ACORD DE FUNCIONAMENT DEL GRAU EN CIÈNCIES I ENGINYERIA DE DADES

REUNITS
El Degà de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), Sr. Josep Fernández Ruzafa, en representació
d’aquesta; el Director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
(ETSETB), Sr. Ferran Marqués, en representació d’aquesta; i el Degà de la Facultat de Matemàtiques i
Estadística (FME), Sr. Jaume Franch, en representació d’aquesta,
MANIFESTEN
Que la FIB, l’ETSETB i l’FME tenen entre els seus objectius l’organització i desenvolupament de
programes de Grau.
Que atesa l’expertesa i la coincidència d’objectius formatius de les tres unitats esmentades, s’han
proposat de realitzar conjuntament el Grau en Ciències i Enginyeria de Dades, d’acord amb la normativa
legal vigent.
CLÀUSULES
1. El present conveni té per objecte establir les condicions de col·laboració entre les tres
institucions per a la realització i organització conjunta del Grau en Ciències i Enginyeria de
Dades a partir del curs acadèmic 2017-2018.
2. La unitat acadèmica gestora serà la FIB.
3. L’òrgan responsable del desenvolupament del Grau és la Comissió Acadèmica.
4. En cas de discrepàncies entre els òrgans de govern dels tres centres docents respecte a les
propostes de la Comissió Acadèmica, s'utilitzarà l'arbitratge del CdG, prèvia mediació del
vicerectorat amb competències en temes acadèmics que involucrin diverses unitats.
Comissió Acadèmica
1. Hi haurà un/a coordinador/a, un/a cap d'estudis i un/a coordinador/a de promoció de la titulació
designats pels Degans/nes i Director/a dels tres centres.
2. La Comissió Acadèmica del Grau estarà formada per:
Membres nats
● El coordinador o la coordinadora del Grau, que presidirà la Comissió.
● El o la cap d’estudis del Grau.
● El coordinador o la coordinadora de promoció del Grau.
● El Degà o Degana de la FIB o la persona en qui delegui.
● El Director o Directora de l’ETSETB o la persona en qui delegui.
● El Degà o Degana de l’FME o la persona en qui delegui.

Membres electius
● 5 membres del PDI renovables cada tres anys. Són elegits per i entre el PDI que hagi impartit
docència en el Grau en els darrers dos anys.
● 1 membre del PAS renovable cada tres anys. Elegit per i entre el personal que dóna suport al
Grau.
● 1 estudiant triat per i entre els estudiants del Grau, i renovable cada any.

COMPETÈNCIES DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA
●

Elaborar propostes de modificació del pla d’estudis.

●

Desenvolupar un protocol de promoció del Grau.

●

Responsabilitzar-se del funcionament general del Grau i analitzar els resultats que garanteixin la
seva qualitat.

●

Plantejar mecanismes de millora i establir mecanismes per a la seva implantació.

●

Elaborar la proposta de professorat responsable de les assignatures i el professorat que les ha
d’impartir en coordinació amb els departaments.

●

Aprovar les guies docents, que inclouen les fitxes i els programes de les assignatures, els
horaris, el calendari acadèmic i d’exàmens, etc.

●

Elaborar la memòria anual del Grau.

●

Aprovar els criteris i les normatives acadèmiques pròpies del Grau.

●

Crear les comissions específiques del Grau que consideri oportunes i definir les seves finalitats i
atribucions.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Aquest acord s’estableix com a transitori mentre la UPC no elabori un marc normatiu específic pels graus
organitzats per més d’un centre. Una vegada la UPC hagi aprovat aquest marc normatiu, si fos
necessari, es farà una nova proposta que s’adapti al nou marc.
Durant el primer any de la seva activitat la composició de la Comissió Acadèmica queda de la següent
manera:
●
●
●

Els membres electius de la Comissió Acadèmica seran els següents: Marta Casanellas (MAT),
Marta R. Costa-jussà (TSC), Pedro Delicado (EIO), Ricard Gavaldà (CS) i Oriol Serra (MAT).
El membre electiu del PAS serà el Cap d'Àrea de Suport a la Presa de Decisions de la FIB, José
Manuel Diéguez Pérez.
L’estudiant serà elegit al començar el curs acadèmic.
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