MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS AMB PARTICIPACIÓ
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Objectius
Tipificar les diverses fórmules que actualment s’identifiquen sota la
denominació de màster interuniversitari i proposar quines d’elles
correspon tractar amb aquesta denominació i quines no.
• Simplificar la gestió associada a aquests màsters (preinscripció, matrícula,
liquidació, subvenció bàsica, establiment de preus,...) per preservar
l’interès de l’oferta interuniversitària fonamentada en l’estratègia
acadèmica i en l’eficiència dels recursos.
• Establir una proposta de conveni tipus, que redueixi la tasca i el temps de
revisió, consens i validació.
• Presentar una proposta de procediment de gestió que contempli des de la
gestació del projecte de màster fins a la liquidació econòmica entre
universitats, passant pels procediments d’ordenació acadèmica i gestió
dels recursos docents que sovint s’han deixat de banda en aquests
programes, i l’extinció del títol si procedeix, i el calendari associat.
• Avaluar la proposta i la conveniència de situar la gestió dels màsters
interuniversitars catalans en un organisme suprauniversitari.
•

Integrants del grup de treball
Totes les universitats del sistema llevat de la Universitat Internacional de Catalunya
han designat una persona per formar part del grup. A continuació es relacionen.
•UB: Olga Lanau, adjunta al vicerectorat de Política Acadèmica i Qualitat
•UAB: Joan Melción, vicegerent d’Ordenació Acadèmica
•UPC: Meritxell Chaves, directora de l’Àrea de Docència
•UPF: Pere Torra, vicegerent de l’Àrea de Docència
•UdL: Danae Sarradell, cap del Servei de Gestió Acadèmica
•UdG: Vicenç Segura, cap del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants i encarregat de
la vicegerència de l’Àrea Acadèmica
•URV: Àngels Olivé, cap d’Àrea de Docència
•URL: Anna Rifà, gerent
•UOC: Carles Ramírez, director de l’Àrea d’operacions de projectes, substituït per
Maggie Alonso, Assessoria Jurídica
•UVic: Pere Quer, vicerector d’Ordenació acadèmica i Professorat
•UAO: Josep Lluís del Olmo, coordinador de l’Àrea de Postgraus

Antecedents tinguts en compte
• Acord de vicerectors a Lleida
• Acords del CIC
• Propostes de procediments de liquidació
econòmica
• Eina UPCNet
• Acord de gerents per a la liquidació
econòmica

Màsters interuniversitaris
del SUC. Curs 2013/14. Per
àmbits.

Només participats
per universitats del
SUC

Nombre d'universitats
2
Arts i humanitats
9
Ciències
8
Ciències de la salut
5
Ciències socials i jurídiques 9
Enginyeria i arquitectura
4
Total general
35

34
1
2
21
41
21
10 4

Amb participació
d'unversitats
alienes al SUC

5 6 8 Total 1 2
1 1 12 4 1
10 9 2
8 7 2
11
16 9 8
7 17 1
2 1 1 53 46 14

3
2
1
3

Total
4 Total general
1
6
18
13
23
9
17
18
34
18
25
1 64
117

Nombre de màsters interuniversitaris a
Catalunya. Curs 2013/2014.

Nombre de màsters interuniversitaris per número d'universitats
catalanes participants. Curs 2013/2014.

Distribució de MIU segons el nombre d’universitats
participants. 1, MIU exclusivament catalans; 2, amb
universitats alienes al SUC

Identificació dels models de programes en
funció dels participants
• Participats exclusivament per universitats del SUC (públiques i
privades)
El grup ha conclòs que no cal distingir entre màsters
interuniversitaris d’universitats exclusivament públiques i màsters
interuniversitaris amb participació d’universitats privades catalanes
perquè l’únic element distintiu es troba a la gestió econòmica.

• Amb universitats espanyoles o espanyoles i estrangeres
(independentment que siguin de titularitat pública o privada)

la

El grup de treball ha considerat que el que és rellevant és la
pertinença a un sistema que condiciona preu i finançament i no pas
a aspectes normatius d’ordenació acadèmica perquè en els màsters
interuniversitaris l’ordenació acadèmica ha de ser la del sistema de
universitat coordinadora.

Identificació dels models de
programes en funció de l’estructura
• Reducció dels tipus existents a un d’ordinari
(prescindint del fet que el màster pugui estar organitzat en especialitats,
perquè el que és rellevant és l’establiment d’un mínim de participació de
cada una de les universitats).

• I un d’extraordinari
(per possibilitar l’existència de màsters de sistema amb participació d’un
nombre important d’universitats, com el Màster Interuniversitari en
Joventut i Societat o el Màster Interuniversitari en Estudi de Dones,
Gènere i Ciutadania, la DGU o el CIC podrien impulsar programes de
màster que no compleixen els requeriments de participació proposats
més amunt.
•

Professors convidats: aquesta proposta no ha d’impedir que professors d’una
universitat imparteixin assignatures en màsters d’altres universitats. No veiem
inconvenient que les universitats estableixin convenis que els permetin
reconèixer la càrrega docent del professorat cedit en aquests casos.

Conclusions respecte dels models
(que requereixen revisió dels acords CIC)
• Només un model: mínim d’1/6 part de l’oferta
obligatòria (exclosos TFM i pràctiques externes).
• Si no es dóna aquest mínim, la col∙laboració de les
universitats s’ha de gestionar amb la figura de professor
visitant.
• Excepcionalment màsters interuniversitaris de sistema.
• No correspon fixar percentatges de mobilitat, ni que
siguin orientatius. Només està justificada aquesta
mesura si ha hi voluntat política ferma d’impedir
determinades solucions.

Conclusions respecte de la gestió
•
•
•
•
•

•

Gestió a la universitat coordinadora.
Calendari i procediment establerts prèviament.
Compromís d’utilitzar el receptori per compartir informació i dades de
gestió.
Coordinadora assumeix la responsabilitat d’informar UNEIX i d’aplicar
sistema propi d’assegurament de la qualitat.
Desestimem la possibilitat de situar la gestió acadèmica i administrativa
en un ens suprauniversitari: la distància entre la responsabilitat de
programació i seguiment acadèmic del programa i la gestió administrativa
de matrícules, expedients i títols es considera inconvenient.
Respecte de la gestió econòmica, la coordinadora cobra matrícules i
liquida anualment segons conveni i calendari a les participants. També
informa UNEIX, que ha d’emmagatzemar els percentatges de participació
per calcular i abonar a cada universitat pública del SUC el que
correspongui.

