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ACORDS DE LES COMISSIONS DELEGADES

(Informats en el Consell de Govern de data 28 d’octubre de 2010)

Comissió d’ordenaCió aCadèmiCa i CientífiCa

SESSIÓ DE 21 D’OCTUBRE DE 2010

1. S’aprova la proposta de modificacions puntuals de plans d’estudis de màsters i programes de doctorat.

Centre Doctorat Modificació sol·licitada

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut

Salut Mental: Genètica 
i Ambient

Modificació dels criteris d’admissió.

S’afegeix que en el cas d’estudiants que hagin completat almenys un 
any de formació especialitzada en l’àmbit de les ciències de la salut, 
caldrà que presentin un treball de recerca que serà valorat per una 
comissió del programa de doctorat.

2. S’aprova la proposta d’autorització de verificació de nous ensenyaments de màster, condicionat a 
la revisió final de les memòries i als acords de centres i dels departaments que han de poder assumir la 
docència sense recursos addicionals.

Centre Màster Modificació sol·licitada

Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria

G171 Enginyeria 
Electrònica (2006)*

Modificació en l’assignació de la docència de l’assignatura 
175101114 Treball de Fi de Màster. S’afegeix al departament 
encarregat de la docència l’N107 Departament de Química Física i 
Inorgànica.

Els efectes d’aquests canvis seran per al curs acadèmic 2009–10.

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut

1460 Condicionants 
Genètics, Nutricionals 
i Ambientals del 
Creixement i del 
Desenvolupament 
(2009) *

Modificació en l’assignació de la docència de les assignatures 
14605123 Pràctiques externes i 14605124 Treball de Fi de Màster. 
S’afegeix al departament encarregat de la docència l’N109 
Departament de Bioquímica i Biotecnologia.

Els efectes d’aquests canvis seran per al curs acadèmic 2009–10.

Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria 
Química

2061 Enginyeria 
Ambiental (MENTA) 
(2010)*

Modificació en l’assignació de la docència de l’assignatura 
20615106 Geologia i Edafologia. Se substitueixen els departaments 
N108 Enginyeria Química i N117 Enginyeria Mecànica per l’N123 
Geografia.

2022 Grau 
d’Enginyeria Mecànica 
(2010)

1. Eliminació de prerequisits en dues assignatures:

S’elimina el prerequisit de Fonaments Químics de l’Enginyeria en 
l’assignatura Ciència i Tecnologia de Materials 

S’elimina el prerequisit de Fonaments Físics de l’Enginyeria II en 
l’assignatura Fonaments de Tecnologia Elèctrica

S’elimina el prerequisit de Fonaments Físics de l’Enginyeria II en 
l’assignatura Fonaments de Tecnologia Electrònica i Automàtica.

S’elimina el prerequisit de Fonaments Físics de l’Enginyeria I i II 
en l’assignatura Enginyeria Fluïdomecànica.

S’elimina el prerequisit de Fonaments Físics de l’Enginyeria I i II 
en l’assignatura Hidràulica.

S’elimina el prerequisit de Fonaments Físics de l’Enginyeria I i II 
en l’assignatura Laboratori d’Hidràulica.

2. Canvi en la taula d’adaptacions d’Enginyeria Tècnica Industrial 
Mecànica al grau d’ Enginyeria Mecànica.

Eliminació de la taula d’adaptacions de la correspondència entre 
l’assignatura Projecte Final de Carrera i l’assignatura Treball de Fi de 
Grau.
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Centre Màster Modificació sol·licitada

Facultat de Lletres

1271 Ciències Socials 
del Desenvolupament: 
Cultura i 
Desenvolupament a 
Àfrica (2010)

En l’itinerari professionalitzador, canvi en la distribució dels crèdits 
per curs acadèmic per ajustar-los a 60 crèdits per curs.

Passa de: 1r curs 54 crèdits i 2n curs 66 crèdits

A: 1r curs 60 crèdits i 2n curs 60 crèdits

Facultat de Química
1360 Síntesi i Catàlisi 
(2009)

Modificació en l’assignació de la docència de l’assignatura 
13605106 Mètodes de Síntesi i Anàlisi Sintètica. S’afegeix al 
departament encarregat de la docència l’N119 Departament de 
Química Analítica i Química Orgànica.

Els efectes d’aquests canvis seran per al curs acadèmic 2009–10.

Modificació en l’assignació de la docència de l’assignatura 
13605105 Estereoquímica i Catàlisi Asimètrica. S’afegeix al 
departament encarregat de la docència l’N107 Departament de 
Química Física i Inorgànica.

Els efectes d’aquests canvis seran per al curs acadèmic 2009–10.

* L’aprovació definitiva sol·licitada per aquests màsters està pendent de rebre per part del Centre el formulari de 
modificació de pla d’estudis degudament emplenat.

3. S’aprova la proposta d’implantació del nou màster del Centre de Formació Permanent de la FURV 
sobre Auditoria i Gestió Empresarial, condicionat al fet que es facin activitats presencials a la FURV.

4. S’aprova la incorporació en la taula d’equivalències de la competència nuclear 1: Certificat de nivell 
B1, el nivell 3 d’Italià del Servei Lingüístic de la URV i d’altres universitats catalanes i de l’Escola Oficial 
d’Idiomes.

Nivell Marc comú 
europeu Nivells mínims Institució
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Italià

Nivell 3 (120 hores)
Servei Lingüístic URV i el d’altres 
universitats catalanes

Nivell 3 / Certificat cicle Elemental / Certificat de 
nivell Intermedi

Escoles oficials d’idiomes

CELI 2 (Certificato di Lingua Italiana) 
CIC I (Certificato di Italiano Commerciale –livello 
intermedio)

Universitat per a Estrangers de Perusa 

 CILS UNO (Certificazione Italiano Lingua Straniera Universitat per a Estrangers de Siena 

ele.it (Certificato di competenza elementare in 
italiano come lingua straniera)  

Universitat Roma 3

PLIDA B1 (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) Societat Dante Alighieri


