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1 Naturalesa 

La Comissió Acadèmica de cadascuna de les titulacions de Grau i Màster és l’òrgan consultiu i 
de treball de que es dota l’ESEIAAT per coordinar i realitzar el seguiment i la millora dels 
ensenyaments de cadascuna de les titulacions que s’imparteixen al centre. 

Cadascuna d’aquestes Comissions informarà i rendirà comptes de les seves activitats tant a la 
Comissió Acadèmica de Coordinació de les Titulacions, com a la Comissió Permanent. 

En l’Annex 1 s’especifiquen quines són aquestes Comissions. 

2 Composició 

La Comissió Acadèmica de cadascuna de les titulacions de Grau i Màster està formada per: 

a) El Coordinador o Coordinadora d’Estudis, que la presidirà. 

b) Un sotsdirector o sotsdirectora de l’Àrea Acadèmica. 

c) El professorat representant dels departaments que imparteixen docència a la titulació o als 
cursos que afecten a la comissió. La representativitat de cada departament es fixarà en 
funció del nombre de ECTS de la titulació impartits en assignatures obligatòries i optatives 
d’especialitat. Els Departaments amb docència fins a 30 ECTS tindran un representant, més 
de 30 i fins a 60 ECTS tindran dos representants i tres representants en el cas de més de 60 
ECTS. La Comissió designarà un d’aquests representants que actuarà com a secretari o 
secretària. 

d) Un delegat o delegada d’estudiants de cada curs de la titulació. 

e) En la Comissió Acadèmica de Fase Comuna dels graus industrials, els coordinadors de 
cadascun del graus industrials amb accés comú.   

El Coordinador o Coordinadora d’Estudis és nomenat pel Director o Directora, escoltada la 
Comissió Permanent. 

Els professors/es representants d’un departament seran nomenats entre el seu professorat que 
coordini alguna de les assignatures obligatòries i optatives d’especialitat de la titulació. 

Si un curs té més d’un delegat o delegada, el membre de la Comissió serà elegit per i entre els 
delegats o delegades del curs. 

3 Funcions 

3.1. Són funcions de la Comissió Acadèmica de cadascuna de les titulacions de Grau i Màster: 

a) Fer el seguiment dels indicadors acadèmics de la titulació. 

b) Analitzar la implementació dels Plans d’Estudis corresponents, vetllar tant per la coordinació 
horitzontal com la vertical i proposar actuacions a la direcció del centre a través del 
Coordinador/a d’Estudis de la titulació. En el cas dels Màsters integrats amb Graus de 
referència, aquesta coordinació vertical es contemplarà conjuntament entre els 
Coordinadors/res d’Estudis de Grau i Màster corresponents. 

c) Identificar oportunitats de millora en l’estructura dels Plans d’Estudis i formular propostes de 
millora a la Direcció de l’Escola a través del Coordinador d’estudis de la titulació. 
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d) Participar en la redacció de l’informe de seguiment anual de la titulació, a requeriment del 

Sotsdirector de Qualitat. 

e) Participar, si hi ha alguna modificació substancial, en la redacció de la memòria de 
reverificació de la titulació. 

3.2. Són funcions del Coordinador o Coordinadora d’Estudis les següents: 

a) Presidir i coordinar la Comissió Acadèmica de la titulació. 
b) Vetllar per la qualitat i idoneïtat de la informació publicada a la pàgina web de cada titulació. 
c) Ser l’interlocutor de la Comissió Acadèmica de la titulació amb la direcció del centre. 
d) Ser l’interlocutor de qualitat de la titulació amb la Sotsdirecció de Qualitat. 
e) Participar, quan s’escaigui, a les Comissions d’Avaluació Interna de la Qualitat i als 

processos d’acreditació de la titulació. 
f) Participar en les Jornades de promoció de la titulació. 

4 Mandat de la Comissió Acadèmica de les Titulacions de 
Grau i Màster 

 

El mandat de la Comissió Acadèmica de cadascuna de les titulacions de Grau i Màster és el 
mateix que s’estableixi per la Comissió Permanent de l’ESEIAAT. 

5 Convocatòries i sessions 
 

5.1. La convocatòria de les sessions ordinàries correspon al president o presidenta de la 
Comissió Acadèmica de cadascuna de les titulacions de Grau i Màster. 

5.2. De cada reunió, el secretari/ria de la Comissió farà una acta on es recollirà: 

- L’ordre del dia de la reunió, el lloc i la seva duració. 
- La llista d’assistents, excusats i absents. 
- Els punts importants de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 
- Tot allò que es demani explícitament que consti en acta. 

5.3. El president/ta de la Comissió pot convidar a les sessions a les persones que consideri 
oportunes segons els temes que es tractin en la sessió. 

5.4. La Comissió Acadèmica de cadascuna de les titulacions de Grau i Màster es reunirà de 
forma ordinària, com a mínim un cop cada quadrimestre.  
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Annex 1 
 

Les Comissions Acadèmiques de Grau són: 

Comissió Acadèmica del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del 
Producte 

Comissió Acadèmica de Fase Comuna dels graus industrials amb accés comú 

Comissió Acadèmica del Grau en Enginyeria Elèctrica (fase no comuna) 

Comissió Acadèmica del Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica (fase no 
comuna) 

Comissió Acadèmica del Grau en Enginyeria Mecànica (fase no comuna) 

Comissió Acadèmica del Grau en Enginyeria Química (fase no comuna) 

Comissió Acadèmica del Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil (fase no 
comuna) 

Comissió Acadèmica del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 

Comissió Acadèmica del Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials 

Comissió Acadèmica del Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials 

Comissió Acadèmica del Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 

Les Comissions Acadèmiques de Màster són: 

Comissió Acadèmica del Màster Universitari en Enginyeria Industrial 

Comissió Acadèmica del Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i 
Electrònica Industrial 

Comissió Acadèmica del Màster Universitari en Disseny i Tecnologia Tèxtil 

Comissió Acadèmica del Màster Universitari en Tecnologia Paperera i Gràfica 

Comissió Acadèmica del Màster Universitari en Enginyeria d'Organització 

Comissió Acadèmica del Master's Degree in Technology and Engineering Management 

Comissió Acadèmica del Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica 

Comissió Acadèmica del Master's Degree in Space and Aeronautical Engineering 

 


