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Mi quel Am o rós
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Consell Socia l

Mar ch, secretar; del Consell Social de la Universitat de

Que en-le reunió la COlllissió Academica, duta a terme el dla 27 de
nove mbre de 20 13, degudament convocada, sola la presi dencia del
Sr . Francesc Boada, pre sident de la Comiss ió, amb assísten cta d'un

nombre de membres suñcíent per a la presa d'ecords, segons la
normativa que regei x les seves func ions, es va prendre, entre d'altres,

I'acord s egüenl:
APROVA R la modificació deis plans d'estud is d'ensenyaments de
Master següents:
- Biotecnolo gia Molecular

-

- Desenvolupam ent i Innovactó
d'Aliments
- Gest ió de Sois i aigües (i m plantació
2012/2013 )
- Arts Visuals i Educació : un
Enfocament Construccion ista
- Engi nyeria Bicmedica
- Meteorologia
- Astroñs tca, Física de Part icules 1
Cosmologia
- Innovaci ó en Disseny per al Sector
Turistic
- Biblioteca Escolar I Promocló de la
Lectura
- Oceanografia i Gest ió del Medi Mari
- Creacló i Gestió d'Em preses
innovadores i de Base Tecnológ ica
- Dlrecció d' Empre ses de l'Esport
- Economla
- Física Avanc;ada
- Ant ro polag ia i Et nog rafia
- Est udis Avanc;ats en Historia de l'Art

Ecc nc mla, Regulació l Com petencle

als Serveis Públlcs
-

-

Gest ió Cult ural
Hist oria Económ ica
I nternaciona lització
Sociologia: Transformacions socrers
i innov ació
Crlmln ologia, Política Criminal I
Sociolog ia Juridicope nal
Gestoria Adm in istrativa
üíreccl ó Est rateqlca de Seguretat I
Policla
Recerca , Desenvo lupament i
Cont rol de Medlcame nts
Const rucció i Representació
d'ldent ltats Cul turals
Lingüística apl icada i Adquisició de
Uengües en Conte xto s Multilingües
Energles Renovab les i Sostenibilitat
Enerqetica
Gesti ó del Patnrnoni Cult ural j
Museologia
Intel-üqencta Artificial
Enginyeria Química
Cinematog rafia

d'acord amb la documentació que s'acompanya
1, perq u é en prengueu cone ixeme nt i t ing ui els efectes que correspon guin , signo
aquest certificat , t ot in dicant que I'acta on figura aquest acord no s'eprov ar á fins la
pro pera sessió.
Barcelona, 27

e novernbre de 2013
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