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UNIVERSITAT DE BARCELONA

Secretaria General

Jordi GARCÍA VIÑA, professor titular d'universitat i Secretari General de la Universitat de
Barcelona,

CERTIFICO:
Que el Consell de Govem d'aquesta Universitat, en la sessió ordinaria
duta a terme el dia 5 d'octubre de 2010, a instancies de Comissió Academica delegada del
Consell de Govem, reunida els dies 20 de maig, 2 de juliol i 26 de juliol de 2010, acorda
aprovar els plans d'estudis deis masters universitaris que s'implanten el curs 2010-2011,
d'acord amb el que consta a l'annex així com elevar-ho al Consell Social pera l'aprovació final.

I per tal que consti i tingui els efectes que calguin, tot indicant-vos que l'acta on figura aquest
acord no sera aprovada fins a la propera sessió, signo aquest certificat amb el vist i plau del Sr.
rector a Barcelona, el dia sis d'octubre de l'any dos mildeu.

Vist i plau
EL RECTOR,

Dídac Ramírez Sarrió
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UNIVERSITAT DE BARCELONA

Secretaria General

Jordi GARCÍA VIÑA, professor titular d'universitat i Secretari General de la Universitat de
Barcelona,
CERTIFICO:
Que el Consell de Govem d'aquesta Universitat, en la sessió ordinaria
duta a terme el dia 5 d'octubre de 2010, a instancies de Comissió Academica delegada del
Consell de Govem, reunida els dies i de juliol i 26 de juliol de 2010, acorda aprovar els plans
d'estudis deis masters universitaris que s'implanten el curs 2010-2011, d'acord amb el que
consta a l'armex així com elevar-ho al Consell Social pera l'aprovació final.
I per tal que consti i tingui els efectes que calguin, tot indicant-vos que l'acta on figura aquest
acord no sera aprovada fins a la propera sessió, signo aquest certificat amb el vist i plau del Sr.
rector a Barcelona, el dia sis d'octubre de l'any dos mildeu.

Vist i plau
EL RECTOR,

Dídac Ramírez i Sarrió
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UNIVERSITAT DE BARCELONA

Emília Castells Mentuy, Secretaria de la Comissió Académica de Consell de Govern ,

CERTIFICA

que la Comissió Académica de Consell de Govern d'aquesta Universitat,
en les sessions ordinaries dutes a terme els dies 20 de maig, 2 de julio! i
26 de julio! de 201 O va prendre els següents acords:
S'acorda informar favorablement i elevar-los a Consell de Govern, pre vi
informe de la Junta Consultiva i posterior tramesa a Canse// Social,
si escau, els plans d'estudis.deis masters universitaris que s'implanten
el curs 2010-2011 d'acord amb el que consta a J'annex.

1, per tal que consti i tingui els efectes que calguin , tot indicant que l'acta on figura
aquest acord no sera aprovada fins a la propera sessió, signo aquest certificat amb
el vist i plau de la Sra. Presidenta de la Cornissió Académica del Consell de Govern ,
a Barcelona el 20 de setembre de 201 O.

Vist i plau
LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
ACADEMICA DE CONSELL DE GOVERN,
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Dra. M.Teresa Anguera
Vicerec\Orat de -
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APROVACIÓ DELS PLANS D'ESTUDIS DELS MASTERS
QUE SlMPLANTEN EN EL CURS 2010-11
Consel do Govern 5lfoctubre de 2010

MASTERS
DATA APROVACIÓ
CACG
SALUT INTERNACIONAL

20.05.2010

TEORIA DE LA LITERATURA 1 LITERATURA
COMPARADA

02 .07.2010

ANÁLISI POLÍTICA 1ASSESSORIA INSTITUCIONAL

26 .07.2010

CRIMINOLOGIA, POLÍTICA CRIMINAL 1 DE
SEGURETAT

26 .07.2010

CURES INFERMERES: METODOLOGIES 1APLICACIONS

26.07.2010

CURES PAL·LIATIVES

26.07.2010

EDUCACIÓ 1 DESENVOLUPAMENT RURAL

26.07.2010

MEDICINA TRANSLACIONAL

26 .07.2010

MÚSICA COM A ART INTERDISCIPLINAR

26.07.2010
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