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Gestió dels masters oficials

De: Gestio de Masters Oficials <suportmaster@ub.edu>
Enviat: dimarts, 9 / juliol / 2013 13:51
Per a: MARINA NUÑEZ OLIVA
A/c: LAURA GUITART TARRES (laura.guitart@ub.edu); Secretaria Facultat Economia i 

Empresa; FERMIN OSUNA SANCHEZ
Tema: Pla d'estudis i itinerari d'extinció del màster ECONOMIA
Fitxers adjunts: PE GA_M0T07 ECONOMIA per confirmació centre.pdf; FITXA PECF_M0T0B CF per a 

l'Accés al Màster en ECONOMIA.pdf; FITXA PE_M0T07 ECONOMIA.pdf; M0T01
_EXTINCIÓ.doc; M0T01_assignatures a extingir.pdf

Importància: Alta

Sr/a. Coordinador/a, 

 

Un cop AQU ha emès informe FAVORABLE a la verificació del títol ECONOMIA, informe que podeu consultar en la 

carpeta del BSCW (http://tcub.ub.edu/bscw3/bscw.cgi/2117782), cal iniciar els processos que faran possible disposar 

de les dades imprescindibles dels títols per a la definició dels plans docents; la planificació de la docència; i la matrícula 

dels estudiants.  

 

En quan al procés d’admissió dels estudiants, us informem que des de la recepció de l’informe final favorable es pot 

formalitzar l'admissió dels estudiants sense que figuri en la resolució que és condicionada a l'aprovació del títol de 

màster i el centre pot traspassar als estudiants admesos al programa GIGA i establir un pagament a compte, si ho creu 

convenient. 

 

Pla d’estudis  

 

Us adjuntem per a la vostra validació la proposta de pla d’estudis elaborat en base a les dades que hi figuren en la 

memòria verificada. 

 

També us adjuntem la fitxa on figura la informatització de matèries i assignatures, tant del màster com dels CF, 

complements que estan definits com a altre màster en els aplicatius informàtics. 

 

Pel que fa a l’assoliment dels 60 crèdits optatius per a l’obtenció del títol, us demanem que ens confirmeu si és correcta 

la interpretació que hem fet del que figura explicat en l’apartat 5.1 de la memòria. 

 

Hem interpretat que es cursen íntegrament dues de les 5 matèries si es cursen 20 crèdits de cadascuna, crèdits que 

es corresponen al número de crèdits optatius que tenen actualment vinculats. Atès que en un futur les assignatures 

vinculades a les matèries podran ampliar-se, hem concretat que s’hauran de cursar 40 dels 60 crèdits i que cursar 

íntegrament 2 de les 5 sempre serà superar 20 crèdits de cada matèria, condició que es mantindrà en el futur, 

independentment del número d’assignatures i crèdits optatius que tinguin vinculades les matèries. 

 

Per gestionar l’expedient dels estudiants caldrà que la coordinació del màster en el procés de tutorització de la 

matrícula i la secretaria del centre posteriorment a la matrícula, facin una supervisió que permeti garantir que es 

compleixen els requisits que determina la memòria verificada i que s’han traspassat al document de fixació de pla 

d’estudis. No obstant, hem demanat una valoració de l’àrea de tecnologies a poder implementar l’automatització 

corresponent i en el moment en que tinguem la seva valoració us ho farem saber.  

 

Us demanem ens confirmeu el pla d’estudis o ens comuniqueu les vostres observacions amb un correu a 

suportmaster@ub.edu.  

 

Us informem que en el moment que rebem la vostra confirmació traspassarem les dades del pla d’estudis a l’aplicatiu 

GR@D per tal que es defineixin els plans docents i la planificació de la docència.  Us recordem que cal elevar el pla 

d’estudis confirmat a l’aprovació dels òrgans de govern del centre, i posteriorment a la Comissió Acadèmica del Consell 

de Govern.  
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Per últim, un cop s’aprovi el pla d’estudis pel centre i s’elevi a la CACG, traspassarem les dades necessàries per a la 

matrícula dels estudiants als aplicatius corresponents i el centre podrà definir els períodes de matrícula dins dels 

terminis establerts pel calendari marc aprovat. 

 

Itinerari d’extinció  

 

Us demanem que definiu en el model adjunt , com a mínim, el procés d’extinció de totes les assignatures que s’han 

impartit en el curs 2012-13. 

 

Us trametem també un document amb totes les assignatures vinculades al màster que coordineu, on consta si també 

estan vinculades a altres màsters, així com les assignatures que estan vinculades al màster que coordineu però que 

són d’altres màsters.  

 

La proposta d’extinció s’ha d’elaborar tenint en compte els criteris que figuren en el model que us adjuntem i també 

el calendari d’extinció que s’ha fet constar en l’apartat 10 de la memòria de verificació aprovada, on consta el curs 

d’inici d’extinció i el curs en que el títol estarà definitivament extingit. 

 

Us demanem ens trameteu la proposta d’extinció abans d’elevar-la a l’aprovació dels òrgans de govern del centre, per 

tal que la revisem des de Gestió Acadèmica i formalitzem la seva informatització i que l’eleveu a aprovació un cop 

estigui validada la proposta i la informatització corresponent, atès que la informatització és la que definirà quines 

assignatures es podran planificar en el GR@D. 

 

Us comuniquem que totes les assignatures del document adjunt que no figurin en l’itinerari d’extinció, entendrem 

que es poden extingir definitivament en el curs 2013-14 sense cap procés d’extinció per no haver-se impartit durant 

els cursos anteriors i així ho farem constar en la informatització de l’extinció. 

 

Un cop rebem l’itinerari d’extinció aprovat pel centre, traspassarem el pla d’estudis en extinció als aplicatius que 

gestionen la planificació de la docència i la matrícula dels estudiants i el centre podrà definir els períodes de matrícula 

dels estudiants afectats per l’extinció dins els terminis establerts pel calendari marc aprovat. 

 

Per últim, us informem que en la pàgina web de Coordinació de Màsters Universitaris 

(http://www.giga.ub.edu/acad/comaof/) està publicat el calendari de processos que afecta a aquests títols i que ha 

estat aprovat en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell de Govern del passat 5 d’abril de 2013. 

 

Estem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte respecte al que s’explica en aquest escrit. 

 

Atentament, 

 

 

Helena Conejero 

Gestió Acadèmica 


