Consell d’estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments
Facultat de Farmàcia

Campus de l’Alimentació de Torribera
Prat de la Riba 171
Edifici Verdaguer
08921 Santa Coloma de Gramanet

Tel. +34 934 031 980
Fax +34 934 031 967
www.ub.edu/farmacia

Consell d’estudis de l’ensenyament de Ciència i Tecnologia dels Aliments del
23 de maig de 2014
Ordre del dia:
1.
2.
3.

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
Informe de la cap d’estudis
Informe favorable, si escau, sobre l’adscripció de l’àrea de Toxicologia i dels professors de la Unitat de
Toxicologia al Departament de Farmacologia i Química Terapèutica
4. Proposta i aprovació, si escau, de l’oferta d’optativitat per al curs 2014-15
5. Aprovació si s’escau dels plans docents pel curs 2014-2015.
6. Proposta i aprovació, si escau, del calendari acadèmic per al curs 2014-15
7. Proposta i aprovació, si escau, dels horaris per al curs 2014-15
8. Proposta i aprovació, si escau, del calendari d’exàmens per al curs 2014-15
9. Proposta i aprovació si escau d’alguna mesura per millorar l’expedient acadèmic dels alumnes
10. Proposta i aprovació, si escau, d’una modificació en la normativa del TFG
11. Afers de tràmit
12. Torn obert de paraules

Acords
1. S’aprova l’acta de la sessió del 18 de desembre de 2013.
2. S’acorda emetre un informe favorable sobre l’adscripció de l’àrea de Toxicologia al Departament
de Farmacologia i Química Terapèutica així com sobre el canvi d’adscripció del professorat de la
Unitat de Toxicologia, del Departament de Salut Pública, al Departament de Farmacologia i
Química Terapèutica (annex 1).
3. S’aprova ampliar l’oferta d’optativitat per al curs 2014-15, amb l’assignatura
-

Tecnologia Culinària (pendent d’adscripció al Dept. de Nutrició i Bromatologia)
La qual substituiria a una de les dues assignatures optatives ja aprovades prèviament per
comissió acadèmica i junta de Facultat (Tecnologies Emergents en el Processat
d’Aliments, Virus en els Aliments) però que no es realitzaran per manca d’hores o de
professorat dels departaments implicats.

4. S’aproven els plans docents de les assignatures de Grau de CTA per al curs 2014-15.
5. S’aprova el calendari acadèmic del Grau de CTA per al curs 2014-15 (annex 2)
6. S’aprova el calendari de classes de 1er, 2on, 3er i 4rt curs del Grau de CTA per al curs 2014-15
(annex 3).
7. S’aprova el calendari d’exàmens de les assignatures de 1er, 2on, 3er i 4rt curs del Grau de CTA
per al curs 2014-15 (annex 4).
8. S’acorda enviar una carta als coordinadors d’assignatures informant sobre possibles mesures per
millorar l’expedient acadèmic dels alumnes, un cop constatat que l’avaluació continuada ha
suposat un increment en el nombre d’aprovats però una reducció en el nombre d’alumnes amb
altes qualificacions.
9. S’aprova la modificació presentada en la normativa de l’assignatura Treball Fi de Grau (TFG)
del Grau de CTA referent als drets de propietat intel·lectual o de propietat industrial, el quals
s'han de regular en els termes i condicions previstos en la legislació vigent.

