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Consell d’estudis de l’ensenyament de Ciència i Tecnologia dels Aliments del
12 de desembre de 2014
Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
2. Informe de la cap d’estudis
a. Inici i desenvolupament del curs 2014-15. Preinscripció i matrícula
b. Rendiment de l’alumnat al curs 2013-14
c. Normes i procediment per publicar els TFG en el dipòsit digital de la UB
d. Enquestes: canvis en els qüestionaris
e. Gestió de l’Avaluació única
f. Discussió de propostes per millorar l’expedient acadèmic
g. Valoració del procediment actual de re-avaluació
h. Continuïtat activitats susceptibles de reconeixement. Noves propostes
i. Pràctiques externes en els programes de mobilitat dels estudiants (Erasmus i altres)
j. Altres
3. Informació sobre l’estat de la proposta de creació d’un consell d’estudis únic per a NHiD i
CTA.
4. Comissió de coordinació: distribució de les activitats no presencials al llarg del curs per anys i
semestres; coordinació transversal per matèries
5. Proposta i aprovació, si escau, de la distribució d’hores per a encàrrecs acadèmics i de gestió
vinculats al consell d’estudis per al curs 2014-15
6. Proposta i aprovació, si escau, del canvi d’assignació de la docència de les assignatures a
càrrec de la Unitat de Toxicologia al Departament de Farmacologia i Química Terapèutica
7. Afers de tràmit
8. Torn obert de paraules

Acords
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior, del 23 de maig de 2014.
2. S’acorda activar la comissió de coordinació per tal de que, un cop implantat el quart curs del
grau, convoqui reunions al llarg del actual curs 2014-15 per coordinar continguts dels programes
docents d’assignatures amb afinitats temàtiques.
3. S’aprova la proposta de la distribució d’hores per a encàrrecs acadèmics i de gestió vinculades al
consell d’estudis per al curs 2014-15 (annex).
4. S’aprova el canvi d’assignació de la docència de les assignatures a càrrec de la Unitat de
Toxicologia al Departament de Farmacologia i Química Terapèutica, el qual serà efectiu per al
proper curs 2015-16.

