PAT (Pla d’Acció Tutorial)
El Pla d’Acció Tutorial del Màster de Pensament Contemporani i Tradició Clàssica està
dirigit i implementat des de la coordinació del Màster. Ha estat dissenyat per assistir i
orientar als estudiants en les seves necessitats formatives que el màster els ofereix i
contribuir al seu desenvolupament acadèmic. Els seus objectius són:
-

Proporcionar informació sobre l’accés, preinscripció i matrícula del Màster.

-

Orientar a l’estudiant en la tria de les assignatures d’especialització en funció dels seus
interessos formatius.

-

Proporcionar als estudiants informació i fonts de recursos rellevants per a la seva
formació.

-

Proporcionar informació sobre els recursos que ofereix la UB, tant pel que fa a la
formació com a les llengües d’impartició del Màster i allotjament, en el cas d’estudiants
estrangers.

-

Orientar a l’estudiant en la tria del seu tutor de TFM.

-

Informar als estudiants de l’accés a beques i ajuts compatibles amb els seus estudis.

-

Atendre les queixes dels estudiants.

-

Orientar a l’estudiant en les sortides professionals, acadèmiques i de recerca a les que
poden accedir un cop finalitzat el Màster, en especial pel que fa als programes de
doctorat.

Les accions i activitats que es duen a terme per tal d’implementar aquests objectius
són:
-

Sessió de benvinguda on s’expliquen les característiques del Màster, s’orienta la
matrícula i es proporciona informació sobre el TFM i les conferències convidades de
professorat extern programades durant el curs.

-

Sessió de coordinació del TFM on, a més, es proporciona informació sobre les beques i
ajuts a les que poden optar en cas que estiguin interessats en prosseguir la seva formació
mitjançant un programa de doctorat.

-

Tutories presencials setmanals al llarg del curs, a les que els estudiants poden assistir en
cas de necessitar orientació específica.

-

Assistència per mail per part de la Coordinació del Màster, tant pel que fa a qüestions
organitzatives com acadèmiques.

Es recorda als alumnes que a més tenen la possibilitat d’elevar les seves queixes i
suggeriments
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