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ACORDS DE LES COMISSIONS DELEGADES 

Informats en el Consell de Govern de data 5 de novembre de 2009 

 

COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I CIENTÍFICA  

 

SESSIÓ DE 23 DE JULIOL DE 2009 
 

1. S’acorda sol·licitar la verificació dels graus següents: 
• Grau en Fisioteràpia 

• Grau en Nutrició Humana i dietètica 

• Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 

• Grau en Enginyeria Elèctrica 

• Grau en Enginyeria Telemàtica 

• Grau en Enginyeria Informàtica 

• Grau en Enginyeria Química 

• Grau en Enginyeria Agroalimentària 

• Grau en Enginyeria mecànica 

• Grau en Arquitectura 

 
 

SESSIÓ DE 27 D’OCTUBRE DE 2009 
 
1.  S’aproven les modificacions en màsters ja implantats, en el procés de verificació abreujada. 
 
2.  S’aproven modificacions puntuals de plans d’estudis de màster. 
 
 
Centre MÀSTER Modificació sol·licitada

Escola 
Universitària 
d’Infermeria 

Ciències de 
la Infermeria 

Modificació en l’assignació de la docència d’una assignatura 
optativa: 
 
En l’assignatura 185121206 Anglès s’afegeix en el departament 
encarregat de la docència l’N104 Estudis Anglesos i Alemanys 

ETSE 
Enginyeria 
Electrònica 

S’afegeixen assignatures de la tipologia Complements de 
Formació: 
 
En funció de la titulació cursada per l’estudiant que li dóna accés 
al Màster, haurà de cursar determinades assignatures com a CF 
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Facultat de 
Química 

Química a la 
Indústria 

Modificació en l’assignació de la docència d’una assignatura 
optativa: 
 
En l’assignatura 135068215 Operacions Unitàries, Control de 
Processos i Automatisme, s’afegeix en el departament encarregat 
de la docència l’N119 Química Analítica i Química Orgànica. 
 
Modificació en determinades assignatures optatives de la 
distribució de les hores presencials del professorat entre les 
diferents activitats: 
 
Les assignatures afectades són: 
 
135068213, 135068214, 135068215, 135068216, 135068217, 
135068218, 135068219, 135068220 
 
Les 5 hores de l’activitat de Treball Tutoritzat passen a l’activitat 
de Pràctica demo. 
 
Els efectes d’aquests dos canvis seran a partir del curs acadèmic 
2008-09 

Facultat de 
Química 

Ciència i 
Enginyeria de 
Materials 

Modificació en l’assignació de la docència d’una assignatura 
obligatòria: 
 
En l’assignatura 135062121 Treball de fi de Màster, s’afegeix en el 
departament encarregat de la docència l’N108 Enginyeria 
Química 
 
Aquest canvi serà d’aplicació a partir del curs acadèmic 2008-09 

 
 
3. S’aprova una modificació puntual de la normativa d’accés de 2n. cicle de Bioquímica. 

 

Centre 
Denominació 
segon cicle 

Modificació sol·licitada 

Facultat de 
Química 

Bioquímica 

Modificació en el redactat de l’apartat de Continguts Formatius: 
 
S’afegeix que els alumnes puguin superar els Continguts Formatius 
amb assignatures de lliure elecció.  Aquest requisit serà d’aplicació 
des de la implantació del pla d’estudis.  

 
 
4. S’aproven les sol·licituds d’interdisciplinarietat entre estudis de Grau, que formen part d’un PFG, 

proposades per la FCEP i la FCEE. 
 
5. S’informa favorablement la implantació dels programes de doctorat regulats pel R.D. 1393/07. 
 
6. S’aproven les ponderacions aplicables a les assignatures de modalitat de Batxillerat i es trametrà al 

CIC les modificacions que es proposen a la previsió inicial. 
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7. S’aprova la incorporació de l’assignatura Orientació Professional i Ciutadania com a complement 
de formació en cinc Màsters.  

A instàncies dels coordinadors dels màsters que es detallen, es modifiquen els plans d’estudis en el 
sentit de substituir el caràcter de l’assignatura D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA que passa 
d’Optativa a Complement de Formació,  

Aquesta assignatura s’haurà de matricular obligatòriament però no computarà en els crèdits exigits per 
l’obtenció del títol.   

En aquests casos no representarà cost econòmic per l’alumne. 
 

Centre Màster

Facultat de Ciències 
de l’Educació i 
Psicologia 

Avaluació i mesura de la conducta 

Facultat de Lletres 
Ensenyament de Llengües Estrangeres (Espanyol Llengua Estrangera/Anglès 
Llengua Estrangera) 

Facultat de Química Química Industrial 

Escola Tècnica 
Superior en 
Enginyeria Química 

Enginyeria Termodinàmica de Fluids 

Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


