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COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I CIENTÍFICA

SESSIÓ DE 14 DE FEBRER DE 2007

1.	 Aprovació	de	diversos	criteris	referents	a	l’organització	de	màsters	2007-08:	
	 a	 Criteris	per	a	l’elaboració	de	plans	d’estudis.

AssignAtures

•	 Les	assignatures	podran	ser	obligatòries	o	optatives:
–	 Obligatòries:	caldrà	fixar	el	curs	en	què	s’impartiran
–	 Optatives:	són	considerades	de	cicle	i,	per	tant,	no	s’ha	de	determinar	el	curs

•	 A	 nivell	 general,	 el	 pla	 d’estudis	 pot	 incloure	 dues	 assignatures	 amb	 les	 característiques	
següents:

–	 Activitats	Complementàries	I:	3	ECTS
–	 Activitats	Complementàries	II:	3	ECTS

	 El	centre	pot	decidir	activar	aquestes	assignatures	en	l’itinerari.	Això	suposa	que	internament	
han	previst	organitzar	activitats	formatives	al	llarg	del	curs	i	que,	un	cop	cursades,	l’alumne	
n’obtindrà	la	qualificació	corresponent	a	l’acta	d’examen	de	l’assignatura.

•	 En	assignatures	que	s’imparteixen	en	un	mateix	curs	no	s’han	de	fixar	distribucions	del	tipus	
“I”/“II”,	perquè	el	període	lectiu	és	anual	i	sols	hi	ha	una	convocatòria	d’avaluació.

•	 No	es	pot	incorporar	cap	assignatura	que	correspongui	al	1r	cicle	dels	actuals	plans	d’estudis	
de	1r	i	2n	cicle.

•	 Cada	 una	 de	 les	 diferents	 tipologies	 d’activitats	 d’ensenyament-aprenentatge	 en	 què	 es	
distribueixi	una	assignatura	ha	de	tenir	assignades	un	mínim	de	10	hores.

•	 Una	mateixa	assignatura	pot	formar	part	de	dos	itineraris/perfils	i	en	cadascun	d’ells	tenir	la	
mateixa	tipologia,	o	bé	ser	obligatòria	en	un	d’ells	i	optativa	en	l’altre.

Crèdits

•	 Les	assignatures	tindran	un	mínim	de	3	crèdits	ECTS.
•	 És	convenient	que	les	assignatures	optatives	tinguin	el	mateix	nombre	de	crèdits	i	que	aquests	

s’ajustin	al	nombre	de	crèdits	optatius	que	han	de	cursar	els	alumnes.	Per	exemple,	si	en	
un	pla	d’estudis	s’estableix	que	l’alumne	ha	de	cursar	24	crèdits	optatius,	en	podem	trobar	
amb:
1)	 Que	totes	les	assignatures	optatives	siguin	de	3	crèdits.	L’alumne	aconseguirà	els	24	

crèdits	superant	8	assignatures.
2)	 Que	les	assignatures	optatives	siguin	de	4,	5,	6	crèdits.	En	aquest	cas	serà	més	difícil	

la	combinació	d’assignatures	per	tal	d’assolir	els	24	crèdits	necessaris.
•	 Només	es	poden	assignar	crèdits	en	nombre	enter	o	fraccions	de	0,5.
•	 En	Màsters	interuniversitaris,	de	manera	excepcional,	el	nombre	de	crèdits	de	les	assignatures	

podrà	ser	inferior	a	3.
•	 En	general,	l’estructura	del	pla	d’estudis	serà	120	crèdits	a	desenvolupar	en	2	cursos.
	 També	poden	organitzar-se	Màsters	de	90	crèdits	(2	cursos)	o	de	60	crèdits	(1	curs).
•	 El	total	de	crèdits	de	cada	curs	ha	de	ser	de	60.
•	 Els	Màsters	amb	més	d’un	itinerari/perfil	hauran	de	tenir	en	cada	itinerari/perfil	la	mateixa	

distribució	pel	que	fa	al	total	de	crèdits	obligatoris	i	optatius.
•	 L’assignatura	Treball	de	Recerca	en	l’itinerari/perfil	recerca	tindrà	30	crèdits.
•	 1	crèdit	ECTS	correspon	a	25	hores	de	treball	de	l’alumne.
	 Si	l’assignatura	té	lloc	fora	de	l’àmbit	universitari	(p.	ex.	Pràctiques	Externes)	la	correspondència	

serà	1	crèdit/30	hores.

itinerAris/perfils

•	 Un	Màster	podrà	organitzar-se,	com	a	màxim,	en	tres	itineraris/perfils.
•	 No	obstant,	si	en	algun	itinerari/perfil	el	nombre	d’admesos	no	arriba	a	5	alumnes,	aquest	

itinerari/perfil	no	arribarà	a	activar-se	 i	 caldrà	distribuir	 els	 estudiants	 entre	els	 itineraris/
perfils	que	sí	s’activin.



•	 El	curs	d’implantació	del	Màster,	el	pla	d’estudis	contemplarà	l’itinerari/perfil	que	s’activarà,	
concretant	si	s’impartirà	únicament	el	1r	curs,	o	bé	1r	i	2n.	També	indicarà	quines	assignatures	
optatives	s’ofertaran.

•	 Les	 assignatures	 que	 assignin	 docència	 a	 un	 departament	 de	 la	 URV,	 en	 el	 POA	 se’ls	
informarà	l’àrea	de	coneixement	general	del	departament.

ModifiCACions del plA d’estudis

•	 Una	vegada	aprovat	el	pla	d’estudis	del	Màster,	el	Centre	que	l’organitza	pot	demanar	la	
introducció	d’algun	canvi,	si	es	produeixen	circumstàncies	que	ho	justifiquin.

•	 En	funció	de	l’abast	del	canvi	o	del	període	en	què	es	presenti,	els	efectes	seran	immediats	
o	per	al	curs	següent.

	 Es	recomana	que	les	peticions,	si	s’escau,	es	presentin	en	els	períodes	en	què	es	planifica	el	
curs	següent.

•	 Els	canvis	que	es	vulguin	introduir	en	les	dades	que	afecten	a	l’activació	de	l’itinerari,	que	
consta	al	dossier	del	pla	d’estudis,	seran	resoltes	directament	pel	Vicerectorat.

•	 En	el	cas	de	Màsters	interuniversitaris,	 la	proposta	ha	de	manifestar	expressament	que	es	
compta	amb	la	conformitat	de	la	resta	d’universitats	participants.

•	 Si	 els	 canvis	 proposats	 no	 impliquen	 canvis	 en	 l’estructura	 i	 organització	 del	 pla,	 com	
per	 exemple	 del	 tipus	 ampliació	 de	 l’oferta	 d’optatives,	 modificació	 de	 les	 taules	 de	
convalidació,	etc.,	després	de	l’acord	de	la	Comissió	d’ordenació	Acadèmica	i	Científica	es	
poden	considerar	autoritzats,	amb	els	efectes	que	correspongui.

•	 Si	els	canvis	proposats	són	dels	considerats	substancials	o	no	substancials	a	la	“Guia	per	a	la	
presentació	dels	projectes	de	POP”	de	l’Agència	per	a	la	Qualitat	del	Sistema	universitari	de	
Catalunya,	el	tràmit	a	seguir	serà	l’establert	al	protocol	corresponent	i	requerirà	l’autorització	
de	la	Direcció	General	d’Universitats.

	 b	 Criteris	a	tenir	en	compte	en	el	procés	d’admissió	d’estudiants	a	màsters.

fixACió del noMbre ofiCiAl de plACes

El	nombre	de	places	d’accés	per	als	Màsters	oficials,	es	proposen	per	a	l’òrgan	responsable	
del	mateix	en	la	Memòria,	d’acord	amb	les	directrius	de	la	URV	i	els	recursos	disponibles.

En	el	cas	de	programes	interuniversitaris,	el	màster	té	un	nombre	de	places	definit	indepen-
dentment	de	les	universitats	que	hi	participen.

El	nombre	de	places	d’accés	per	a	cada	Màster	seran	les	que	publica	oficialment	la	Genera-
litat	de	Catalunya.

propostA de l’òrgAn de seleCCió

Una	vegada	revisats	els	expedients	dels	estudiants	preinscrits,	la	proposta	de	l’òrgan	de	selec-
ció	sobre	el	procés	d’admissió	haurà	de	distingir	entre:

–	 Alumnes	admesos
–	 Alumnes	en	llista	d’espera
–	 Alumnes	exclosos

AluMnes AdMesos:

Correspondrà	als	estudiants	els	quals,	una	vegada	aplicada	la	normativa	d’accés,	hagin	obtin-
gut	en	el	conjunt	dels	criteris	de	selecció	les	millors	valoracions.	No	obstant,	si	no	hi	ha	situació	
d’insuficiència	de	places,	 l’òrgan	de	 selecció	podrà	admetre	els	alumnes	 sense	necessitat	de	
prioritzar-los	en	funció	dels	seus	mèrits	(simplement	comprovant	que	compleixen	els	requisits	
d’accés).

El	nombre	s’haurà	d’ajustar	a	les	places	oficials	d’accés.	Aquest	nombre	es	podrà	superar	en	
el	cas	d’estudiants	que	tinguin	una	formació	prèvia	acreditada	per	damunt	dels	60	crèdits.

No	ocuparan	plaça	aquells	estudiants	que	al	curs	2005-06	o	2006-07	van	iniciar	el	màster	
propi	que	s’ha	transformat	en	el	màster	oficial.	Tampoc	ocuparan	plaça	els	alumnes	provinents	
del	Pla	Pilot	DURSI	que	el	van	iniciar	el	2004-05.

En	el	cas	d’estudiants	amb	titulacions	estrangeres,	l’admissió	correspondrà	a	una	de	les	dues	
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possibilitats	següents:	
a)	 admissió	provisional:

–	 pendent	de	l’autorització	de	la	CPD
b)	 admissió	pendent	de	documentació:

–	 pendent	de	completar	els	documents	o	d’acreditar	algun	dels	requisits	generals
–	un	 cop	 hagin	 completat	 les	 mancances,	 passaran	 a	 ser	 considerats	 admesos	 pro-

visionals

AluMnes en llistA d’esperA:

Correspondrà	als	estudiants	pendents	d’assignació	de	plaça.

Estaran	ordenats	prioritàriament.

En	el	cas	d’estudiants	amb	titulacions	estrangeres,	s’haurà	de	fer	constar	el	seu	caràcter:	o	bé	
provisional,	o	bé	pendent	de	documentació.

L’òrgan	de	selecció	podrà	proposar	a	la	CPD	que	tots	els	estudiants	de	la	llista	d’espera,	o	un	
nombre	determinat	d’ells,	puguin	ser	admesos,	si	aquesta	admissió	no	afecta	els	recursos	docents	
previstos.	Per	fer-ho,	haurà	considerat	els	efectes	que	aquest	increment	d’alumnes	pot	tenir	en	
l’organització	d’assignatures	del	tipus	pràctiques	en	empresa,	treball	de	recerca,	etc.

AluMnes exClosos:

Són	els	estudiants	que	per	no	aportar	la	documentació	requerida	o	no	complir	els	requeri-
ments	fixats	a	la	normativa	d’accés,	no	poden	ser	admesos.

trAMesA per l’òrgAn de seleCCió:

L’òrgan	de	selecció,	en	el	 termini	previst	en	el	procediment,	 lliurarà	a	 la	Presidenta	de	 la	
Comissió	de	Postgrau	i	Doctorat:

–	 Relació	dels	alumnes	admesos,	alumnes	en	llista	d’espera	i	alumnes	exclosos.
–	 Relació	dels	alumnes	admesos	provisionalment	—procedents	de	titulacions	estrangeres—	

per	a	la	seva	autorització,	amb	la	documentació	corresponent.
–	 Proposta	sobre	el	nombre	mínim	de	crèdits	a	matricular	pel	curs	acadèmic	(15	o	30).

A	partir	d’aquest	moment	—sense	esperar	la	resposta	de	la	CPD—,	l’òrgan	de	selecció	del	
màster	ha	de	difondre	aquestes	relacions	per	tal	que	les	coneguin	els	estudiants.

ACORD	DE	LA	COMISSIó	DE	POSTGRAU	I	DOCTORAT

Una	vegada	la	Comissió	hagi	autoritzat	l’admissió	dels	estudiants	amb	titulació	estrangera,	si	
s’escau,	ho	traslladarà	al	Coordinador	del	Màster	i	a	la	secretaria	del	Centre,	per	tal	que	es	faci	
pública	la	seva	condició	d’admesos	definitius.

MATRICULACIó	DELS	ESTUDIANTS

Una	vegada	finalitzat	el	període	de	matrícula,	si	es	produeixen	vacants	o	si	els	alumnes	no	
s’han	matriculat	a	temps	complet	(60	crèdits),	el	Coordinador	del	Màster	farà	arribar	una	pro-
posta	al	Vicerectorat	d’Ordenació	Acadèmica	i	de	la	Recerca	per	admetre	estudiants	de	la	llista	
d’espera,	fins	completar	el	nombre	de	places	que	hi	havien	previstes.

En	funció	de	la	situació	final	de	nombre	d’estudiants	i	crèdits	matriculats,	es	determinarà	el	
nombre	de	places	objecte	d’admissió.

	 c	 Criteris	per	fixar	la	formació	prèvia	acreditada	(fpa).

Nombre	de	crèdits	susceptibles	de	ser	considerats	Formació	Prèvia	Acreditada	(FPA)
–	 Mínim:	0	crèdits
–	 Màxim:	120	crèdits

requeriMents

•	 L’òrgan	responsable	fixarà	el	nombre	mínim	de	crèdits	i	les	matèries	del	programa	que	ha	de	
cursar	cada	estudiant,	en	funció	de	la	formació	prèvia	acreditada	per	aquest.

•	 En	tot	cas,	per	a	l’obtenció	del	títol	de	Màster	serà	necessari	cursar/matricular,	dins	del	pro-
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grama,	un	mínim	de	60	crèdits.

ConCeptes susCeptibles de ser ConsiderAts fpA

•	 Les	assignatures	superades	corresponents	a:
1)	 Titulacions	actuals	de	1r	i	2n	cicle:

–	 els	crèdits	obtinguts	en	un	2n	cicle,	per	sobre	dels	180	crèdits	mínims	que	incloguin	
tota	la	troncalitat	del	1r	cicle	que	permeten	l’accés

2)	 Titulacions	actuals	de	2n	cicle:
–	 els	crèdits	obtinguts	en	el	2n	cicle

3)	 En	el	cas	de	títols	propis:
–	 els	crèdits	obtinguts	en	els	estudis	de	Màster	propi	Pla	Pilot	(DURSI/URV)
–	 els	crèdits	obtinguts	en	els	estudis	de	Graduat	Superior	URV

4)	 Altres:
–	 els	crèdits	obtinguts	en	els	estudis	de	Màster	propi	Pla	Pilot	(DURSI)	en	altres	uni-

versitats	catalanes
–	 els	crèdits	obtinguts	en	estudis	de	2n	cicle	en	universitats	estrangeres

•	 Els	cursos	i	el	treball	d’iniciació	a	la	investigació	cursats	com	estudis	parcials	de	doctorat	
podran	ser	reconeguts.	Afectarà	a:
1)	 Els	crèdits	superats	corresponents	a	cursos	superats	del	Període	de	Docència.
2)	 Els	crèdits	corresponents	a	treballs	superats	dins	del	Període	d’Investigació	(PI).

Com	a	criteri	general,	els	12	crèdits	del	PI	es	poden	reconèixer	per	un	màxim	de	30	crèdits	
del	Treball	de	Recerca	del	Màster.

ConCeptes no susCeptibles de ser ConsiderAts fpA

•	 En	el	cas	de	titulacions	actuals	de	1r	cicle,	l’escreix	per	sobre	dels	180	crèdits	que	doni	lloc	
al	títol.

•	 En	el	cas	de	titulacions	actuals	de	1r	i	2n	cicle,	l’escreix	per	sobre	dels	180	crèdits	que	doni	
lloc	al	primer	cicle.

•	 Les	assignatures	del	1r	cicle	que	ha	donat	lloc	a	l’accés	al	Màster.

ApliCACió en l’expedient de l’estudiAnt

1)	 Els	crèdits	corresponents	a	la	formació	prèvia	acreditada	reconeguda,	fins	a	un	màxim	
de	60	crèdits:
–	 constaran	en	la	proposta	de	situació	acadèmica	de	l’estudiant	en	cadascuna	de	les	

assignatures	afectades,	com	a	reconegudes
–	 no	 figuraran	 en	 els	 certificats	 acreditatius	 dels	 estudis	 de	 Màster	 que	 es	 puguin	

emetre
2)	 En	el	cas	que	la	formació	prèvia	acreditada	superi	els	60	crèdits,	l’òrgan	responsable	

ha	de	fixar	quina	d’aquesta	formació	es	pot	concretar	en:
a.	 Assignatures	 convalidables,	 entenent	 que	 la	 seva	 procedència	 correspon	 a	 un	

ensenyament/programa	de	doctorat	diferent	del	que	ara	es	vol	cursar.

Per	ser	objecte	de	convalidació	les	assignatures	han	de	tenir	contingut	i	càrrega	lectiva	similar.

Si	 es	 tracta	 d’assignatures	 d’ensenyaments	 impartits	 a	 la	 URV,	 les	 taules	 de	 convalidació	
figuraran	en	el	dossier	de	pla	d’estudis.

b.	 Assignatures	adaptables,	entenent	que	 la	seva	procedència	correspon	al	canvi	de	
pla	d’estudis	d’un	mateix	ensenyament,	el	qual	s’aplicarà	quan	l’estudiant	no	hagi	
finalitzat	els	estudis.

Per	ser	objecte	d’adaptació,	l’origen	ha	de	ser	els	estudis	cursats	en	un	Màster	propi	(Pla	Pilot	
DURSI/URV)	o	Graduat	Superior	URV.

En	el	dossier	del	pla	d’estudis	han	de	figurar	les	corresponents	taules	d’adaptació.

Com	a	mínim,	entre	les	assignatures	convalidades,	adaptades	i	a	superar,	l’estudiant	ha	de	
matricular	60	crèdits:

3)	 El	tractament	administratiu	de	les	assignatures	incloses	al	punt	2,	serà	el	següent:
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•	 Assignatures	convalidades:
−	 seran	donades	d’alta	a	l’expedient	de	l’estudiant	de	manera	automàtica
−	 aquesta	matrícula	suposarà	abonar	el	25%	del	preu	del	crèdit	(d’acord	amb	el	fixat	al	

corresponent	Decret)
−	 figuraran	en	els	certificats	acreditatius	dels	estudis	de	Màster	que	es	puguin	emetre,	

amb	l’equivalència	de	la	qualificació	obtinguda	en	els	estudis	d’origen
•	 Assignatures	adaptades:

−	 seran	donades	d’alta	a	l’expedient	de	l’estudiant	de	manera	automàtica
−	 aquesta	incorporació	suposarà	que	l’estudiant	no	abonarà	el	preu	del	crèdit	establert	

(d’acord	amb	el	fixat	al	corresponent	Decret)
−	 figuraran	en	els	certificats	que	es	puguin	emetre	amb	la	qualificació	obtinguda	als	

estudis	d’origen
•	 Assignatures	a	superar:

−	 les	 assignatures	 a	 superar	 seran	 matriculades	 directament	 per	 l’estudiant,	 a	 través	
d’automatrícula

−	 abonaran	 el	 preu	 del	 crèdit	 establert	 al	 Decret	 corresponent	 de	 la	 Generalitat	 de	
Catalunya

−	 figuraran	en	els	certificats	que	es	puguin	emetre	amb	la	qualificació	que	obtinguin

L’estudiant	 haurà	 d’abonar	 les	 taxes	 corresponents	 que	 estableixi	 el	 Decret	 de	 Preus	 pú-
blics,	 com	a	Estudi	de	convalidació/adaptació	 i	 de	Despesa	d’expedient	 acadèmic,	 així	 com	
l’assegurança	obligatòria,	si	s’escau,	a	més	dels	serveis	voluntaris	que	subscrigui.

trACtAMent per Als titulAts de Màster propi/grAduAt superior

Durant	aquest	procés	de	transició:
1.	 Els	 estudiants	 que	 ja	 disposin	 del	 títol	 propi	 de	 Màster	 (Pla	 Pilot	 DURSI/URV)	 o	

Graduat	Superior	 i	 l’itinerari	que	han	cursat	correspon	amb	algun	dels	previstos	al	
Màster	 oficial,	 si	 volen	 obtenir	 el	 títol	 oficial	 de	 Màster	 se’ls	 consideraran,	 com	 a	
criteri	general,	60	crèdits	com	a	formació	prèvia	acreditada	i	els	altres	60	crèdits	els	
hauran	de	matricular	com	a	convalidats,	abonant	el	25%	del	preu	corresponent.

2.	 Als	estudiants	que	no	disposin	del	títol	propi,	tot	i	que	es	trobin	en	condicions	d’obtenir-
lo,	se’ls	aplicarà	la	totalitat	de	la	taula	d’adaptacions	que	figura	en	el	pla	d’estudis.	Per	
tant,	si	hi	ha	una	coincidència	total	de	continguts	(entre	el	propi	i	l’oficial),	els	120	
crèdits	seran	considerats	adaptats,	sense	cap	cost.

Això	suposarà	que	l’estudiant	únicament	disposarà	del	títol	oficial.
3.	 Els	estudiants	que	per	una	o	altra	via	puguin	obtenir	el	títol	oficial	i	vulguin	accedir	

al	 Doctorat	 en	 el	 POP	 corresponent	 hauran	 de	 cursar	 els	 crèdits	 necessaris	 per	 a	
completar	l’itinerari	de	recerca.

	 d	 Criteris	per	a	la	participació	de	professorat	en	màsters	interuniversitaris.	

Nombre	de	crèdits	susceptibles	de	ser	considerats	Formació	Prèvia	Acreditada	(FPA)
–	 Mínim:	0	crèdits
–	 Màxim:	120	crèdits

requeriMents

•	 L’òrgan	responsable	fixarà	el	nombre	mínim	de	crèdits	i	les	matèries	del	programa	que	ha	de	
cursar	cada	estudiant,	en	funció	de	la	formació	prèvia	acreditada	per	aquest.

•	 En	tot	cas,	per	a	l’obtenció	del	títol	de	Màster	serà	necessari	cursar/matricular,	dins	del	pro-
grama,	un	mínim	de	60	crèdits.

ConCeptes susCeptibles de ser ConsiderAts fpA

•	 Les	assignatures	superades	corresponents	a:

1)	 Titulacions	actuals	de	1r	i	2n	cicle:
–	 els	crèdits	obtinguts	en	un	2n	cicle,	per	sobre	dels	180	crèdits	mínims	que	incloguin	

tota	la	troncalitat	del	1r	cicle	que	permeten	l’accés

2)	 Titulacions	actuals	de	2n	cicle:
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–	 els	crèdits	obtinguts	en	el	2n	cicle

3)	 En	el	cas	de	títols	propis:
–	 els	crèdits	obtinguts	en	els	estudis	de	Màster	propi	Pla	Pilot	(DURSI/URV)
–	 els	crèdits	obtinguts	en	els	estudis	de	Graduat	Superior	URV

4)	 Altres:
–	 els	 crèdits	 obtinguts	 en	 els	 estudis	 de	 Màster	 propi	 Pla	 Pilot	 (DURSI)	 en	 altres	

universitats	catalanes
–	 els	crèdits	obtinguts	en	estudis	de	2n	cicle	en	universitats	estrangeres

•	 Els	cursos	i	el	treball	d’iniciació	a	la	investigació	cursats	com	estudis	parcials	de	doctorat	
podran	ser	reconeguts.	Afectarà	a:
1)	 Els	crèdits	superats	corresponents	a	cursos	superats	del	Període	de	Docència.
2)	 Els	crèdits	corresponents	a	treballs	superats	dins	del	Període	d’Investigació	(PI).

Com	a	criteri	general,	els	12	crèdits	del	PI	es	poden	reconèixer	per	un	màxim	de	30	crèdits	
del	Treball	de	Recerca	del	Màster.

ConCeptes no susCeptibles de ser ConsiderAts fpA

•	 En	el	cas	de	titulacions	actuals	de	1r	cicle,	l’escreix	per	sobre	dels	180	crèdits	que	doni	lloc	
al	títol.

•	 En	el	cas	de	titulacions	actuals	de	1r	i	2n	cicle,	l’escreix	per	sobre	dels	180	crèdits	que	doni	
lloc	al	primer	cicle.

•	 Les	assignatures	del	1r	cicle	que	ha	donat	lloc	a	l’accés	al	Màster.

ApliCACió en l’expedient de l’estudiAnt

1)	 Els	crèdits	corresponents	a	la	formació	prèvia	acreditada	reconeguda,	fins	a	un	màxim	de	
60	crèdits:
–	 constaran	en	la	proposta	de	situació	acadèmica	de	l’estudiant	en	cadascuna	de	les	

assignatures	afectades,	com	a	reconegudes
–	 no	 figuraran	 en	 els	 certificats	 acreditatius	 dels	 estudis	 de	 Màster	 que	 es	 puguin	

emetre
2)	 En	el	cas	que	la	formació	prèvia	acreditada	superi	els	60	crèdits,	l’òrgan	responsable	ha	

de	fixar	quina	d’aquesta	formació	es	pot	concretar	en:

a.	 Assignatures	 convalidables,	 entenent	 que	 la	 seva	 procedència	 correspon	 a	 un	
ensenyament/programa	de	doctorat	diferent	del	que	ara	es	vol	cursar.

Per	 ser	 objecte	 de	 convalidació	 les	 assignatures	 han	 de	 tenir	 contingut	 i	 càrrega	 lectiva	
similar.

Si	 es	 tracta	 d’assignatures	 d’ensenyaments	 impartits	 a	 la	 URV,	 les	 taules	 de	 convalidació	
figuraran	en	el	dossier	de	pla	d’estudis.

b.	 Assignatures	adaptables,	entenent	que	 la	seva	procedència	correspon	al	canvi	de	
pla	d’estudis	d’un	mateix	ensenyament,	el	qual	s’aplicarà	quan	l’estudiant	no	hagi	
finalitzat	els	estudis.

Per	ser	objecte	d’adaptació,	l’origen	ha	de	ser	els	estudis	cursats	en	un	Màster	propi	(Pla	Pilot	
DURSI/URV)	o	Graduat	Superior	URV.

En	el	dossier	del	pla	d’estudis	han	de	figurar	les	corresponents	taules	d’adaptació.

Com	a	mínim,	entre	les	assignatures	convalidades,	adaptades	i	a	superar,	l’estudiant	ha	de	
matricular	60	crèdits:

3)	 El	tractament	administratiu	de	les	assignatures	incloses	al	punt	2,	serà	el	següent:

•	 Assignatures	convalidades:
−	 seran	donades	d’alta	a	l’expedient	de	l’estudiant	de	manera	automàtica
−	 aquesta	matrícula	suposarà	abonar	el	25%	del	preu	del	crèdit	(d’acord	amb	el	fixat	al	

corresponent	Decret)
−	 figuraran	en	els	certificats	acreditatius	dels	estudis	de	Màster	que	es	puguin	emetre,	

amb	l’equivalència	de	la	qualificació	obtinguda	en	els	estudis	d’origen



77 FOU 47 / Consell de Govern de 22 de febrer de 2007 / Comissions delegades

•	 Assignatures	adaptades:
−	 seran	donades	d’alta	a	l’expedient	de	l’estudiant	de	manera	automàtica
−	 aquesta	incorporació	suposarà	que	l’estudiant	no	abonarà	el	preu	del	crèdit	establert	

(d’acord	amb	el	fixat	al	corresponent	Decret)
−	 figuraran	en	els	certificats	que	es	puguin	emetre	amb	la	qualificació	obtinguda	als	

estudis	d’origen
•	 Assignatures	a	superar:

−	 les	 assignatures	 a	 superar	 seran	 matriculades	 directament	 per	 l’estudiant,	 a	 través	
d’automatrícula

−	 abonaran	el	preu	del	crèdit	establert	al	Decret	corresponent	de	la	Generalitat	de	Ca-
talunya

−	 figuraran	en	els	certificats	que	es	puguin	emetre	amb	la	qualificació	que	obtinguin

L’estudiant	 haurà	 d’abonar	 les	 taxes	 corresponents	 que	 estableixi	 el	 Decret	 de	 Preus	 pú-
blics,	 com	a	Estudi	de	convalidació/adaptació	 i	 de	Despesa	d’expedient	 acadèmic,	 així	 com	
l’assegurança	obligatòria,	si	s’escau,	a	més	dels	serveis	voluntaris	que	subscrigui.

trACtAMent per Als titulAts de Màster propi/grAduAt superior

Durant	aquest	procés	de	transició:

1.	 Els	 estudiants	 que	 ja	 disposin	 del	 títol	 propi	 de	 Màster	 (Pla	 Pilot	 DURSI/URV)	 o	
Graduat	Superior	 i	 l’itinerari	que	han	cursat	correspon	amb	algun	dels	previstos	al	
Màster	 oficial,	 si	 volen	 obtenir	 el	 títol	 oficial	 de	 Màster	 se’ls	 consideraran,	 com	 a	
criteri	general,	60	crèdits	com	a	formació	prèvia	acreditada	i	els	altres	60	crèdits	els	
hauran	de	matricular	com	a	convalidats,	abonant	el	25%	del	preu	corresponent.

2.	 Als	estudiants	que	no	disposin	del	títol	propi,	tot	i	que	es	trobin	en	condicions	d’obtenir-
lo,	se’ls	aplicarà	la	totalitat	de	la	taula	d’adaptacions	que	figura	en	el	pla	d’estudis.	Per	
tant,	si	hi	ha	una	coincidència	total	de	continguts	(entre	el	propi	i	l’oficial),	els	120	
crèdits	seran	considerats	adaptats,	sense	cap	cost.

Això	suposarà	que	l’estudiant	únicament	disposarà	del	títol	oficial.
3.	 Els	estudiants	que	per	una	o	altra	via	puguin	obtenir	el	títol	oficial	i	vulguin	accedir	

al	 Doctorat	 en	 el	 POP	 corresponent	 hauran	 de	 cursar	 els	 crèdits	 necessaris	 per	 a	
completar	l’itinerari	de	recerca.

2.	 Aprovació	de	modificacions	puntuals	de	plans	d’estudis	de	màsters	implantats	el	curs	2006-07.

Centre Ensenyament Modificació

Escola	Tècnica	Superior	
d’Enginyeria

Màster	en	Enginyeria	
Informàtica	i	de	la	Seguretat

•	Modificació	crèdits	Treball	de	
Recerca

•	Eliminació	d’assignatures	
obligatòries

•	Modificació	Taula		de	
Convalidacions	

Facultat	de	Lletres Màster	en	Antropologia	
Mèdica	i	Salut	Internacional	

•	Modificació	Taula	de	
Convalidacions

Màster	en	Arqueologia	
Clàssica

•	Modificació	del	Departament	
encarregat	de	la	docència

Màster	en	Arqueologia	del	
Quaternari

•	Modificació	del	Departament	
encarregat	de	la	docència
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Escola	Tècnica	Superior	
d’Enginyeria	Química

Màster	en	Enginyeria	
Ambiental

•	Modificació,	en	algunes	
assignatures,	del	Departament	
encarregat	de	la	docència

Màster	en	Enginyeria	
Química	i	de	Processos

•	Modificació	de		Departaments	
encarregats	de	la	docència

Màster	en	Nanociència	i	
Nanotecnologia

•	Ampliació	d’assignatures	optatives

•	Modificació	Taula	de	
Convalidacions

3.	 Aprovació	del	canvi	d’estructura	del	pla	d’estudis	corresponent	al	Màster	d’Organització	
Industrial,	incloent	una	nova	línia:	Economia	Pública.

Centre Ensenyament Modificació

Facultat	de	Ciències	
Econòmiques	i	
Empresarials

Màster	en	Organització	
Industrial

Introducció	d’una	nova	línia:	
Economia	Pública

4.	 Aprovació	dels	criteris	per	a	l’elaboració	del	POA	2007-08.

Mides dels grups d’ACtivitAt

Es	tendirà,	en	general,	a	la	reducció	del	nombre	d’alumnes	per	grup	en	el	cas	de	les	activitats	
de	Teoria	 i	 Problemes/Seminari.	 Les	mides	 estaran	orientativament	 en	 l’interval,	 de	 forma	no	
estricta,	de:

–	 teoria:	de	80	a	100	alumnes
–	 problemes/seminaris:	de	40	a	50	alumnes

En	les	activitats	que	tenen	lloc	fora	de	l’àmbit	universitari	(pràctiques	a	empreses,	pràcticum,	
treballs	 experimentals	de	fi	de	carrera),	 la	 càrrega	del	professor	 es	 comptabilitzarà	 a	 raó	d’1	
crèdit/4	alumnes.

En	els	casos	de	Treballs	de	Recerca	 (Màster)/Període	d’Investigació	 (Doctorat),	figuraran	al	
POA	amb	el	criteri	de	12	crèdits	per	10	alumnes,	a	raó	de	1,20	crèdits	per	alumne.

ACtuAlitzACió del noMbre de grups

Tenint	en	compte	el	nombre	de	places	de	nou	accés,	el	nombre	d’estudiants	matriculats,	la	força	
docent	disponible	i	les	casuístiques	que	es	donen	en	alguns	ensenyaments	(per	exemple,	doble	
línia	Matí/Tarda),	des	del	Vicerectorat	es	proposarà		per	a	les	assignatures	troncals	i	obligatòries	
d’universitat	de	cada	cicle	una	pauta	fixa	de	nombre	de	grups	de	les	diferents	activitats.

Es	 traslladarà	 la	 pauta	 establerta	 al/la	 degà/na	 director/a	 del	 centre.	 Posteriorment,	 serà	
actualitzat	l’itinerari	de	manera	automàtica,	seguint	l’acord	pres.

Pel	que	fa	a	les	assignatures	optatives,	com	a	màxim,	hi	hauran	els	mateixos	grups	de	matrícula	
que	els	que	figuren	de	manera	general	en	l’ensenyament	(una	línia,	doble	línia	Matí	i	Tarda…).		A	
l’hora	d’activar	l’itinerari	del	curs	següent,	la	referència	que	es	prendrà	és	el	nombre	d’estudiants	
matriculats	per	grup.

ofertA d’optAtives (1r i 2n CiCle)

El	Centre	podrà	proposar	les	assignatures	optatives	que	acordi,	sempre	que	en	el	present	curs	
hagin	tingut	més	de	7		alumnes	matriculats;	per	tant,	a	partir	de	8	estudiants.

El	 factor	 d’optativitat	 es	 manté	 en	 dos.	 En	 el	 cas	 d’assignatures	 compartides/docència	
alternativa	el	conjunt	sols	afecta	l’assignatura	considerada	principal.

En	el	cas	que	el	nombre	d’estudiants	de	nou	accés	matriculat	a	un	ensenyament	determinat	
no	faci	possible	arribar	al	mínim	d’estudiants	matriculats	esmentat	en	el	primer	paràgraf	(aquesta	
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situació	es	pot	donar	amb	un	ingrés	de	menys	de	30	alumnes)	es	podran	proposar	les	assignatures	
que	en	el	present	curs	hagin	tingut	més	de	4	alumnes	matriculats;	per	tant,	a	partir	de	5	estudiants	
matriculats.

períodes d’ACtivACió

Les	 assignatures	 troncals	 i	 obligatòries	 d’universitat	 s’ubicaran	 en	 el	 període	 (anual/
quadrimestral)	que	figura	en	el	pla	d’estudis.

En	el	cas	de	les	assignatures	optatives,	se	seguirà	la	proposta	del	centre	(1r	o	2n	quadrimestre).

5.	 Informe	favorable	al	pla	estratègic	i	reglament	de	l’estructura	de	recerca	d’Avaluació	i	Mesura	
de	la	conducta.	


