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(Informats en el Consell de Govern de data 23 de febrer de 2012)

Comissió de doCènCia

SESSIÓ DE 14 DE FEBRER DE 2012

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

2. S’aprova nomenar secretari de la Comissió el Dr. Josep Manel Ricart Pla.

3. S’emet un informe favorable sobre el document marc del Programa d’apre-
nentatge servei.

4. S’aprova la Normativa d’avaluació global per als estudis de les llicenciatures 
de Química i Bioquímica. El número 4 del punt III, Límits de la sol·licitud, 
queda supeditat a informe per part del Gabinet Jurídic.

5. S’aprova la Normativa d’adaptacions per als estudiants amb discapacitat.

6. S’informen favorablement les propostes de premis extraordinaris de final 
d’estudis dels curs acadèmic 2010-11 dels estudiants dels ensenyaments de 
1r i 2n cicle, grau i màster.

7. S’acorda informar desfavorablement la proposta de concessió del premi ex-
traordinari de final d’estudis del curs acadèmic 2010-11 de l’Enginyeria Tèc-
nica Agrícola especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries, atès que l’es-
tudiant proposat no arriba a la qualificació mínima de 7 regulada en la NAM.

8. S’acorda informar favorablement la concessió del premi extraordinari de fi-
nal d’estudis del curs acadèmic 2010-11 del màster d’Organització Industrial 
als dos estudiants proposats amb idèntica qualificació mitjana (8,92) amb 
efectes acadèmics però no econòmics si aquests últims no són possibles: 
Francesc Ricart Muñoz i José Manuel Sauran Piñán.

9. S’aproven els criteris presentats per alguns centres per al reconeixement 
de l’experiència professional i laboral acreditada pels estudiants. Aquesta 
aprovació queda supeditada a la incorporació de les observacions fetes des 
d’aquesta Comissió.

10. S’emet un informe favorable sobre la documentació vinculada al model de 
gestió administrativa de les pràctiques externes. En concret, les dues versi-
ons de conveni marc i els seus corresponents annexos.


