganat.

3. Aprovació, si escau, de les comissions d’elaboració de la memòria de
reverificació del MU en Estudis Territorials i de la Població i del MU
en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana
En tenir lloc aquesta reunió després de la Junta Permanent, i no abans com estava
previst, no és necessària aquesta aprovació. Segons el reglament de la facultat,
l’aprovació d’una Comissió de Pla d’Estudis és competència de la Junta Permanent, a
proposta del Degà/na. La Junta pot delegar l’aprovació en la “Comissió d’Ordenació
Acadèmica.

Estudis

de

Màster”

[art.

4

a)

de

la

normativa,

https://www.uab.cat/doc/Normativa-COA-Master].
La Junta Permanent va aprovar les següents comissions:
Comissió d’elaboració de la memòria de reverificació del MU en Estudis Territorials i
de la Població:
Joan Carbonell, degà (presidència)
Xavier Roqué, vicedegà d’Estudis de Postgrau (presidència delegada)
Carme Miralles, directora del Departament de Geografia
Jordi Nadal, coordinador del màster
Miguel Solana, professor de la UAB
Irene Gómez, estudiant del màster
Fran Cuevas, gestor acadèmic
Àngels Guimerà, tècnica de Qualitat

Comissió d’elaboració de la memòria de reverificació del MU en Prehistòria (títol
provisional):
Joan Carbonell, degà (presidència)
Xavier Roqué, vicedegà d’Estudis de Postgrau (presidència delegada)
Maria Saña, directora del Departament de Prehistòria
Miquel Molist, coordinador del programa de doctorat d’Arqueologia Prehistòrica
Rafael Micó, coordinador del màster
Estudiant del màster (a determinar)
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Fran Cuevas, gestor acadèmic
Àngels Guimerà, tècnica de Qualitat
En el cas del MU en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana, la decisió de reverificar-lo
com a MU en Prehistòria (títol provisional) l’ha pres l’equip de Deganat després de
parlar-ne diverses vegades conjuntament amb les direccions de departament i les
coordinacions implicades i d’haver fet esment en diverses Juntes Permanents de la
situació crítica del màster. El vicedegà explica que hi ha un projecte avançat, clar i
especialitzat en l’àmbit dels estudis de la Prehistòria; que l’àmbit científic de la història i
l’arqueologia del mon antic i medieval està cobert per tres altres màsters
interuniversitaris en què participa el Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat
Mitjana (MU Arqueologia Clàssica; MU Identitat Europea Medieval i MU Mediterrània
Antiga); que després de la darrera reunió amb els responsables departamentals i de
màster no hi ha hagut cap proposta de reverificació en ferm dels àmbits esmentats; i
que, per tenir la documentació requerida a 15 de setembre (fitxa PIMPEU), cal tenir a
hores d’ara una proposta treballada, que en cas de ser verificada tindria efectes a
partir del curs 2021/22. El Deganat ha comunicat a la direcció del departament de
Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana que no tanca la porta a considerar en un
futur immediat propostes de tipus interuniversitari o interfacultatiu que atenguin l’àmbit
dels estudis filològics antics.
El coordinador del màster pel departament de Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana,
Jordi Cortadella, admet que la programació de màsters és responsabilitat del Deganat
però expressa el seu malestar i el del departament per la forma en què s’ha pres i s’ha
comunicat aquesta decisió.

4. Revisió i edició trilingüe de les Guies Docents
El vicedegà recorda el calendari de revisió i validació de les guies docents, així com la
necessitat d’incloure versions en tres idiomes (català, castellà i anglès) d’alguns dels
apartats. Les guies docents són importants per informar els alumnes sobre els
màsters, però també per la certificació del SGIQ del centre. Es recorda que han de
reflectir la normativa d’avaluació de la UAB i es recomana la inclusió d’un paràgraf
relatiu al plagi, que el vicedegà reenviarà als membres de la Comissió.
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5. Aprovació, si escau, de la proposta de reglament de Comissió de Docència de
màsters de la facultat o de modificacions de reglament
Els coordinadors dels màsters en Egiptologia, Estudis Anglesos Avançats, i Lengua
Española, Literatura Hispánica y ELE presenten a la comissió propostes de reglament
de la Comissió de Docència de cadascun d’ells.
La Comissió aprova les propostes per assentiment. El vicedegà assenyala la
importància de redactar actes de les reunions i conservar-les, atès que són evidències
que possiblement sol·licitaran els membres del Comitè Extern que avaluarà el SGIQ
del centre.

6. Aprovació del Pla docent dels màsters de la facultat
En tenir lloc aquesta reunió després de la Junta Permanent, i no abans com estava
previst, no és necessària aquesta aprovació. Segons el reglament de la facultat,
l’aprovació dels Plans Docents és competència de la Junta Permanent, a proposta del
Degà/na. La Junta pot delegar l’aprovació en la “Comissió d’Ordenació Acadèmica.
Estudis de Màster” [art. 4 b) de la normativa, https://www.uab.cat/doc/Normativa-COAMaster].
La Junta Permanent va aprovar els Plans Docents de màster en la reunió del 13 de
juny de 2019.

7. Informació sobre la proposta de MU en Emprenedoria i Innovació Social de la
Facultat d'Economia i Empresa
El vicedegà informa d’aquesta proposta de màster oficial. Segons la memòria
provisional, la facultat hi participa a través del Departament d’Antropologia Social i
Cultural, que hi impartirà 2 crèdits.

8. Torn obert de paraules
Jordi Rifé agraeix que s’hagi afegit a l’aplicatiu d’admissió d’alumnes de màster una
opció que permet denegar l’accés en el cas que l’alumne no es presenti a les sessions
de tutoria. Això permet detectar aquells alumnes que no tenen realment interès en el
màster o que no tenen un coneixement mínim de la llengua.
Jordi Nadal exposa el problema que hi hagi alumnes que cursen mòduls de màster
com a Complements de formació d’un Programa de doctorat, a proposta del
Coordinador de doctorat, sense que calgui una autorització formal del Coordinador de
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màster. La Comissió debat si aquesta autorització és necessària i com s’hauria de
formalitzar. S’acorda que l’equip de Deganat en parli i faci si s’escau una proposta a la
Comissió per resoldre aquest problema.
Es tanca la sessió a les 16.30 h.

FRANCESC
XAVIER ROQUE
RODRIGUEZ DNI
46620568M
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Xavier Roqué
Vicedegà d’Estudis de Postgrau
Facultat de Filosofia i Lletres
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