Via Laietana, 2
08003 Barcelona

FASE 1 DE PIMPEU PER PROGRAMAR ESTUDIS DE GRAU I DE MÀSTER
UNIVERSITARI REVERIFICATS, PER AL CURS 2021-2022
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 Autònoma de Barcelona
1.

Identificació del grau o del màster universitari
Estudis Territorials i Planejament

Nom estudi:
1

Centre responsable :
Ubicació de la impartició2:

Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de Filosofia i Lletres

Interuniversitari (Sí/No)3:

No

Erasmus Mundus (Sí/No)
(per als màsters universitaris):

No

Distribució de crèdits:*
Crèdits de formació bàsica
Crèdits de formació obligatòria

33

Crèdits de formació optativa

18

Treball fi de grau/màster

9

Crèdits totals

60
Ciències Socials i Jurídiques
ISCED 1: Arquitectura i urbanisme
ISCED 2: Ciències del medi ambient

Branca principal:
Distribució de matèries
bàsiques/crèdits (desplegable)*
Tipus de preu:4

Públic

Nombre de places de nou accés:

25

Modalitat d’impartició:

Presencial

Professió regulada (Sí/No):

No

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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2.

Criteris de programació universitària
A) Justificació de la reverificació

Per tal d’adequar l’oferta formativa del màster als requeriments actuals de la geografia i formar
convenientment els professionals que demana el mercat laboral, es proposa modificar el màster en
Estudis Territorials i de la Població, acreditat per AQU en progressió a l’excel·lència, en els
aspectes següents:
 Títol
Es proposa un nou títol que reflecteixi de manera més adequada els continguts que s’hi
imparteixen. El nom de màster en Estudis Territorials i Planejament posa èmfasi en la vessant
territorial i aplicada del màster.
 Eliminació de les especialitats
El màster tindrà una sola línia formativa, sense especialitats, basada en l’ordenació territorial,
la planificació urbana, el desenvolupament local, la mobilitat, els sistemes d’informació
geogràfica i el paisatge.
Aquests àmbits estan avalats per grups de recerca del Departament de Geografia de
reconegut prestigi i són els veritables eixos vertebradors dels estudis.
 Estructura del pla d’estudis
Els mòduls estaran organitzats en base a un tronc comú format per 33 crèdits de caràcter
obligatori, un Treball Final de Màster de 9 crèdits, i 18 crèdits optatius (a escollir entre 36).
Fins ara el màster tenia crèdits comuns i obligatoris d’especialitat, a més dels optatius. Amb
aquesta reestructuració dels estudis, els mòduls “Ciutat i espais metropolitans”,
“Desenvolupament local i territorial” i “Planejament territorial”, passen a ser obligatoris. Afegint
aquests tres mòduls, el conjunt de 33 crèdits obligatoris donarà la solidesa necessària a tots i
totes les estudiants en la seva formació en planejament.


Sistemes d’Informació Geogràfica, planejament i paisatge
Aquest mòdul passa a ser optatiu perquè hi ha alumnes que ja tenen coneixements previs
en sistemes d’informació geogràfica.

B) Noves necessitats de recursos per a la impartició de l’estudi, per part de la
universitat
No es preveuen noves necessitats en matèria de professorat, espais docents i de recerca, recursos
TIC ni personal d’administració i serveis per a l’impartició de l’estudi per part de la universitat.
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