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SESSIÓ DE 18 D’ABRIL DE 2007

1. S’aproven les Normatives d’accés  als estudis de màsters a implantar el curs 2007-2008 i algunes 
modificacions de les normatives aprovades dels màsters implantats el curs 2006-2007.

2. S’aproven els plans d’estudis dels màsters a implantar el curs 2007-2008, que s’han presentat, 
condicionalment a què es resolguin alguns desajustaments detectats.

3. S’aproven les modificacions de plans d’estudis de Màsters implantats el curs 2006-2007, 
condicionalment a què es resolguin alguns desajustaments detectats.

4. S’aproven modificacions puntuals de plans d’estudis de primer i segon cicle. 

5. S’aprova la modificació de la composició d’òrgans responsables d’alguns POP’s.

6. S’aprova la proposta de Normativa de docència del curs 2007-2008.

7. S’informa favorablement de la proposta d’inici de creació del Centre de Recerca  en Enginyeria de 
Materials i Micro/Nano Sistemes (EMaS).

8. S’accepten, per al seu estudi i posterior tràmit, propostes de màsters a implantar el curs 2008-2009.

SESSIÓ DE 14 DE JUNY DE 2007

1. S’aproven els plans d’estudis de Màster de:

-  Polímers i Biopolímers 

-  Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

2. S’aprova l’oferta d’assignatures curriculars i extracurriculars del curs 2007-08.

3. S’aprova la Normativa d’accés al segon cicle de Biotecnologia.

4. S’aprova la modificació puntual de les normatives d’accés a màsters següents:

- Nanociències i Nanotecnologia

- Ensenyament de Llengües Estrangeres (Espanyol Llengua Estrangera/Anglès Llengua  
Estrangera)

- Estudis Superiors en Llengua, Literatura i Cultura Catalanes

- Migracions i Mediació social

- Translation and Intercultural Studies

- Direcció Estratègica de l’Empresa

5. S’aproven els calendaris acadèmics específics dels centres per al curs 2007-2008.

6. S’aprova la modificació puntual de plans d’estudis dels Màsters següents:

- Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement

- Arqueologia clàssica

SESSIÓ DE 9 DE JULIOL DE 2007

1. Informació sobre els criteris d’elaboració i planificació docent de nous graus.

2. S’aprova la proposta de nivells i preus dels màsters oficials per al curs 2007-2008.

3. S’han valorat les propostes de graus presentats per a la fase 1 de la programació de nous graus.

4. S’aproven les modificacions puntuals de les normatives de doctorat.

5. S’aprova la diversificació de matèries en assignatures optatives de l’ensenyament de Biotecnologia.

6. Afers de tràmit:

 6.1 S’aprova introduir una excepció en el calendari específic de l’ensenyament de Bioquímica, 
curs 2007-2008, pel que fa a l’assignatura Experimentació en Bioquímica Aplicada.

 6.2 S’aprova introduir canvis en els terminis de preinscripció de la Normativa d’accés a segon 
cicle dels ensenyaments de Bioquímica, Economia i Administració i Direcció d’Empreses.

 6.3 S’aprova la modificació puntual del pla d’estudis del Màster en Arqueologia del Quaternari 
i Evolució Humana (introduint en dues assignatures un nou departament al qual es pot assignar 
docència) i de Ciència Cognitiva i Llenguatge (completant informació del dossier i afegint una 
assignatura opcional i d’altres d’optatives).

 6.4 S’aproven els premis extraordinaris de final d’estudis (curs 2005-2006).

 6.5 S’aprova iniciar la matrícula dels màsters el dia 19 de juliol. 
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