Via Laietana, 2
08003 Barcelona

FASE 1 DE PIMPEU PER PROGRAMAR NOUS ESTUDIS DE GRAU I DE MÀSTER
UNIVERSITARI EMERGENTS, PER AL CURS 2020-2021
LA FASE 1 DE L’APLICATIU PIMPEU CORRESPON A LA INCORPORACIÓ DE LA INFORMACIÓ
NECESSÀRIA PER A L’ELABORACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ UNIVERSITÀRIA, QUE HA DE SER
AUTORITZADA, EN EL SÍ DEL CIC, PER A LA SEVA VERIFICACIÓ

Universitat
1.

Identificació del grau o del màster universitari
Nom estudi:
1

Centre responsable :
2

Ubicació de la impartició :
3

Interuniversitari (Sí/No) :

Estudis Territorials d'Àsia,
Àfrica i Amèrica Llatina
Facultat de Filosofia i
Lletres, UAB
UAB, Edifici B
No

Erasmus Mundus (Sí/No)
(per als màsters universitaris):
Distribució de crèdits:*
Crèdits de formació bàsica
Crèdits de formació obligatòria
Crèdits de formació optativa
Treball fi de grau
Crèdits totals
Branca principal:

240
Ciències Socials i
Jurídiques

Distribució de matèries bàsiques/crèdits
(desplegable)*
Tipus de preu:

2.

4

Públic

Nombre de places de nou accés:

40

Modalitat d’impartició:

Semipresencial

Professió regulada (Sí/No):

No

Criteris de programació universitària
a) Tipologia, objectius i durada de l’estudi
TIPOLOGIA: Emergent.
El grau és de 4 anys, amb un total de 240 ECTS, dels quals el 80% (192 ECTS)
s’impartiran a la Facultat de Lletres i a la Facultat de Traducció i Interpretació (àmbits
de geografia i de llengües modernes); apx. un 10% anirà a compte d’unes pràctiques
externes de caràcter obligatori coordinades per la Facultat de Filosofia i Lletres (entre

1

En cas que es tracti d’un centre de nova adscripció, caldrà informar qui és el titular, justificació de la seva
adscripció, així com una planificació de l’activitat acadèmica del centre, per a un període de 3 anys
2
Edifici o edificis on s’impartirà la docència de l’estudi
3
En cas afirmatiu, seria convenient indicar la previsió d’universitats participants
4
Cal indicar si és preu públic o privat
*Aquests camps són opcionals, en la Fase 1 de PIMPEU
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12 i 24 ECTS) i apx. un 10% es distribuirà entre altres àrees de coneixement de la
Facultat de Filosofia i Lletres (història contemporània; antropologia social i cultural) i
altres centres de la UAB (e.g. ciència política).
OBJECTIUS: El grau que es proposa té per objectiu formar professionals capaços d’analitzar i
intervenir de manera activa en els processos de canvi global, així com de transmetre informació i
coneixement sobre les seves implicacions en les societats contemporànies, amb particular
incidència a Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina. La necessitat de fornir instruments per tal de mesurar i
interpretar diferents fenòmens com el creixement demogràfic, els processos d’urbanització, els
problemes ambientals, les repercussions dels canvis tecnològics i la globalització econòmica
sobre les estructures socials, la cultura i les formes de govern, així com de difondre coneixement
sobre el seu abast i implicacions és un repte davant del qual la universitat no pot, de cap manera,
romandre indiferent.
Aquesta missió es desglossa en els objectius formatius generals següents:








Abordar des de l’àmbit de la geografia territorial i els processos historicoeconòmics que
implica la globalització.
Assolir un bon nivell de les llengües vinculades a les regions objecte d’estudi en aquest
grau: francès, portuguès, xinès i àrab, com a part important de l’estructura curricular.
Promoure una reflexió crítica sobre els processos de canvi global, visió que ha de
caracteritzar tant la formació d’aquells que cursin el grau com les seves capacitats
professionals futures.
Treballar amb equips interdisciplinaris i dinamitzar-los.
Combinar els aprenentatges teòrics amb el coneixement específic de realitats concretes i
l’aplicació de pràctiques de caràcter tècnic.
Formar no només professionals capaços de comprendre i explicar el processos de canvi
global, sinó també ciutadans compromesos a l’hora de fer front a les conseqüències que
se’n deriven.

Aquests objectius generals es concreten en els objectius formatius específics següents. Després
de cursar el grau, l’estudiant serà capaç de:












Analitzar, des d'una perspectiva crítica, la societat i el territori aplicant el marc conceptual
i teòric de la geografia i de diferents disciplines socials.
Integrar coneixements de diverses disciplines socials amb l'objectiu de descriure,
conceptualitzar i interpretar les dinàmiques espacials vinculades a les transformacions
socioeconòmiques.
Elaborar propostes d'acció i intervenció en les diverses escales territorials que abordin
problemes sociodemogràfics i ambientals.
Identificar i interpretar com incideix la globalització en tres grans regions del món i en les
seves diferents escales territorials, des de la urbana a la global, subratllant les
juxtaposicions, les complementarietats i les contradiccions territorials.
Incorporar la diversitat cultural i la complexitat sociodemogràfica en l'anàlisi del món
actual.
Elaborar diagnosis temàtiques i espacials a diferents escales territorials, relacionant i
sintetitzant informació que deriva de diferents camps de les ciències socials.
Reunir, organitzar, tractar i utilitzar informació procedent de l'estadística de diferents
països i d’organismes internacionals per interpretar els canvis demogràfics, socials,
econòmics i ambientals.
Representar i interpretar, a través de la cartografia i altres fonts de geoinformació, els
canvis territorials derivats de la globalització.
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DURADA:
Es tracta d’un grau a cursar en quatre anys, 240 crèdits ECTS, amb les pràctiques i el
Treball de Final de Grau inclosos.
b) Justificació de la seva programació
Un dels reptes principals que es planteja en les societats contemporànies és la
capacitat d’elaborar i transmetre coneixement i informació sobre les transformacions
estructurals en què es troben immerses. Es tracta d’un repte de caràcter conceptual,
tècnic i també polític del qual es deriven implicacions profundes i molt rellevants.
En efecte, les nostres societats coneixen avui canvis estructurals de gran abast, fins al
punt que la literatura ha pogut afirmar que es troben inserides en un procés de “canvi
global” de caràcter sistèmic. Els àmbits concernits per aquestes transformacions
comprenen la totalitat del aspectes de la vida social. Les principals característiques
d’aquest procés de canvi són les següents:
a) El creixement de la població, que ha portat l’ecumene a passar, en tot just mig
segle, de 3.000 a més de 7.000 milions d’habitants. Aquest creixement, que afecta
no només el nombre, sinó també l’estructura de la població, coneix avui evolucions
contrastades entre els països que es varen incorporar a les formes de producció
capitalista de manera primerenca i aquells que s’hi han vist integrats més tard, en
bona mesura a través de processos de caràcter colonial. D’altra banda, el centre de
gravetat poblacional s’està desplaçat cap a Orient i ha reforçat l’eix econòmic del
Pacífic. A més, el segle XXI es caracteritzarà per l’emergència demogràfica
d’Àfrica.
b) La crisi ambiental, fruit de la pressió antròpica sobre els recursos naturals,
l’exhauriment dels combustibles fòssils, la gestió dels recursos hídrics i forestals i el
procés d’escalfament climàtic. Aquest darrer, fruit, en bona part de l’acció humana,
posa en perill no només la producció econòmica i l’organització social, sinó també
les mateixes bases materials que sustenten l’espècie.
c) L’expansió de les relacions de producció capitalistes fins a integrar la totalitat de les
societats i el territori del planeta amb els efectes consegüents pel que fa a la
distribució de la riquesa, les desigualtats socials, la privatització dels béns comuns i
la mercantilització dels recursos.
d) L’aprofundiment del procés d’urbanització, caracteritzat per la concentració de la
població en assentaments d’alta densitat, seguida per l’expansió de les àrees
urbanes, la integració del territori i la dispersió de la urbanització sobre l’espai, amb
les conseqüències funcionals, ambientals i socials que se’n deriven.
e) Les transformacions culturals i de les formes de vida, amb el canvi progressiu dels
rols de gènere, l’alteració de les formes de convivència, l’evolució dels usos
lingüístics i el contacte permanent en l’espai físic i comunicatiu d’actors amb
orígens i hàbits culturals molt diversos.
f) Els avenços tecnològics i de l’automatització que han contribuït a abatre les
barreres espacials a la circulació de informació, capital, mercaderies i persones,
així com la configuració de relacions econòmiques i socials basades en els fluxos
que se’n deriven. Aquests avenços estan comportant així mateix la creixent
automatització i robotització de la producció de béns i serveis, així com
l’acumulació de grans volums de dades la utilització de les quals ofereix grans
oportunitats i planteja notables reptes.
g) La crisi de les formes de govern nascudes a partir de l’expansió de l’Estat westfalià.
Aquesta forma d’organització política, que ha acabat abastant la pràctica totalitat
del planeta, es veu avui laminada pel procés de globalització i pel sorgiment de les
reivindicacions socials i territorials que s’hi troben associades.
Aquests reptes són especialment importants en tres grans regions del món que tenen en comú el

Tel. 93 552 67 00
http://www.gencat.cat

versió 8

Via Laietana, 2
08003 Barcelona

fet d’haver-se incorporat en condicions inicialment subalternes al procés de globalització: Àsia,
Amèrica Llatina i Àfrica. En cadascuna d’elles el procés de canvi global presenta modalitats i
intensitats diverses, la comprensió de les quals requereix tant d’una visió de conjunt com de
coneixements específics.
No existeix en aquest moment, en el mapa universitari català una titulació de grau de temàtica
similar. Tanmateix, dóna compte del creixent interès en la matèria el fet que els estudis centrats en
els canvis globals cada vegada tinguin més presència en el mapa universitari nacional i
internacional.
Pel que fa a una oferta que complementa la que es proposa, en el mapa universitari català es pot
esmentar:



Grau Global Studies de la UPF (https://www.upf.edu/web/graus/grau-estudis-globals)
Grau de Relacions Internacionals de la UAB (https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-degraus/informacio-general/relacions-internacionals)

La diferencia entre aquests graus i la proposta que aquí es planteja es manifesta en les
característiques definitòries del nou grau. En primer lloc en la voluntat d’aprofundir en tres grans
regions del món (Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia), un fet que fa aterrar les anàlisis globals en tres
territoris específics. Una característica molt ben valorada pels ocupadors en la convocatòria que va
reunir representants de diferents entitats (vegeu l’apartat següent), ja que possibilita fer front als
reptes de la societat actual des d’un coneixement aprofundit dels territoris emergents del planeta.
En segon lloc, aquests estudis es plantegen liderats pel Departament de Geografia, amb un
component complementari d’altres disciplines de les ciències socials (antropologia, història,
economia, sociologia). Aquesta estructura permet tenir un marc de coneixement interdisciplinari
alhora que dona gran rellevància a l’adquisició d’habilitats més instrumentals: l’estadística, la
cartografia, les tècniques de geoinformació, la gestió de projectes. La vinculació amb la Facultat de
Traducció i Interpretació i amb els departaments de Filologia de la Facultat de Filosofia i Lletres
permet oferir a l’alumnat les grans llengües que es parlen en els territoris esmentats (francès,
portuguès, àrab i xinès), mitjançant una optativitat, entre les dues més properes i les dues més
allunyades i una continuïtat en l’aprenentatge en els quatre anys que durarà el grau. Cal també
esmentar la possibilitat de fer durant un semestre pràctiques en empreses, universitats o
administracions de caràcter nacional o internacional.
A nivell internacional la presència d’aquest estudis és cada vegada més important. A tall d’exemple,
cal destacar:






Regne Unit, Sussex: Geography and International Development
(http://www.sussex.ac.uk/study/undergraduate/courses/geography/geography-andinternational-development-ba)
França, Toulose: Licence Sociétés, cultures, territoires (http://www.univtlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/licence-societes-cultures-territoires386213.kjsp)
Dinamarca, Aalborg: International Cultural Studies
(http://www.en.cgs.aau.dk/education/international-cultural-studies/)
EUA, Chicago: Licenciatura En Estudios Globales
(https://www.licenciaturaspregrados.com/Licenciatura-En-Estudios-Globales/EstadosUnidos/NPU/)
Califòrnia, Whittier: Global and Cultural Studies
(https://www.whittier.edu/academics/global)

Una de les especificitats dels estudis proposats rau en el fet que sigui una oferta de grau, de
formació universitària bàsica i de caràcter generalista, una proposta d’acord amb d’altres ofertes
de docència universitària existent en les més innovadores i reputades universitats del món, per tal
que desprès l’alumne/na estigui preparat/da per fer front a coneixements més específics a nivell
de màster.
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L’historial en els àmbits de la docència i de la recerca del professorat que es farà càrrec dels
ensenyaments d’aquest grau mostra una gran especialització i un alt grau d’expertesa. La plantilla
del Departament de Geografia és composta per 60 persones, 4 de les quals són catedràtiques i 4
més acreditades (una d’elles convocada a concurs). El Departament de Geografia compta amb dos
investigadors i una investigadora ICREA i un dels catedràtics ha merescut la distinció d’ICREA
Acadèmia en dues ocasions.
La solidesa científica de l’equip docent es demostra amb el fet que la major part del professorat
lidera i/o participa en un grup de recerca reconegut per l’AGAUR i/o per la pròpia universitat:
Grups de recerca AGAUR:
1. 2017 SGR 343 Grup de recerca en Geografia Aplicada
2. 2017 SGR 1690 Grup de recerca en Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes
d'Informació Geogràfica
3. 2017 SGR 1104 Grup de recerca en Geografia i Gènere
4. 2017 SGR 130 Grup de recerca en Aigua, Territori i Sostenibilitat
5. 2017 SGR 1458 Grup de recerca en Governança inclusiva i Territorial i Sostenibilitat
Costanera i Marina
6. 2017 SGR 869 Grup de Estudis sobre Energia, Territori i Societat
7. 2017 SGR 01626 Grup d'Estudis de la Població.
Grups de recerca UAB:
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Grup d’ Estudis de Mobilitat, Transport i Territori
Grup de Geografia Econòmica
Grup de recerca en Àrees de Muntanya i paisatge
Observatori de la Urbanització
Grup de recerca sobre Migracions
Grup de Turisme i Noves Dinàmiques Socioterritorials en Àrees Rurals

A més, el professorat participa en 57 projectes d’investigació vigents, 26 dels quals tenen com a
investigador/ra principal (IP) un membre del programa. Les entitats financeres són en bona part
públiques i de caràcter competitiu (un 87,5%): Govern d’Espanya, Unió Europea, Generalitat de
Catalunya, Institut d’Estudis Catalans, Associació Catalana d’Universitats Públiques, Universitat
Autònoma de Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Fundació La Caixa.
Els Departaments de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental de la Facultat de
Traducció i Interpretació de la UAB i el Departament de Filologia Francesa i Romànica es faran
càrrec de la docència de les llengües.
El Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental (DTIEAO) compta amb
41 professors, dels quals 1 és catedràtic, 1 té un ICREA i un tercer un Marie Curie. La trajectòria
científica de l’equip docent d’aquest Departament queda avalada per la participació de 7 grups
reconeguts per l’AGAUR:
GETCC, SGR consolidat 2017, IP: Montserrat Bacardí
GREGAL (Circulació cultural Japó-Corea-Catalunya), SGR emergent finançat 2017, IP:
Blai Guarné
InterÀsia, SGR consolidat 2017, IP: Joaquín Beltrán
MIRAS, SGR consolidat 2017, IP: Marta Arumí
PACTE, SGR consolidat 2017, IP: A. Hurtado
Tradumàtica, SGR consolidat 2017, IP: Marisa Presas
Transmèdia Catalonia, SGR finançat 2017, IP: Pilar Orero i Anna Matamala
La Facultat de Traducció, en el que està integrat el Departament de Traducció i d'Interpretació i
d'Estudis de l'Àsia Oriental (DTIEAO), té 132 convenis de mobilitat: 15 convenis Sicue, 50 convenis
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UAB Exchange Programme (antic Programa Propi) i 67 convenis Erasmus. A més, participa en 18
convenis UAB Exchange Programme de la UAB. La Facultat és seu de l'Institut Camoes
(portuguès) i Rei Sejong (coreà), és membre del patronat de la Fundació Institut Confuci (xinès) i té
un relació de col·laboració estreta amb la Japan Foundation (japonès).
El Departament de Filologia Francesa i Romànica de la UAB compta amb una llarga i sòlida
trajectòria docent i investigadora, com ho demostren els projectes de recerca que ha liderat, entre
els que últimament destaquen els grups següents:




Laboratori FLexSem - Fonètica, Lexicologia i Semàntica) de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Grup de recerca consolidat reconegut per la Generalitat
de Catalunya (AGAUR-Generalitat de Catalunya - 2017SGR274). Entitat finançadora:
AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca).2017-2019
http://serveis.uab.cat/cit/es/content/fon%C3%A8tica-lexicologia-i-sem%C3%A0nticaflexsem
GRIPES (Grup de Recerca en Imaginari i Pensament de les Escriptures
Subversives):
http://grupsderecerca.uab.cat/gripes/ (2017-2019)

El nou Grau s’integra en l’oferta de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb 18 graus oficials i un de
propi per al curs 2018/2019.

c) Ocupabilitat i perspectives acadèmiques de futur
La Facultat de Filosofia i Lletres va organitzar una sessió d’intercanvi d’idees amb professionals i
ocupadors vinculats als estudis que es proposen, el dia 25 de setembre de 2018. En aquesta
reunió hi van participar els experts següents:
1. Jordi Bacaria, exdirector del CIDOB
2. Concepción Odriozola, Cap Oficina Europa i Estratègia Internacional de la Diputació
de Barcelona
3. Pere Almeda Samarach, Departament d'Acció Exterior. Relacions Institucionals i
Transferència, Generalitat de Catalunya
4. Lurdes Vidal i Bertran, Director of the Arab & Mediterranean Department / Editor-inChief of afkar/idees,Institut Europeu de la Mediterrània
5. Louis Lemkow, ex-vicerector de Relacions Internacionals de la UAB. Especialista en
Àsia.
6. Van expressar la seva opinió per escrit Javier Orduña, Director local de la
Fundació Institut Confuci de Barcelona (FICB) i Jaume Lanaspa de la Fundació la
Caixa.
Els representants de les ocupacions laborals que podrien acollir els nostres graduats/des cobrien
diversos camps: el món de l’administració, el tercer sector i el món empresarial.
Els temes sobre els quals van incidir van ser:
(i)

(ii)

La importància que el grau se centri en un territoris concrets a nivell global i que no es
caigui en un aprenentatge d’un món global sense la dimensió territorial. La
conveniència que aquest aprenentatge de coneixements es faci des d’un grau i no pas
des dels estudis de màster, perquè té més carga lectiva i pot arribar a més àmbits de
coneixement amb una formació més generalista, característiques que sovint es
busquen en la incorporació de capital humà.
La incorporació de l’aprenentatge de les llengües vinculades als territoris a estudiar
amb un nombre d’hores lectives suficients (repartides al llarg dels quatre cursos) per tal
que els alumnes puguin assolir un bon nivell lingüístic.
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La incorporació d’altres ciències socials que pretén el grau.
L’absoluta necessitat de desenvolupar habilitats instrumentals associades al
coneixement teòric: estadística, cartografia, elaboració de projectes, etc.
La valoració positiva de la incorporació obligatòria de pràctiques fora de la universitat i
que aquestes tinguin un nombre d’hores suficient per poder aprofundir en les activitats
que es facin fora de l’acadèmia

(iii)
(iv)
(v)

El grau ha estat concebut per tal de formar titulats/des universitaris que podran desenvolupar la
seva trajectòria, entre d’altres, en els camps professionals següents:
-

Desenvolupament sostenible
Migracions, refugiats i desplaçats
Mediació cultural
Drets humans i de ciutadania
Cooperació internacional
Estudis regionals
Periodisme i comunicació
Ensenyament

Així, els coneixements i les capacitats adquirides facilitaran l’ocupabilitat dels titulats en sectors
com els que a continuació es detallen:
-

Empreses de producció de continguts i aplicacions telemàtiques
Administracions públiques
Empreses i corporacions transnacionals
Empreses de serveis
Organitzacions internacionals
Institucions europees
Organitzacions no governamentals
Centres d’estudis i consultoria
Centres educatius
Mitjans de comunicació

En ser una estructura de Grau de 240 crèdits (4 anys) es contempla la possibilitat d’ampliació i
especialització dels estudis amb un màster professionalitzador o de recerca, ja sigui d’un o dos
anys. Els estudiants del grau poden continuar els seus estudis dins de l’oferta que actualment
ofereix, o en la qual participa, el Departament de Geografia de la UAB:








MU en Estudis Territorials i de la Població: https://www.uab.cat/web/estudiar/l-oferta-demasters-oficials/informacio-general/estudis-territorials-i-de-la-poblacio1096480139517.html?param1=1096480162843
MU Interuniversitari en Planificació i Polítiques per a les Ciutats, l’Ambient i el
Paisatge,coordinat per la Università IUAV di Venezia i en el qual participen la Universidade
Técnica de Lisboa, la Università degli Studi di Sassari i la Universitat de Girona
(coordinadora local): https://www.udg.edu/ca/masters-en-mediambient-i-quimica/PPCEL
MU en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania, màster coordinat per la Universitat de
Barcelona
i
en
el
qual
participa
el
conjunt
d’universitats
catalanes:
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/E/M0X08/in
dex.html
MU
en
Teledetecció
i
Sistemes
d’Informació
Geogràfica:
https://www.uab.cat/web/estudiar/l-oferta-de-masters-oficials/informaciogeneral/teledeteccio-i-sistemes-d-informacio-geografica1096480139517.html?param1=1345664654736
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MU
en
Geoinformació:
https://www.uab.cat/web/estudiar/l-oferta-de-mastersoficials/informacio-general/geoinformacio-1096480139517.html?param1=1345716413531

Així mateix, hi ha diversos programes de màster
, fora de l’àmbit del Departament de Geografia de la UAB, que ofereixen un perfil especialment
idoni per a l’especialització en temes relacionats amb la globalització, els estudis internacionals o el
medi ambient. Només per citar‐ne alguns en els àmbits dels estudis internacionals i ambientals:










MU en Desenvolupament Internacional, coordinat per la UPF i en el qual participa la UAB:
https://www.uab.cat/web/estudiar/l-oferta-de-masters-oficials/informaciogeneral/desenvolupament-internacional-1096480139517.html?param1=1345684563093
MU en Relacions Internacionals, coordinat per la UPF i en el qual participa la UAB:
https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-oficials/informacio-general/relacionsinternacionals-1096480139517.html?param1=1267428803500
MU
en
Relacions
Internacionals,
Seguretat
i
Desenvolupament
(UAB):
https://intranet.uab.es/web/estudiar/l-oferta-de-masters-oficials/informaciogeneral/relacions-internacionals-seguretat-i-desenvolupament1096480139517.html?param1=1206940773524
Erasmus Mundus in Environmental Studies‐ Cities ans Sustainability, coordinat per
l’Aalborg Universitet i en la qual participa la UAB: https://www.uab.cat/web/studying/officialmaster-s-degrees/general-information/jemes-erasmus-mundus-in-environmental-studiescities-and-sustainability-1096480962610.html?param1=1096482970343
MU en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social (UAB):
https://www.uab.cat/web/estudiar/l-oferta-de-masters-oficials/informacio-general/estudisinterdisciplinaris-en-sostenibilitat-ambiental-economica-i-social1096480139517.html?param1=1096480176135

D’altra banda, la Universitat Autònoma de Barcelona compta amb diversos instituts de recerca en
els camps tractats per la titulació que contribueixen a oferir un marc d’excel·lència per al
desenvolupament d’aquest tipus d’estudis i de projectes de recerca vinculats amb el grau que es
proposa. Entre aquests instituts destaquen els següents:






Centre d’Estudis Demogràfics
Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Institut de Govern i Polítiques Públiques
Institut Universitari d’Estudis Europeus

d) Previsió plantilla de PDI per donar resposta a l’increment de la càrrega docent del
nou estudi. Previsió del compliment de les ratios de PDI doctor i/o acreditat
Aquest grau té la participació de la Facultat de Lletres en un 90%, una part del qual
està compartit amb la Facultat de Traducció i Interpretació). Així el Departament de
Geografia es farà càrrec d’apx. 120 ECTS (amb la coordinació de les pràctiques
obligatòries i el TFG), els departaments de Filologia i de Traducció i interpretació es
faran càrrec d’apx. 84 ECTS i els departaments de Història Moderna i Contemporània,
Antropologia i Filologia Francesa i Romàniques de la Facultat de Filosofia i Lletres i,
eventualment, d’altres centres (Facultat d’Economia i Empresa i Facultat de Ciències
Polítiques) es faran càrrec dels 36 ECTS restants.
La implantació d’aquest estudi implica un rebalanceig de la càrrega docent del
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professorat dels centres participants.
e) Indicació dels espais docents i edificis en què s’impartirà el nou estudi. Els
espais han de ser adequats per al total desplegament de l’estudi
La docència es desenvoluparà a l’aulari de la Facultat de Filosofia i Lletres, incloses les
aules d’informàtica; excepció feta de la docència dels grups d’àrab i xinès, que
s’impartirà a la Facultat de Traducció i Interpretació.
f) Altres necessitats de nous recursos per a la impartició de l’estudi
No es necessiten.
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