
� Full Oficial de la Universitat Rovira i Virgili

ACORDS DE LES COMISSIONS DELEGADES

(Informats en el Consell de Govern de data 22 de desembre de 2011)

Comissió d’ordenaCió aCadèmiCa i CientífiCa

SESSIÓ DE 29 DE NOVEMBRE DE 2011

1. S’aproven els criteris de nomenament per a l’elecció del secretari o secretaria 
de la Comissió.

2. S’aprova nomenar secretària de la Comissió a la Dra. Maria Marquès i Ban-
qué.

3. S’aprova la proposta de modificacions no substancials de plans d’estudis de 
Grau, Màster i Doctorat

Modificacions de plans d’estudi

CENTRE GRAU MODIFICACIÓ SOL·LICITADA

Facultat de 
Medicina i 
Ciències de 

la Salut

1420 Grau 
de Medicina

Passar a anual l’assignatura de 4t curs 14204126 
Oncologia que apareix com a 2n quadrimestre.

1422 Grau 
de Nutrició 
Humana i 
Dietètica

Canvi en el cronograma d’implantació del Grau: 
Implantar al curs acadèmic 2012-13 el 3r i 4t curs 
del Grau de Nutrició Humana i Dietètica.

�422 
Grau de 

Fisioteràpia

Canvi en el cronograma d’implantació del Grau: 
Implantar al curs acadèmic 2012-13 el 3r i 4t curs 
del Grau de Fisioteràpia.

Modificar l’adaptació de l’assignatura 14021005 
Estades Clíniques que a la taula figurava adaptable 
per una assignatura d’un paquet de 5; ara demanen 
que s’adapti per dues assignatures d’aquest mateix 
paquet:

FISIOTERÀPIA (1993) GRAU FISIOTERÀPIA (2010)

14021005 Estades 
Clíniques - (21 
crèdits)

14214127 Fisioteràpia 
Hospitalària i/o (6)

14214131 Fisioteràpia en 
Atenció Primària i/o (6) 

14214128 Fisioteràpia 
Geriàtrica i/o (6) 

14214129 Fisioteràpia 
Domiciliària i/o (6) 

14214130 Pràctiques 
Tutelades Opcional: Recerca, 
Esport, Hidroteràpia, 
Externes (6)

Afegir les adaptacions següents:

14021007 Fisioteràpia 
I (24)

14214002 Bases de 
Comunicació Ètica (6)

14021201 Investigació 
en Fisioteràpia (4,5)

14214006 Bases de 
Documentació i Educació (6)
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Facultat de 
Química

1320 Grau 
de Química

Millora de la redacció de les competències 
transversals del Grau de Química, d’acord amb 
el sentit que tenen. No s’ eliminen habilitats, 
coneixements, actituds, aptituds....; sinó que es 
redueix l’ambigüitat en la redacció i significat de les 
competències. Desapareixen doncs, les competències 
B9, B10, B12, B13 i B15.

ETSQ
2020 Grau 

d’Enginyeria 
Química

Eliminació dels prerequisits de matrícula/superació 
que es van incorporar en la memòria.

Proposta de modificacions de plans d’estudis de màster

CENTRE MÀSTER MODIFICACIÓ SOL·LICITADA

ETSQ 2068 Màster en 
Enginyeria Química

Modificació en l’assignació de la docència 
de l’assignatura 20685115 Administració 
d’Empreses. S’afegeix el departament N108 
Enginyeria Química com a departament 
encarregat de la docència.

Modificacions de plans d’estudis

CENTRE DOCTORAT MODIFICACIÓ SOL·LICITADA

Facultat de 
Lletres Antropologia

18/07/2011: Donar d’alta la Dra. Maria 
Antònia Martorell Poveda (del Departament 
d’Infermeria) com a directora de tesi en l’àmbit  
de l’antropologia de la medicina.
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Facultat de 
Medicina i 
Ciències de 

la Salut

Biomedicina

27/07/2011: Donar d’alta el Dr. Josep Gumà 
Padró, del Departament de Medicina i Cirurgia, 
com director de tesi en l’àrea d’Oncologia.

06/10/2011: Donar d’alta els directors de tesi 
següents en les àrees indicades:

-Dra. María Anunciación Martín Mateos
Àrea: “Pediatria”
-Dr. Enric Aragonès Benaiges
Àrea: “Alimentació, nutrició, creixement i salut 
mental”
-Dr. Carles Olona Casas
Àrea: “Cirurgia”

02/11/2011: Donar d’alta els directors de tesi 
següents en les àrees indicades:
-Dr. Alejandro Hugo Rodríguez Oviedo
Àrea: “Malalties infeccioses, sepsis i VIH”
-Dr. Josep Lluís Piñol Moreso
Àrea: “Alimentació, nutrició, creixement i salut 
mental”
-Dra. Maria Amparo Bodí Saera
Àrea: “Malalties infeccioses, sepsis i VIH”

25/11/2011: Donar d’alta la Dra. Marylène Marie 
Lejeune, del Departament de Ciències Mèdiques 
Bàsiques, com a directora de tesi en l’àrea 
d’Oncologia.

-Substituir les línies de recerca que consten dins 
l’àrea Biologia i Microbiologia per les següents:
1.Avaluació i impacte de la presència de bacteris 
potencialment patògens en l’aigua i/o aliments.
2.Aplicació de tècniques moleculars en la 
taxonomia i epidemiologia d’Aeromonas i/o 
Arcobacter
3.Fongs oportunistes patògens per a l’home: 
sensibilitat antifúngica, infecció experimental i 
tractament.
4.Caracterització morfològica i molecular de 
fongs microscòpics d’interès clínic i/o ambiental
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Facultat de 
Química

Ciència i 
Tecnologia 
Química

20/07/2011: Donar d’alta les directores de tesi 
següents:

-Dra. Carmen Jiménez Calzado (Universitat 
de Sevilla). Línia de recerca: “Estudi de la 
interacció magnètica en materials moleculars i 
estesos”.

-Dra. Maria Besora Bonet (ICIQ). Línia de 
recerca: “Catàlisi de processos químics”.

-Dra. Cathrine Thomsen (Institut Noruec 
de Salut Pública). Línia de recerca: Grup de 
Cromatografia. Aplicacions Mediambientals.

16/09/2011: Donar dalta el Dr. Carles Ayats 
Rius (University College London) com a director 
de tesi. Línia de recerca: Catàlisi de Processos 
Químics.

09/11/2011: Donar d’alta el Dr. Omar 
Boutureira Martín (Investigador Juan de la 
Cierva dela URV). Línia de recerca “Síntesi 
estereoselectiva i de carbohidrats, nucleòsids i 
lípids”.

Donar d’alta el Dr. Pau Gorostiza Langa 
(Investigador ICREA Senior de l’Institut de 
Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)). Línia de 
recerca: “Catàlisi de processos químics”.

Facultat de 
Medicina i 
Ciències de 

la Salut

Condicionants 
Genètics, 

Nutricionals i 
Ambientals del 
Creixement i 

Desenvolupament

06/10/2011: Designar el Dr. Ricardo Closa 
Monasterolo, del Departament de Medicina i 
Cirurgia com coordinador del doctorat.

Escola 
Tècnica 
Superior 

d’Enginyeria

Enginyeria 
Electrònica, 
Automàtica i 

Comunicacions

14/10/2011: Donar d’alta la Dra. María 
Concepción Cascales Sedano en la línia de 
recerca “Materials per a Micro i Nano Sistemes”, 
del Departament de Química Física i Inorgànica.

Escola 
Tècnica 
Superior 

d’Enginyeria 
Química

Enginyeria 
Química, 

Ambiental i de 
Processos

14/07/2011: Donar els directors de tesi 
següents en les línies de recerca “MENTA” i 
“MEQUIP”

-Dra. M. Dolores Puigjaner Riba (DEIM)
-Dr. Martí Nadal Lomas (URV)
-Dr. Jordi Sierra Llopart (UB)
-Dra. María Asunción Antón Vallejo (IRTA)
-Dr. Hans Jörg Witt (URV)
-Dr. Anton Ivanov Dafinov (URV)
-Dra. Ana Carolina Passuello (URV)

04/10/2011: Donar d’alta la Dra. Cristina 
Victoria Urbina Pons (DEM) com a directora 
de tesi en la línia de recerca “Propietats 
mecàniques dels materials amb memòria de 
forma”.
Donar d’alta la línia de recerca “Acústica: 
mesura del soroll, mapes de soroll, models 
d’estimació, estudi de barreres, caracterització 
de sales per a la paraula i la música”. Donar 
d’alta el Dr. Francesc Xavier Esteve Agustench 
en aquesta línia de recerca i donar-lo de baixa 
en la línia de recerca “Valorització energètica i 
refrigeració”.
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Facultat de 
Ciències 

Jurídiques
Dret

13/10/2011: Donar d’alta el Dr. Ángel Menéndez 
Rexach, catedràtic d’universitat de la Universitat 
Autònoma de Madrid, com a director de tesi en 
els línies de recerca següents, dins de l’àrea de 
Dret Ambiental:
-Estratègies globals de desenvolupament 
sostenible
-Fonaments de dret ambiental
-Gestió ambiental dels actors productius
-Dret ambiental sectorial
-Govern local i desenvolupament sostenible

Facultat de 
Lletres

Llengua, 
Literatura i 

Cultura

17/10/2011: Donar d’alta la Dr. Ana Eulalia 
Cazurra Basté, del Departament d’Història i 
Història de l’Art, com a directora de tesi.

19/10/2011: Donar d’alta la línia de recerca 
“Anglès per a finalitats específiques (ESP)” i 
donar d’alta la Dra. María del Carmen Rueda 
Ramos, del Departament d’Estudis Anglesos i 
Alemanys, com a directora de tesi en les línies 
de recerca:
-“Anglès per a finalitats específiques (ESP)”
-“Literatura anglesa”

Facultat de 
Lletres

Migracions i 
Mediació Social

25/07/2011: Donar d’alta les directores de tesi 
següents:

-Dra. Ramona Torrens Bonet (Dept. 
d’Antropologia, Filosofia i Treball Social).

-Dra. Carmina Puig Cruells (Dept. 
d’Antropologia, Filosofia i Treball Social).

Facultat de 
Química

Nutrició i 
Metabolisme

22/11/2011: Donar d’alta la Dra. Consol 
Blanch Colat com a directora de tesi en la línia 
de recerca: “Efecte de l’alimentació sobre el 
metabolisme. Nutrició, obesitat i inflamació”.

Facultat de 
Lletres

Quaternari i 
Prehistòria

14/10/2011: Donar d’alta el Dr. Valentín 
Villaverde Bonilla (de la Universitat de València) 
com director de tesi en les línies de recerca 
“Zooarqueologia de mamífers” i “Evolució de la 
Tecnologia dels Caçadors-Recol·lectors”

Facultat de 
Medicina i 
Ciències de 

la Salut

Salut Mental: 
Genètica i 
Ambient

15/07/2011: Donar d’alta el Dr. Miquel Casas 
Brugué (Catedràtic de Psiquiatria de la UAB) 
com a director de tesi.

31/08/2011: Baixa del Dr. Antonio Labad com 
a coordinador, amb motiu de la seva jubilació. 
A partir de l’01/09/2011 la coordinació anirà 
a càrrec únicament de la Dra. Maria Teresa 
Colomina.

Facultat de 
Lletres

Societats 
Històriques, 

Territori i 
Patrimoni

28/10/2011: Donar d’alta la Dra. Maria 
Donzelli, de la Università degli Studi di Napoli 
l’Orientale, com a directora de tesi en la línia de 
recerca “Ciència política, antropologia, diàleg 
intercultural”.

Facultat de 
Ciències de 
l’Educació i 
Psicologia

Tecnologia 
Educativa: e-

learning i Gestió 
del Coneixement

06/09/2011: Designació de la Dra. Mercè 
Gisbert Cervera, que estava en situació d’any 
sabàtic, com a coordinadora del doctorat, en 
substitució del Dr. Luis Marqués Molías.
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Facultat de 
Lletres

Translation and 
Intercultural 

Studies

01/07/2011: Donar d’alta els directors de tesi 
següents en les línies de recerca indicades:

-Dr. John Kearns (Irish Writers’ Centre, Dublín, 
Irlanda): “Formació dels traductors”.

-Dra. Sharon O’Brien (Dublin City University): 
“Traducció”.

16/09/2011: Donar d’alta el director de tesi 
següent en la línia de recerca indicada:

-Dr. Ali Khazaee-Farid (Ferdowsi University, 
Mashad, Iran): “Traducció i Estudis 
Interculturals”.

22/09/2011: Donar d’alta el director de tesi 
següent en les línies de recerca indicades:

-Dr. Arnt Lykke Jakobsen (Copenhagen 
Business School, Dinamarca): “Traducció” i 
“Interpretació”

4. S’acorda informar favorablement la proposta de verificació, per a la seva 
implantació, si escau, el curs 2012/2013 i un cop les memòries s’ajustin als 
requeriments de la URV, implicant l’acord dels departaments d’assumir la do-
cència sense incrementar professorat ni posar en qüestió els compromisos de 
desplegament d’ensenyaments, els cursos d’adaptació a grau següents:

Fisioteràpia

Nutrició Humana i Dietètica

Relacions Laborals

Treball Social i Ocupació

Infermeria

5. S’acorda informar favorablement la proposta de verificació, per a la seva 
implantació, si escau, el curs 2012/2013, un cop les memòries s’ajustin als 
requeriments de la URV, implicant l’acord dels departaments d’assumir la 
docència sense incrementar professorat ni posar en qüestió els compromisos 
de desplegament d’ensenyaments, les modificacions, dels títols de màster 
següents:

Comunicació estratègica en la societat del risc

Tecnologia educativa. E-learning i gestió del coneixement (Condicionat a la 
seva aprovació en totes les universitats i a l’establiment del conveni interu-
niversitari).

Psicologia Sanitària

Dret de l’empresa i la Contractació

Nutrició i Metabolisme (Condicionat a l’aprovació de la UB i a l’establiment 
del conveni

interuniversitari.)

Medicina

Economia

Direcció d’empreses
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Gestió d’empreses

Ciències de la infermeria

Intel·ligència Artificial (Condicionat a l’aprovació de la UPC i a l’establiment 
del conveni interuniversitari.)

6. S’acorda informar favorablement la verificació i implantació el curs acadèmic 
2012-13, un cop les memòries s’ajustin als requeriments de la URV, implicant 
l’acord dels departaments d’assumir la docència sense incrementar d’ense-
nyaments, les propostes de màster de nova implantació següents:

Accés a l’advocacia

Identitat Europea Medieval (Condicionat a l’aprovació de la UdL)

Patrimoni Artístic i Cooperació (Condicionat a un conveni amb la Diputació de 
Tarragona que financi el professorat necessari.)

7. S’acorda informar favorablement la verificació i implantació el curs acadèmic 
2012-13, un cop es creï i adscrigui a la URV l’Escola Universitària de Salut 
i Esport i les memòries s’ajustin als requeriments de la URV, la proposta 
d’¡mplantació dels Graus següents:

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Fisioteràpia

8. S’aprova l’adequació del calendari en la Normativa d’accés a la universitat per 
a persones més grans de 40 o 45 anys 

Proposta de modificació de la normativa d’accés a la universitat per a majors 
de 40 i 45 anys

ANNEX1: Calendari de la convocatòria2012

Proves per a més grans de 45 anys

Termini per formalitzar la matrícula: del 22 de febrer al 5 de març de 2012

Proves: dissabte dia 5 de maig de 2012  (Tribunal especial: divendres dia 18 
de maig)

Horari:

De 9.00 h a 9.30 h: comprovació de dades dels candidats

De 9.30 a 11.30 h: comentari de text

De 12.00 h a 13.00 h: llengua catalana i llengua castellana

Resultats de les proves: 30 de maig

Termini de preinscripció: a determinar per l’Oficina d’Orientació per l’accés a 
la universitat

Sol·licitud de revisió de qualificacions: 30, 31 de maig i 1 de juny (Per internet)

Per a les persones que hagin superat les proves després del procés de revisió, 
s’obrirà una via alternativa de preinscripció a fi efecte de que puguin desen-
volupar l’entrevista personal els mateixos dies que la resta

Resolució de les revisions: 19 de juny

Entrevistes: a determinar per la comissió d’avaluació 
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Proves per a més grans de 40 anys amb experiència laboral o professional

Termini per formalitzar la matrícula: del 9 al 21 de febrer de 2012

Entrevistes: del 10 al 20 d’abril 

Resultats: 27 d’abril

Període de preinscripció: a determinar per l’Oficina d’Orientació per l’accés a 
la universitat

Lloc de lliurament de la documentació:

Universitat Rovira i Virgili

Centre d’Atenció als Estudiants

Edifici Serveis Centrals 

Av. Països Catalans, 5 – 7

43007 Tarragona

Tel. 977.55.86.08

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9:30 h. a 13.30 h.


