
 
MEMÒRIA DE SUPRESSIÓ DEL TÍTOL 

 
MÀSTER UNIVERSITARI ERASMUS MUNDUS INNOVACIÓ I REGULACIÓ EN QUÍMICA (CHIR) 

 
DADES APROVACIÓ DEL CENTRE 
Data i òrgan que ha aprovat la supressió del màster:  
COMISSIO ACADÈMICA (delegada de la Junta de Facultat), 28 de novembre 2019 

 
DADES TÈCNIQUES DEL TÍTOL 
Any implantació: 2013-2014 
Crèdits: 120 

 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUPRESSIÓ 

L’article 2 del Consortium Agreement signat per a la impartició del títol Erasmus Mundus CHIR estableix que: 
 
“Artículo 2 - Entrada en vigor y duración - §1. El Máster en Innovación y Reglamentación en Química  (ChIR ) entrará en vigor en octubre de 2013 y será ofrecido por 
el Consorcio en cinco ediciones bienales (respectivamente cursos: 2013-2015 - 2014-2016 - 2015-2017 - 2016-2018 - 2017-2019 ).” 

 
En aplicació de l’article 2, en el curs 2017-18 s’admetrà a la última cohort d’alumnes de nou accés i el màster s’impartirà durant els cursos 2017-18 i 2018-19 únicament 
per als alumnes que hagin iniciat el màster entre els cursos 2013-14 i 2017-18. Per tant, el màster ja no podria oferir places de nou accés a partir del curs 2018-19. 
 
El MU EM d’Innovació i Regulació en Química ha estat suspès temporalment durant els cursos 2018-19 i 2019-20 a l’espera de conèixer si el nou segell mantenia el 
mateix consorci, atès que en aquest cas, haguéssim mantingut el títol que ja estava aprovat i inscrit en el RUCT. 
 
La nova petició de segell que es formalitzarà en febrer 2020 estarà organitzada per un consorci amb universitats diferents de les que formaven part del consorci del 
EMCHIR de l’any 2013, per tant, haurem d’aprovar un nou títol i s’ha de suprimir el títol actual. 
 
Atès que des del curs 2018-19 no hi ha hagut alumnes de nou accés, es proposa una extinció per al màster amb el seu inici i final en el curs 2020-21 i sense 
necessitat d’establir un procés d’extinció a les assignatures, atès que no hi haurà cap alumne afectat per la supressió. 
 
 

 
NOMBRE D’ESTUDIANTS AFECTATS PER LA SUPRESSIÓ 
 
No hi ha estudiants afectats per la supressió, tal com s’explica en la justificació. 

 


