Procediment per a la sol·licitud de noves titulacions de màster universitari i per a la
sol·licitud de modificacions en els plans d’estudis de màster universitari de l’actual oferta
de la UIB.
1. Introducció
El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, regula el procediment
per a l’aprovació de noves titulacions de màster universitari, així com el de la modificació dels
plans d’estudis de les titulacions que ja figuren al RUCT.
Per part seva, el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau
i màster) de la UIB (Acord normatiu 10040, del dia 22 de novembre de 2011) estableix als
articles 27 a 31 el procediment de sol·licitud de noves titulacions de màster universitari a la UIB,
i a l’article 37 el procediment de sol·licitud de modificació dels plans d’estudis de les titulacions
de màster universitari ja implantades a la UIB.
En compliment del que estableix el mencionat Reglament, aquest document té la finalitat
d’orientar els centres i òrgans proponents i responsables de títols oficials de màster universitari
sobre la manera de dur a terme aquestes sol·licituds. Per això, el document inclou també els
impresos que cal presentar (annexos 1A i B), els esquemes dels processos de sol·licitud (annexos
2A i B), una llista orientativa de modificacions que l’ANECA considera substancials en relació
amb cadascun dels aspectes que són objecte de verificació (annex 3), la normativa de la UIB que
regula els procediments (annex 4) i les directrius aprovades pel Consell de Direcció pel disseny
de les noves titulacions de màster i adaptació de les ja existents (annex 5).
La convocatòria present s’adreça a la comunitat universitària de la UIB amb la intenció de
començar el procés de tramitació corresponent, que preveu que les propostes s’enviaran a
l’ANECA durant el 2012 a fi que, satisfets els requeriments de tramitació descrits a l’esmentat
Reial decret 1393/2007, d’ordenació dels ensenyaments dels ensenyaments universitaris oficials,
modificat pel Reial decret 861/2010, es puguin ofertar al curs acadèmic 2013-2014.
2. Procediment de sol·licitud de noves titulacions de màster universitari
El regulen els articles 27 a 31 del Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de
caràcter oficial (grau i màster) de la UIB (Acord normatiu 10040, del dia 22 de novembre de
2011).
En el cas de que la proposta continuï la tramitació s’informarà de la documentació específica que
la CED haurà de presentar per a la seva aprovació.

3. Procediment de modificació dels plans d’estudis de màster universitari
El regula l’article 37 del Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter
oficial (grau i màster) de la UIB (Acord normatiu 10040, del dia 22 de novembre de 2011).
El formulari 1B recull la plantilla actual de l’eina electrònica que ANECA utilitza per rebre les
sol·licituds de modificació. Aquest formulari s’entén que és la plantilla d’ús intern a la UIB que
informa de les modificacions a fer.
En el cas que la proposta continuï la tramitació, la Comissió de Reforma del Pla d’Estudis haurà
de presentar la Memòria del pla d’estudis modificada, prèviament adaptada a l’estructura
establerta a l’annex I del Reial decret 861/2010 que modifica el Reial decret 1393/2007, en
format word, on s’han de destacar totes les modificacions en color vermell.
Important: Només es podran modificar el màsters que no varen ser verificats el 2009 pel
procediment abreujat.
4. Documentació a presentar per a qualsevol de les dues sol·licituds
La documentació que l’òrgan proponent de la nova titulació o l’òrgan responsable de l’actual
màster que es vol modificar, segons sigui el cas, ha de presentar és la següent:
Imprès de sol·licitud: S’ha d’emplenar utilitzant el format que es troba als annexos 1A o
1B d’aquest document. El formulari inclou la proposta de CED (noves propostes), la
composició de la qual s’estableix a l’article 33 de l’Acord normatiu 10040, de dia 22 de
novembre de 2011, o el de la Comissió de Reforma del Pla d’Estudis (modificacions),
segons allò que estableix l’article 37 de l’esmentat Acord Normatiu.
Per dur a terme la tramitació, l’imprès de sol·licitud haurà d’incloure les signatures corresponents
i es dirigirà al Director del Centre d’Estudis de Postgrau, presentant-lo al Registre General de la
UIB.
5. Termini de presentació de les sol·licituds
La convocatòria preveu un únic termini per a la presentació d’ambdós tipus de sol·licituds, que
s’obre el 20 de febrer de 2012 i es tanca el 22 de març de 2012.

