Facultat de Biologia
Av. Diagonal 645
08028-Barcelona

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINÀRIA DE FACULTAT
Dia i hora: 10 d'octubre de 2005, a les 12:00 h.
Lloc: Aula Magna.
Sessió núm: 03/05.
Assistents a la Junta:
F.J. Casado (com a Degà)
J. Lloberas (com a Vicedegà)
P. Moral (com a Vicedegà)
J. Sancho (com a Adjunt al Degà)
M. Aguadé
J.J. Alfonso
R.M. Araujo
J. Armengol
C. Bergareche
M. Blas
E. Bosch
A. Bosch

M. Durfort
C. García
J. González-Solís
A.M. Gumà
N.L. Hladun
M. Llobera
T. Riera
Jd. Ros
J. Sánchez
S. Vilaró
A. Zorzano
F.J. López (com a Secretari)

Assisteixen com a convidats:
C.M. Cuadras, J.A. Fernández (en sustitució de R. Codony), J. Gutiérrez, E. Saló.
Excusen llur assistència:
M. Busquets, M. Esteve, R. Gironés, J. Gosàlbez, D. López, C. Palacín.
Ordre del dia (punt únic):
1.
Aprovació de la proposta de Plans Oficials de Postgrau (POPs) amb participació de la
Facultat de Biologia a programar a partir del curs 2006-2007.
Desenvolupament de la sessió:
El Sr. Degà inicia la sessió indicant que, d'acord amb la normativa del DURSI i com a
documentació necessària per posar en marxa els Plans Oficials de Postgrau (POPs), cal la
corresponent aprovació per part de la Junta de Facultat. La relació de POPs en que la Facultat de
Biologia té una participació protagonista i que està previst programar a partir del curs 20062007 és la següent:
POP BIODIVERSITAT (Facultat de Biologia).
POP BIOMEDICINA (Intercentres: Facultats de Biologia, Farmàcia i Medicina).
POP BIOTECNOLOGIA (Intercentres: Facultats de Biologia, Farmàcia i Química).
POP CIÈNCIES DEL MAR (Intercentres: Facultats de Biologia, Geologia i Econòmiques).
POP BIOLOGIA DE SISTEMES (Facultat de Biologia).
POP CIÈNCIES AMBIENTALS (Intercentres: Facultat de Biologia i altres 10 Facultats).

Tanmateix, a petició de la Unitat de Fisiologia Vegetal, s'inclou a la relació anterior un seté POP
(BIOLOGIA DE LES PLANTES), que començaria a impartir-se més endavant, demanant el
recolzament de la Facultat per la presentació del mateix de cara a l'horitzó 2010.
A continuació, s'enceta un torn d'intervencions. La Dra. Aguadé reclama més informació sobre
el que s'es vol aprovar a la Junta de Facultat, queixant-se que la Junta es limiti a aprovar temes
que han estat tractats per d'altres fòrums. El Sr. Degà contesta que la convocatòria havia estat
realitzada amb caràcter urgent per motius de calendari, ja que els POPs han de ser aprovats per
la Comissió Acadèmica de la Junta de Govern, i que la informació sobre els continguts dels
POPs ha estat sempre a disposició dels departaments; també indica que ara només cal aprovar
els noms dels POPs, que els seus continguts no són encara definitius, i que un cop aprovats
passaran a la Comissió de Postgrau de la Facultat. El Dr. Gutiérrez opina que no tenim massa
temps per posar en marxa els masters quan d'altres universitats ja ho estan fent, i critica la
manca d'informació que hi ha hagut sobre el tema dins de la Universitat de Barcelona en
comparació amb altres universitats. El Sr. Degà contesta que considera que no cal còrrer tret
dels casos en que hi hagi consideracions estratègiques, i que la manca d'informació que hi ha
hagut a la Universitat de Barcelona ha estat propiciada pel canvi de Rector, la qual cosa va
generar un cert retard respecte les altres universitats. El Dr. Saló manifesta que, de cara a
l'organització dels Postgraus, s'haurien de definir les comissions. El Dr. Hladun, en referència al
POP proposat per la unitat de Fisiologia Vegetal, demana que els màsters es puguin reubicar als
altres POPs cas de que finalment no fos aprovat; el Sr. Degà indica que la docència d'aquest
POP queda garantida gràcies a l'existència de dos POPs controlats per la pròpia Facultat. La
Dra. Araujo pregunta sobre la ubicació del Màster de l'Aigua; el Sr. Degà contesta que aquest
màster no ha estat organitzat des de la Facultat, tot i que sí que va ser recolzat al seu moment,
estant formalment adscrit a la Facultat de Dret; també indica que els programes de doctorat de
qualitat coexistiran al menys un any amb els Màsters Oficials, per la qual cosa hauria d'existir
una certa flexibilitat a l'hora de convalidar. La Dra. Aguadé pregunta per la viabilitat del POP de
Biologia de Sistemes considerant que hi ha màsters que no s'impartiran l'any vinent; el Sr. Degà
manifesta la seva confiança en que s'aprovarà amb el Màster de Biofísica.
Un cop finalitzat el torn d'intervencions, el Sr. Degà planteja a la Junta la proposta d'estructurar
els estudis de postgrau de la Facultat de Biologia pels anys 2006-07 i 2007-08 en els POPs
proposats a l'inici de la sessió. La proposta és aprovada per asentiment dels assistents.
El Sr. Degà aixeca la sessió a les 13:12.

