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Elaboració de Propostes

CALENDARIS D'ACTUACIONS PER A MÀSTERS UNIVERSITARIS:
CURS 2019-2020
Propostes de modificacions de màsters universitaris
Modicacions Substancials
Calendari per a la presentació de modificacions substancials [

/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/upd/.galleries/docs/Graus-i-Masters-2019-21/CALENDARI-DE-MODIFICACIONS-SUBSTANC
]

Fitxa per a la presentació de sol·licituds de modificacions substancials [
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/upd/.galleries/docs/Graus-i-Masters-2019-21/fitxa-modificacions-substancials-19-20.docx
]

Modificacions No Substancials
Calendari per a la presentació de modificacions no substancials [

/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/upd/.galleries/docs/Graus-i-Masters-2019-21/CALENDARI-DE-MODIFICACIONS-NO-SUBST
]

Fitxa per a la presentació de sol·licituds de modificació no substancials [
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/upd/.galleries/docs/Graus-i-Masters-2019-21/fitxa-modificacions-no-subst-19-20.docx
]
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CALENDARIS D'ACTUACIONS PER A MÀSTERS UNIVERSITARIS:
CURS 2020-2021
Propostes emergents de màsters universitaris i reverificacions
Calendari per a la presentació de màsters universitaris emergents i reverificacions [

/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/upd/.galleries/docs/Graus-i-Masters-2019-21/CALENDARI-DE-NOVES-PROPOSTES-I-REVE
]

Fitxa DGU per a la programació d'estudis de màsters universitaris emergents [

/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/upd/.galleries/docs/Graus-i-Masters-2019-21/Fitxa-DGU-titulacions-EMERGENTS-20-21.docx
]

Fitxa DGU per a la programació d'estudis de màsters universitaris reverificats [

/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/upd/.galleries/docs/Graus-i-Masters-2019-21/Fitxa-DGU-titulacions-a-REVERIFICAR-20-21.d
]

Memòria per a la verificació de noves titulacions de màsters universitaris [
https://cv.udl.cat/access/content/group/docsvd/POP/Protocol%20m%C3%A0ster.doc ] (emergents i reverificacions)

DOCUMENTACIÓ D'AQU REFERENT AL PROCÉS DE VERIFICACIÓ
Guia per a la l'elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de Grau i Màster [
http://www.aqu.cat/doc/doc_35450717_1.pdf ]

DOCUMENTACIÓ D'AQU REFERENT AL PROCÉS DE MODIFICACIÓ
Instruccions per a la presentació de modificacions de màsters universitaris [ http://www.aqu.cat/doc/doc_14313418_1.pdf ]
Normativa
UNIVERSITAT DE LLEIDA
Document Estratègia Docent i de Formació de la Universitat de Lleida 2014-2018 (acord número 5/2014 del Consell
de Govern de 29 de gener de 2014) [

/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/veo/.galleries/docs/ESTRATEGIADOCENTIDEFORMACIOUDL2013-2018/Estratxgia_Docen
]

Resum executiu Estratègia Docent i de Formació de la Universitat de Lleida 2014-2018 [

/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/veo/.galleries/docs/ESTRATEGIADOCENTIDEFORMACIOUDL2013-2018/Resum_executiu_
]
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MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel que s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials [
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/upd/.galleries/docs/Documents/legsilacio_graus/RD_octubre.pdf ]

RD 861/2010, de 2 de juliol, pel que es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel que s'estableix
l'ordenació
dels
ensenyaments
universitaris
oficials
[
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/upd/.galleries/docs/Documents/Modificacion_RD_1393-2007.pdf ]

RD 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifiquen el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es [
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/upd/.galleries/docs/Documents/legsilacio_graus/BOE-A-2015-943.pdf
]
regulen els
ensenyaments
oficials
de
doctorat.
[
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/upd/.galleries/docs/Documents/legsilacio_graus/BOE-A-2015-943.pdf ]

RD 420/2015, de 29 de maig, de creació, reconeixement, autorització i acreditació d'universitats i centres
universitaris [ /export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/upd/.galleries/docs/Graus-i-Masters-2019-21/BOE-A-2015-6708.pdf ]
Màsters interuniversitaris
Directrius sobre ensenyaments universitaris oficials en què participa més d'una universitat [
https://cv.udl.cat/access/content/group/docsvd/POP/acord_CIC_ensenyaments_univ.pdf ]

Proposta d’Acord de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya
sobre estudis interuniversitaris, per al curs 2011-2012 (text refós)

Models de convenis
Model de conveni de col·laboració interuniversitaria de titulació conjunta (Interuniversitari) CAT [
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/upd/.galleries/docs/Documents/Model_de_conveni_mxsters_universitats_catalanes.doc ]

CAST

[

/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/upd/.galleries/docs/Documents/model_conveni_titulacio_conjunta_cast.docx

]
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