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6.2. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE L’OFERTA DE MÀSTERS 

UNIVERSITARIS PER AL CURS 2014/15 
 

 
 

Acord  núm.  69/2014. Vist  l’acord  núm.  160/2014  del  Consell  de Govern  de  21  de  juliol  de 
2014, s’aprova la revisió de l’oferta de màsters universitaris per al curs 2014‐15. 

 
 
 
 
 
 



ACORD DE CONSELL  SOCIAL D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE L’OFERTA DE 
MÀSTERS UNIVERSITARIS PER AL CURS 2014-15 

 

ANTECEDENTS 

Primer.- El Consell de Govern en sessió de 30 de gener de 2013, va aprovar l’acord 
14/2013, sobre els criteris i procediment per a la suspensió i desprogramació de 
titulacions/ itineraris. 

Segon.- Atès que aquest és el segon curs que s’aplica el procediment abans 
esmentat, i tal i com es va fer en el curs passat, al paràmetre inicial de decisió, s’han 
afegit altres paràmetres addicionals que permeten estimar si la matricula final podrà 
arribar als 20 estudiants que és el criteri d’eficiència marcat per la DGU i, per tant, 
garantir l’oportunitat de la decisió. 

Tercer.- S’han analitzat amb els responsables de cada un dels màsters les dades de 
preinscripció i acceptació de matrícula per tal de valorar, en alguns casos, l’oportunitat 
de suspendre temporalment el màster per al curs 2014-2015. 

L’objectiu és disposar d’un període de temps per fer una anàlisi de la seva adequació 
de continguts, de durada o de modalitat o bé per a plantejar els canvis necessaris per 
que esdevingui més atractiu. 

Quart.- El Consell de Govern de 21 de juliol de 2014 va acordar (acord 161) 

Primer .- Encomanar a la Comissió de Docència i Estudiantat que durant el curs 2014-
2015 s’analitzi el mapa de màsters per tal de valorar la seva adaptació i encaix als títols 
de grau i, quan sigui el cas, proposi d’acord amb les persones implicades de l’àmbit, els 
canvis que es creguin oportuns.  

Segon .- Establir com a criteri la suspensió de l’edició 2014-2015 dels màsters que a 
data 19 de juliol es troben per sota de 10 estudiants amb pagament avançat de 
matrícula i que, addicionalment, no assoleixen els següents paràmetres: 

• Més de 20 estudiants preinscrits totals vàlids. 
• Més de 10 estudiants que han acceptat l’admissió 
• Més de 20 estudiants al curs 2012-2013 
 
Tercer .- Paral·lelament, i d’acord amb el marge que permet l’acord inicialment 
esmentat, no suspendre els màsters que, tot i estar per sota d’aquests paràmetres, es 
troben en algun d’aquests casos: 

• Estan en la seva primera edició  
• Comparteixen recursos amb un Master Erasmus Mundus o amb un Master KIC 
Innoenergy 
• Tenen un interès estratègic acadèmic i/o territorial 
• Estan en fase de revisió per al curs 2015-2016 
 
Quart .- A partir de l’anàlisi i reflexió feta amb els responsables dels màsters i en 
aplicació dels anteriors acords, suspendre l’edició 2014-2015 dels màsters següents: 

• Enginyeria Civil 



• Enginyeria Geològica i de Mines 
• Geomàtica i Navegació 
• Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació 
• Enginyeria d’Organització Industrial (modalitat presencial). Itinerari ETSEIAT 
 

Cinquè.- Oferir als estudiants admesos als màsters inclosos a l’apartat quart i que han 
efectuat el pagament avançat, la possibilitat de traslladar la seva inscripció a un altre 
màster de la UPC, sense cost addicional, o la possibilitat de retorn de la totalitat del 
pagament realitzat. 

 

Cinquè.- El Ple del Consell Social de 16 de juny, vist l’acord núm. 127/2014 del 
Consell de Govern de 3 de juny de 2014 i l’informe favorable de la Comissió 
Acadèmica del Consell Social, va aprovar l’oferta definitiva de places de nou accés als 
estudis de grau i màster universitari, doctorat, dobles titulacions i canvis d’estudis de 
grau per al curs acadèmic 2014-15. Acord 55/2014 
 
En virtut del que precedeix, a proposta del Consell de Govern, es pren el següent 

 

ACORD 

Aprovar la suspensió de l’edició 2014-2015 dels màsters següents: 

• Enginyeria Civil 
• Enginyeria Geològica i de Mines 
• Geomàtica i Navegació 
• Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació 
• Enginyeria d’Organització Industrial (modalitat presencial). Itinerari ETSEIAT 

 

 

 

Barcelona, 22 de juliol de 2014 


