UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES
COMISSIÓ DE MÀSTER
13-04-2016
Hora d’Inici 15:30 h, en segona convocatòria, a la Sala de reunions de Deganat,
Assistents:
Raquel Piqué (Presidenta), Àngel Cebollada, Melissa Moyer , Miranda Jessica Lubbers, Ramon
Martí, Núria Llorens, Oriol Farré,
S’excusen: Xavier Blanco, Francisco Morente, José Manuel Egea Zoyo, Miquel Molist, Xavier
Villalba, Dolors Poch
Convidats:
Francesc Muñoz, Coordinador del programa de màster en Intervenció i gestió del paisatge i del
patrimoni
1-

Aprovació, si escau, de les actes de les anteriors sessions de la Comissió de Màster

S’aproven les actes
2-

Aprovació, si escau, de proposta de renovació amb canvis del màster propi: Màster en

Intervenció i gestió del paisatge i del patrimoni
El Dr. Francesc Muñoz exposa el plantejament i objectius del màster i presenta la proposta amb
els canvis que es volen introduir en la nova edició.
S’obre un torn de paraules on es fa esment sobre la necessitat de garantir les competències
lingüístiques del professorat ja que és un màster que es vol impartir íntegrament en anglès.
També es remarca que falta informació sobre la obligatorietat dels mòduls. Es planteja també
que el títol hauria de recollir amb més claredat els continguts del màster, concretament al fet que
s’orienta a la intervenció i gestió del patrimoni paisatgístic.
El Dr Francesc Muñoz abandona la reunió un cop finalitzada la presentació
Un cop finalitzada la presentació de la propostes i valorada la documentació aportada es
procedeix a l’aprovació de la proposta de renovació amb canvis del màster. La proposta és
aprovada per assentiment.
3-

Informacions vàries

Es recorda que els dies 17, 18 i 19 de maig tindrà lloc la setmana de la recerca de la Facultat i
que s’aprofitarà aquests dies per fer la promoció dels màsters.
4 - Torn obert de paraules

El Dr. Àngel Cebollada exposa la lentitud dels processos d’admissió, fet que afecta
especialment als estudiants llatinoamericans que estan pendent de beques. Es discuteix sobre la
necessitat de buscar alternatives per agilitzar aquest procés.
La Dra Moyer i la Dra Llorens plantegen la necessitat de conèixer amb més antelació la dotació
pressupostària dels màsters. Caldria tenir aquesta informació d’un curs per l’altre.
Es tanca la sessió a les 17:00 h
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