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Maria Teresa Vilalta Ferrer, secretària general de la Universitat de Barcelona, 

 

 

 
C E R T I F I C O: Que la situació excepcional derivada per la COVID-19 ha determinat 

l’adopció de mesures extraordinàries, entre elles, la celebració del Consell de Govern en 

sessió ordinària el 23 de juliol de 2020, per videoconferència. 

 

Que en aquesta sessió de 23 de juliol de 2020, es va acordar aprovar itineraris d´extinció de 

màster. 

 

 

 
I per tal que consti i tingui els efectes que correspongui, tot indicant que l’acta on figura 

aquest acord no serà aprovada fins a la propera sessió, signo aquest certificat amb el vist 

i plau del senyor rector a Barcelona, el dia 27 de juliol de dos mil vint. 

 

 

 

   

 

  Vist i plau 

   

  El rector, 

 
 

 

 

  Joan Elias i Garcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dèlia Monfort Gramisel, Secretària de la Comissió Acadèmica de Consell de Govern, 

CERTIFICA: Que la Comissió Acadèmica de Consell de Govern d’aquesta 
Universitat, en la sessió ordinària duta a terme el dia 17 de juliol de 2020, va prendre 
el següent acord: 

S’acorda informar favorablement i elevar a Consell de govern l’aprovació de l‘itinerari 
d’extinció del màster en Fonaments de la Ciència de Dades, tal com consta a l’annex. 

I, per tal que consti i tingui els efectes que correspongui, tot indicant que l’acta on 
figura aquest acord no serà aprovada fins a la propera sessió, signo aquest certificat 
amb el vist i plau de la senyora Presidenta de la Comissió Acadèmica de Consell de 
Govern a Barcelona, el 17 de juliol de 2020. 

Dra. Amelia Díaz 

econejero
Sello



Ensenyaments de Màster Universitari
Aprovació d'itineraris d'extinció

Consell de Govern de 23 de juliol de 2020

Ensenyament CACGCentre

Facultat de Biologia 17 de juliol de 2020M0Q04 Genètica i Genòmica

        (extinció especialitat 2)

Facultat de Matemàtiques 17 de juliol de 2020MD901 Fonaments de la Ciència de Dades

         (extinció especialitat 1)



MÀSTER FONAMENTS DE LA CIÈNCIA DE DADES (MD901) 

EXTINCIÓ DE L’ITINERARI DE PLA D’ESTUDIS DEL MÀSTER IMPARTIT FINS AL CURS 2019-20 

 

S’acorda extingir l’itinerari del pla d’estudis impartit durant el curs 2019-20 en un únic curs 
acadèmic, i proposar l’extinció de l’assignatura obligatòria que s’extingeix amb el següent 
model: 

 

 
*Atès que es proposa l’extinció en un únic curs acadèmic, i la normativa de la UB estableix un 
període de dos cursos acadèmics per poder finalitzar el màster en les condicions en que el varen 
iniciar, en el cas que algun estudiant que hagi iniciat el màster en cursos anteriors no superi tots 
els crèdits necessaris per a obtenir el títol en el curs 2020-21, el centre possibilitarà una 
matrícula d’aquesta assignatura amb dret a examen i sense docència durant el curs 2021-22. 

Assignatura Curs 2020-21 Curs 2021-22* 

572663 Estadística Bayesiana i Programació Probabilística  
(6 crèdits) 

Extinció amb 
docència 

Extingida* 




