Reglament de la Comissió del Màster Universitari en Enginyeria
dels Recursos Naturals

1. Naturalesa
L’òrgan responsable del Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals
(MUERN), d’aquí en endavant comissió de màster estarà format per representants de
l’EPSEM.
La comissió de màster és un òrgan deliberant i consultiu que té com a objectiu
coordinar els estudis del MUERN.

2. Composició
La comissió de màster està constituïda per 3 membres: El responsable acadèmic del
Màster, que presidirà la comissió, així com 2 membres del personal docent i
investigador (vocal i secretari o secretària) que presten serveis a l’Escola.

3. Funcions
a) Elaboració i tramitació de la proposta de màster.
b) Admissió d’estudiants (inclou determinar els criteris de selecció)
c) Valoració acadèmica del crèdits objecte de reconeixement, si s’escau, en funció de la
formació prèvia acreditada pels estudiants en ensenyaments oficials.
d) Establiment de l’itinerari curricular i dels plans de matrícula personalitzats en funció
del resultat del reconeixement de crèdits.
e) Seguiment i informació de l’entrada i els resultats acadèmics dels estudiants.
f) Propostes de col·laboració de professionals no PDI.
g) Organització i mecanismes propis per al seguiment i millora de l’estudi.
h) Informació i comunicació pública del màster.
i) Rendició de comptes als òrgans competents de les unitats promotores, i aquestes al
Consell de Govern, o directament al Consell de Govern si les esmentades unitats així
ho han determinat.
j) Totes les anteriors funcions estan supeditades a les normatives acadèmiques vigents.

4. Nomenament i mandat
La direcció de l’EPSEM nomenarà la persona coordinadora del màster, que n’és el
responsable acadèmic i serà un membre del PDI de la UPC, amb el vistiplau de la
comissió permanent. De la mateixa manera pel director o la directora de l’escola
nomenarà els representants de l’EPSEM a la comissió de màster. El mandat és de 3
anys que es poden renovar.
5. Funcionament
La comissió de màster es reuneix com a mínim 2 vegades a l’any.

(Document aprovat a la Comissió Permanent de l’EPSEM de 28 d’Octubre de 2015)

