PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (Aprovat per la Comissió Coordinadora el 15/03/2018)
Títol de Màster: Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i
Bioquímica
Línies Generals d’actuació
L'acció tutorial constitueix un element normatiu ineludible i essencial de les noves estructures
educatives, a nivell de Postgrau, derivades de la implantació de l'Espai Europeu d'Educació
Superior i es du a terme mitjançant la figura del tutor.
El tutor realitzarà l’assessorament en l’itinerari curricular i farà un seguiment per a atendre i
seguir de forma personalitzada els estudiants matriculats en el màster. La tutoria es fa en dues
etapes ben diferenciades: la tutoria abans de la matrícula i la tutoria de suport permanent als
estudiants ja matriculats. Durant la primera etapa, el Coordinador farà de tutor de tots els
alumnes preinscrits per formalitzar la inscripció i la gestió administrativa de la matrícula. Per
formalitzar la matrícula, els alumnes es distribuiran entre els membres de la Comissió
Coordinadora que inicien la segona etapa de tutorització en la que el tutor atén les sol·licituds
de tutories dels alumnes i farà el seguiment de l’estudiant durant els seus estudis.
Objectius
El Pla d'Acció Tutorial (PAT) està destinat a facilitar a l'alumne informació i assessorament
sobre qüestions administratives i acadèmiques. La tutoria es farà en dues etapes ben
diferenciades: la tutoria abans de la matrícula i la tutoria de suport permanent als estudiants ja
matriculats.
Concretament, el PAT haurà de contribuir a facilitar a l'alumne tutoritzat orientació i suport en
relació a:
- Tràmits administratius i ajuts a l'estudi.
- Normativa Acadèmica General.
- Acomodació a les instal·lacions de la Universitat. Accés als serveis UB.
- Contingut del Pla d'Estudis, estructuració del mateix i elecció d'assignatures.
Funcions del tutor
- Recolzar al coordinador del màster en donar informació als estudiants sobre els tràmits de
sol·licitud, d'admissió, matrícula i ajuts a l'estudi, etc.
- En funció de la formació acadèmica prèvia de l’estudiant, donar orientació i suport específics
per la seva incorporació al Màster.
- Donar orientació i suport específics sobre l'adequada elecció de les assignatures optatives, i
del tema i àmbit de desenvolupament de la Recerca Pràctica i del Treball Fi de Màster, tot això
en funció de la seva formació prèvia i de les seves expectatives de recerca, acadèmiques o
professionals.
- Seguiment acadèmic, valorant les dificultats i progressió formatives al llarg del seu itinerari
curricular.
- Intermediació amb la Comissió de Coordinació de màster i amb el professorat de les
assignatures, registrant i transmetent valoracions i propostes dels estudiants.
Assignació de tutors:
El membres de la Comissió de Coordinació del màster seran els tutors. L’assignació la farà el
coordinador del Màster un cop formalitzada la preinscripció.
Desenvolupament de l’acció tutorial
El tutor atendrà les sol·licituds de tutories dels alumnes de forma personalitzada a
requeriment de l’estudiant fins la conclusió dels estudis del màster.

