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Introdu
ucció
et Ambienta
al (en enda
avant MUDA
A) està adsscrit a la brranca
El Màstter Universitari en Dre
de Cièn
ncies Socia
als i Jurídiques. La F
Facultat de
e Ciències Jurídiquess, mitjança
ant el
Màster Universita
ari en Drett Ambienta
al, pretén proporcion
nar coneixe
ements tan
nt de
caràcte
er fonamen
ntal com específic
e
e
en dret de
el medi am
mbient, am
mb conside
eració
particular a les diverses branques
b
ssectorials, complementat amb un conjun
nt de
es no jurídiiques relacionades am
mb aspectes tècnics, geogràfics,
g
econòmics
s i de
matèrie
gestió e
empresarial del medi ambient.
La preo
ocupació so
ocial deguda al deterio
orament de
el nostre ec
cosistema, s'ha reflectit en
l'àmbit jurídic perr mitjà de la progress iva implanttació de tèc
cniques jurrídiques, l'e
estudi
de les q
quals s'inclo
ou en el Mà
àster Unive
ersitari en Dret
D
ambiental, com ssón els sistemes
d'autorrització adm
ministrativa
a, l'avaluacció de l'imp
pacte ambie
ental, l'aud
ditoria ecològica
de l'em
mpresa, els sistemes d'etiquetatg
d
ge ecològic,, la sanció administrattiva i penal dels
actes il·lícits ambientals o la responsab ilitat civil en
e l'àmbit del medi am
mbient.
ctual del pla
a d'estudis atorga una
a importànc
cia cabdal a les pràctiq
ques,
La conffiguració ac
per tal que els estudiantts des de ben avia
at s'acostu
umin a ap
plicar els seus
ements a la
a realitat diiària, amb un fort com
mponent multidisciplin
m
nari, que habiliti
coneixe
el titulat tant pe
er l'exercic
ci lliure de
e la profe
essió d'adv
vocat orien
ntat a pletts de
ental com per al dissseny d'esttratègies ambientals,
a
en l'àmb
bit de
naturalesa ambie
nistració pú
ública i tam
mbé en el d
de l'empres
sa privada.. El Màsterr Universita
ari en
l'Admin
Dret Am
mbiental: una
u
titulació oficial accreditada. S’estructur
S
a en 120 ccrèdits ECT
TS, la
modalittat de l’ens
senyament és presen
ncial i consta d’itinera
ari professio
onalitzadorr i de
recerca
a.
El Màstter en Drett ambiental es va com
mençar a im
mpartir, am
mb caràcte r oficial, el curs
2006-2
2007, en su
ubstitució de
d l’antiga titulació prròpia de la URV de G raduat Sup
perior
en Drett Ambienta
al (que s’im
mpartia des del curs 2002-2003)
2
a ser. El Dr. Jorrdi Jaria va
ne el C
Coordinadorr els cursos
s 2006-200
07 i 2007-2008. La Dra.
D
Susana
a Borràs n’és la
coordin
nadora des d’aleshores
s.
e mitjançan
nt el proced
diment abre
eujat en da
ata 1 de jun
ny de
Aquest Màster va verificar-se
2009. P
Posteriorme
ent, la publlicació del R
RD 1002/20
010, de 5 d’agost,
d
sob
bre expedic
ció de
títols u
universitaris
s oficials, vinculats al RD 139
93/2007, ha
h comporrtat que el
e pla
d’estud
dis del màstter tingui una
u
nova co
odificació a la URV, to
ot i que aqu
uest canvi no
n ha
suposatt canvis en
n la denomiinació i el ccontingut de
d les assignatures. Pe
er aquest motiu
m
el curs 2012-13 co
onviuen el pla d’estud
dis de 2006
6 i el pla d’e
estudis de 2
2010.
e seguimen
nt del curs 2
2012-2013 s’inclou en
n el SGIQ d
de la Faculttat de
Aquest informe de
Ciències Jurídique
es, específicament, e
en el P.1.5-01 Procés
s d’anàlisi dels resulttats i
atiu. L’ha e
elaborat la coordinado
ora del Màsster Univerrsitari
millora dels progrrama forma
en Drett Ambienta
al, amb la col·laborac
c
ió de la tècnica de su
uport a la qualitat do
ocent.
Una vegada finalittzat, es tramet a la Ju
unta de Facultat per a la seva ap rovació.
1.

Planificació
ó de la titulació

nificació, prrogramació i avaluació
ó de les competències
s en el mod
del docent de la
La plan
URV es duu a term
me en dos nivells
n
de cconcreció diiferents en el cas delss màsters.
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En el p
primer nivell, el projecte format iu de la tittulació es concreta
c
am
mb la mem
mòria
oficial del Màste
er en Drett Ambienttal, que va obtenir l’in
nforme fav
vorable d’ANECA
el 25 d
de maig de
e 2009 mitjjançant el procediment abreujatt establert pel Consejjo de
Univers
sidades perr resolució de
d 28 d’octtubre de 20
008.
ben les gu
uies docents de les
s assignatu
ures, public
cades
En un segon nivell, es trob
allen els re
esultats d’a
aprenentatg
ge, conting
guts, distribució
abans de la matrrícula, deta
CTS, sistem
ma d’avaluació, bibliog rafia, entre
e altres.
amb EC
nsultar-se a als
s de les as
ssignaturess del curs 2012/2013
2
poden con
Les guiies docents
enllaços
s següents:
06:
Pla 200
net/guia_do
ocent/index
x.php?centrre=15&ense
enyament=
=E08
https:///moodle.urrv.net/docn
1&cons
sulta=assignatures&an
ny_academ
mic=2012_1
13
10:
Pla 201
net/guia_do
ocent/index
x.php?centrre=15&ense
enyament=
=156
https:///moodle.urrv.net/docn
1&any_
_academic=
=2012_13
1, de 21 de
d desembre, i la sev
va reforma
a, llei
La Llei Orgànica d'Universittats 6/2001
4/2007
7, de 12 d'a
abril, en el seu
s
article 31 dedicat a la Garan
ntia de la Q
Qualitat, ja recull
la nece
essitat d'e
establir criteris de g
garantia de qualitat que facil itin l'avalu
uació,
certifica
ació i acred
ditació, i co
onsidera la garantia de
d qualitat com una fii essencial de la
política universittària. Aixíí mateix, la nova organitza
ació dels ensenyam
ments
sitaris, prop
posta pel Ministeri
M
d'E
Educació i Ciència
C
(ME
EC) en el se
eu document de
univers
26 de s
setembre de
d 2006, in
ncorpora la
a garantia de la qualitat com un
n dels elem
ments
bàsics q
que un pla d'estudis ha de conttemplar. Aq
questa cons
sideració ess fa més palesa
p
encara en el docu
ument “Dirrectrius perr a l'elaborració de títols universsitaris de grau
g
i
màster”, publicat pel MEC el 21 de desembre de 2006. En els prrincipis gen
nerals
ats per al disseny
d
de nous títols,, s'inclou la
a necessitatt d'introdui r un Sistem
ma de
proposa
Garantiia de Qualittat com un dels eleme
ents impres
scindibles de
d les futurres propostes de
títols.
ubre, modifficat per Re
eial decret 861/2010, de 2
El Reial decret 1393/2007 de 29 d'octu
ol, pel qua
al s'estable
eix l'orden
nació dels ensenyame
ents unive
ersitaris ofiicials,
de julio
indica c
clarament que
q
“els Sis
stemes de Garantia de
d la Qualitat, que són
n part dels nous
plans d
d'estudis, són, així mateix, el fonamentt perquè la nova orrganització dels
ensenyaments fun
ncioni eficie
entment i p
per crear la
a confiança sobre la q
qual descan
nsa el
ció de títols”.
procés d'acreditac
ntia de Qualitat aparreix per ta
ant, en la nova
L'establiment d'un Sistema de Garan
ció dels ens
senyamentts universita
aris oficials
s, com una condició pe
er al procés
s de
ordenac
verificació i acrediitació dels títols.
t
d amb aque
ests requerriments de qualitat, la coordinació del Màsster Univerrsitari
D’acord
de Drett Ambiental de la URV
V ha realitza
alitat de fer una
at el present informe amb la fina
valorac
ció del funcionament del
d Màster a
al llarg del curs acadè
èmic 2012/2
2013. L’objjectiu
d’aques
stes pàgin
nes és in
nformar d
de les ac
ctivitats de
d
gestió i coordinació
desenvolupades en
e el Màster al llarg de
el curs 2012/2013. El present in
nforme de gestió
g
4
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pretén recollir en
n un document els aspectes essencials
e
del desenv
volupament del
cte que en quedi consstància.
Màster a fi i a efec
d amb aque
est objectiu
u, s’ofereix
xen a contiinuació una
a sèrie d’in
nformacions
s que
D’acord
es cons
sideren d’utilitat en re
elació amb el funciona
ament del Màster finss al momen
nt, es
fa una valoració d’acord
d
amb els indica
adors de qualitat i es fan algune
es proposte
es de
s
ser impla
antades en
n el futurr, d’acord amb
millora que podrrien ser susceptible
l’experiiència adqu
uirida fins al moment.
2.

Indicadors

2.1

Accés

2.1.1 Característtiques del procés
p
d’acccés
et Ambienta
al ofereix cada
c
curs ac
cadèmic 2
20 places de
e nou
El Màstter Universiitari en Dre
accés.
est curs 20
012-13 s’ha
a seguit, bà
àsicament, el model del curs ante
erior, pel que
q
fa
En aque
a les fa
ases 1ª i 2ª de preins
scripció, im
mplementan
nt tot una sèrie de no
ovetats perr a la
millora dels accés dels nous estudiants al Màster, com són:
1) S’ha
a avançat el termini de finalit zació del període de
e matrícula
a fins al 30
3 de
setemb
bre.
2) Hi hagut un pe
eríode extra
aordinari de
e matrícula del 16 al 28
2 d’octubrre en el qual els
ats admeso
os també ha
an pogut m
matricular-se, però ha requerit la conformita
at del
candida
coordin
nador/a.
el cas de la
a 3ª fase, hi ha hagu
ut un term
mini de finalització de la preinscripció
3) En e
igual pe
er a tots els màsters: el 25 de setembre. El dia 4 d’octubre elss candidats
s van
conèixe
er els acord
ds dels òrgans de sele
ecció, i es van matricular del 7 a
al 15 d’octubre.
També ho van pod
der fer en el
e mateix p eríode extrraordinari els
e proceden
nts de la 1ª
ª i 2ª
fase (16 al 28 d’oc
ctubre).
a 1ª fase, es
e va obrir la preinscrripció autom
màticamentt del Màste
ers, d’acord amb
4) En la
les instruccions re
ebudes des de Gestió A
Acadèmica.
studiants d urant tot el
e procés de
e preinscrip
pció, tutorittzació
La inforrmació rebuda pels es
i matric
culació ha estat
e
la corrrecta i pel s canals ad
dients (Coo
ordinació, w
web del Màster i
de la U
URV), s’han
n millorat alguns
a
aspe
ectes que s’apuntave
s
n en l’ante
erior inform
me en
relació a la “deso
orientació” d’alguns e
estudiants sobre
s
a qu
ui i a on ad
dreçar-se i s’ha
guit que informació del processo
os de gestió
ó acadèmic
ca es traduïïssin al cas
stellà.
aconseg
En aquest sentit, la tasca de
e recolzame
ent del Cen
ntre Interna
acional de la URV ha estat
ant.
importa
Taula 1. Nomb
bre d’estudiiants preins
scrits, admesos i matrriculats
Es
studiants
Es
studiants
Es
studiants
Es
studiants
Es
studiants
Es
studiants

preinscrits (pla 20
006)
preinscrits (pla 20
010)
adm
mesos (pla 200
06)
de nou
n
accés (pla
a 2006)
adm
mesos (pla 201
10)
de nou
n
accés (pla
a 2010)

20
009-10
6
60

2010-11
2

2011-12

2012-13

59

46

38

29
23

17
13

16
11

26
1
17
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ata informe:15
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7
34

2
23

Abans de l’anàlisii dels indic
cadors en concret, ca
al recordar que la pu
ublicació de
el RD
2010, de 5 d'agost, sobre exped
dició de títtols univers
sitaris oficia
als, vincula
ats al
1002/2
RD 139
93/2007, ha
a comporta
at que el pla
a d’estudis d’aquest Màster,
M
que
e va ser verrificat
pel pro
ocediment abreujat, tot i que
e no ha presentat
p
cap
c
canvi ni en la seva
denomiinació ni en
n el seu con
ntingut, tin
ngui nova codificació a la URV (e n assignatu
ures i
en pla d
d’estudi).
cadors d’ac
ccés, cal o
observar qu
ue en l’any
y acadèmicc de referè
ència,
Respecte als indic
duït variacio
ons destaca
ables, s’han
n passat de
els 59
2012-13, en la preinscripció s’han prod
crits al curs
s 2010-11 als 38 del curs objec
cte de segu
uiment. Aix
xò constata
a una
preinsc
davallada continua i significa
ativa si es compara amb els currsos anterio
ors, tal i co
om es
servar en la
a primera taula.
t
Els m
motius de la davallada
a en la pre
einscripció és
é un
pot obs
fenome
en general en tots els Màsters de la URV
V, que s’atrribueix a d
diversos fac
ctors,
principa
alment d’orrdre socioec
conòmic.
er esment que
q
durant el curs 201
12-2013 s’h
ha assolit e
el nombre de
d 36
No obsttant, cal fe
estudia
ants matricu
ulats al Màster Univerrsitari en Dret
D
Ambien
ntal, dels qu
ual 11 són nous
ants del curs 2012-20
013. Per ta
ant, en aqu
uest any de referènc ia, tampoc
c s’ha
estudia
guit assolirr el nombre
e de 20 estu
udiants de nou accés,, tal i com h
havia succe
eït en
aconseg
anys an
nteriors. Aq
quest fet és certamen
nt preocupa
ant en un Màster
M
de ttanta trajec
ctòria
com és
s el Màster Universitarri en Dret A
Ambiental de
d la URV. Sens dubte
e, aquest fet
f no
està re
elacionat en
n un mal fu
uncionamen
nt acadèmiic i docent,, sinó en l’’augment de
d les
universitàrie
es, la redu
ucció de be
eques d’esttudi i de matrícula
m
i e
en els obsttacles
taxes u
que els
s estudiants internacio
onals es trroben en la
a tramitació
ó i posterio
or denegac
ció de
visats. Durant el curs 2012--2013 s’ha assolit el nombre de
e 13 estudiiants estran
ngers
ulats al Màs
ster Univerrsitari en D
Dret Ambien
ntal, dels qual
q
7 són nous estud
diants
matricu
del currs 2012-20
013. El Màster enca
ara té una
a projecció
ó internacio
onal, amb una
demand
da forta de
es d’Amèrica Llatina, m
malgrat que l’any acadèmic de rreferència s’hagi
s
reduït l’oferta de les
l beques de la Fund
dación Caro
olina, de dues beques ofertades a una
el finançam
ment del Ce
entre d’Estu
udis de Dre
et Ambienttal de Tarra
agona (CED
DAT).
i amb e
Tot i q
que cal rec
cordar la forta
f
atraccció i interrès que ge
enera els e
estudis de Dret
Ambien
ntal fora de les nostres
s fronteres , especialm
ment en l’àm
mbit llatinoa
americà.
e Màster és la
Un dels factors a considerrar per l’a tracció internacional del nostre
ància del te
ema d’estudi, de plen
na actualitat en molts dels païso
os on es de
etecta
importà
una forrta demand
da d’aquestta especialiització. Parradoxalmen
nt aquesta demanda no
n ha
quedat reflectida en
e el nomb
bre de prein
nscripcions i matrícula
a del Màste
er, sobretot si es
comparra amb els cursos antteriors. En tot cas, l’e
efecte posittiu d’aquessta evidènc
cia ha
estat ell major pod
der d’atracc
ció d’estudi antat europeu i espan
nyol.
er Universitari en Dret Ambie
ental encarra es
Malgratt aquesta incidència, el Màste
benefic
cia de progrrames de beques de p
postgrau: els ajuts de la URV, qu
ue inclou be
eques
d’estud
dis i/o de mobilitat.
m
Fin
nalment el Màster Uniiversitari en
n Dret Amb
biental pot oferir
beques
s d’estudis gràcies all suport de
e diversos ajuntaments de less comarque
es de
ona, materialitzat en convenis d e col·laboració que ge
estiona el D
Departament de
Tarrago
Dret Pú
úblic. Els beneficiaris dels ajuts de matrícu
ula del CED
DAT en el ccurs 2012--2013
han esttat tres esttudiants, 1 de nou acccés i dos de
d segon curs. L’existtència d’aquests
6
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ajuts no deixen de ser atraie
ents per esstudiants provinents de
d països ll atinoamericans.
mentar a més, que aquest cu
urs sis esttudiants de
e nou accé
p
Cal esm
és s’han pogut
benefic
ciar de les Beques per
p
a les activitats acadèmiqu
a
es dirigide
es de supo
ort al
profess
sorat de le
es universitats públi ques del sistema universitari català i de
d la
Univers
sitat Oberta
a de Catalunya (AAD
D), convoca
ades per l’A
Agència de
e Gestió d’’Ajuts
Univers
sitaris i de
e Recerca (AGAUR),, Generalittat de Ca
atalunya, i finançada
a pel
Departa
ament de Dret
D
Públic i pel CEDA
AT de la UR
RV, amb l’objectiu de d
donar supo
ort de
tasques
s acadèmiq
ques i de su
uport als esstudiants.
esajust entrre el nombre de
En aquest anàlisi també cal fer una refflexió al volltant del de
cripcions i de
d matricule
es, és a dirr, entre el nombre
n
de places ofe rtes i el nombre
preinsc
d’estud
diants que finalment cursen
c
el m
màster. Tall i com es pot observ
var en l’antterior
Taula n
n. 1 de les 38 preinscrripcions, s’ han admès
s 16, xifra que
q
represe
enta ser inferior
al nombre d’ adm
mesos que els
e cursos a
anteriors. Així
A
mateix observar e
el descens entre
mesos als matriculats,
m
, de 16 a 1
11. Malgratt el seguiment que ess va fer de les 5
els adm
persone
es, finalme
ent no es van
v
preinsccriure, molttes per motius econòm
mics i de gestió
g
de visa
ats, així co
om a un conjunt de
e factors, entre els quals, cal fer esme
ent al
cansam
ment burocràtic que representa el procés de preins
scripció i m
matrícula, la no
concess
sió de bequ
ues, entre altres
a
qüesttions.
ecte d’aque
esta qüestió, des de la
a coordinac
ció del Màster es treb
balla per millorar
Al respe
la capta
ació d’estud
diantat, jun
ntament am
mb el Comittè de seguiment de la Qualitat que es
va crea
ar el curs 2010-11,
2
amb l’objecttiu d’aporta
ar millores en la quallitat del Mà
àster.
La resp
posta a aquest desce
ens d’estud
diants ha estat
e
plante
ejar el can
nvi de mod
dalitat
d’imparrtició del Màster, de presencial
p
a virtual. Els motius d’aquesta
d
d ecisió han estat
primord
dialment ells ja esmen
ntats, junt amb la demanda existent per o
oferir uns estdis
e
d’aques
st tipus, que
q
actualm
ment no ss’oferten en cap altrra universiitat catalan
na ni
espanyola.
e si ho com
mparem am
mb les xifres
s dels ante
eriors curso
os, es
En tot cas, cal recordar que
e el nomb
bre total d e matrículla del curs
s 2010-11 va ser de 42
pot observar que
ulats, incloe
ent els esttudiants de
e nou accé
és i els estudiants de
e segon curs de
matricu
màster, el 2011-1
12, el total van ser de 41, mentre
e que en el curs objeccte de valorració,
2-13, el tottal van serr de 36. En
n aquest se
entit, el dec
calaix entre
e preinscrip
pció i
el 2012
matrícu
ula va ser més
m
preocu
upant en cu
ursos anterriors que el curs 2012
2-13. En ell curs
2011-12 el decalaix va ser de 8 perssones, mentre que aquest
a
curss tant sols s’ha
produïtt el decrement de dos persones.
2.1.2 Característtiques perso
onals i sociials dels alu
umnes de nou
n
ingrés
Taula 3. Distribució d’estudia
ants de nou
u accés segons proced
dència
Espan
nya
República Dominicana
Argen
ntina
Brasil
Equad
dor
Mèxic
c
Colòm
mbia
Xile
Sense
e definir
Font: SINIA
Data
inform
me:15/01/201
14

2010-11
11
1
1
5
1
2

2011-12
8
1

2012-201
13
4

1
1

2
2
2

1
1
1
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cedència in
nternaciona
al de la m
major part de l’estudiantat, esp
pecíficament, de
La proc
l’àmbit llatinoame
ericà oblig
ga a fer u
un seguiment person
nalitzat de
e l’alumnatt. En
general, les cond
dicions eco
onòmiques solen ser un obstacle importa
ant per aq
quest
ants, els quals solen cercar, amb
b el suport de la coord
dinació del màster, be
eques
estudia
arg del curs. Molts d’ells es p
presenten a les
i ajuts,, tant de matrícula com al lla
convoca
atòries de beques
b
de col·laboracció amb el CEDAT.
C
els estudia nts de nou
u ingrés es la diversita
at d’estudis
s que
Un de lles característiques de
han do
onat accés al Màsterr. Aquest és un asp
pecte que contribueix
x a enriqu
uir la
diversittat, no sols
s
en procedència
p
a geogràffica, sinó també e
en termes
s de
multidis
sciplinarieta
at. Si bé és sens d ubte un atractiu, també repre
esenta un repte
importa
ant pel professorat qu
ue s’ha d’ad
daptar a diiferents perfils person
nals i acadè
èmics
dels esttudiants.
La pres
sència d’esttudiants intternacionalls, la projecció exterio
or i l’interè
ès que el Màster
M
genera fora de les nostre
es frontere
es, junt amb
a
la pa
articipació de profes
ssorat
internacional ha motivat
m
que
e en aquesst curs s’ha
agi presenttat la sol·liccitud de Menció
va "Interna
ational Master's Prog
gramme" (IMP).
(
Aqu
uesta convo
é per
distintiv
ocatòria té
objecte
e identificarr aquells programes
p
de màsterr amb més
s dimensió
ó internacio
onal i
qualificació del professorat,
p
, i facilitarr la consollidació i la
a promoció
ó als estud
diants
ctius tant lo
ocals com estrangers i de la com
munitat universitària iinternacion
nal en
prospec
general, mitjança
ant l’atorga
ament de la menció
ó Internatio
onal Maste
er’s Progra
amme
ón susceptibles
(IMP) als màsters oficials i propis impartits a Catalunya que só
seguir una dimensió internaciona
a sol·licitud
d es va pre
esentar l’octubre
al. Aquesta
d’acons
de 2013 i està pen
ndent de re
esolució.

2.1.3 Mecanisme
es habilitats
s per facilit ar la incorp
poració dels
s alumnes
cumstànciess personals i socials
s esmenta
ades, el CEDAT
Tenint en comptte les circ
a cada curs acadèmic
c ajuts de matrícula per
p facilitarr la incorpo
oració dels nous
convoca
estudia
ants al Màstter. Així ma
ateix al llarrg del curs convoca beques de ccol·laboració per
ues de rece
erca i docèn
ncia del ma
ateix CEDAT
T.
assistir a les tasqu
sitari en Dret
D
Ambie ntal es be
eneficia del programa
a de beque
es de
El Màstter Univers
postgra
au de la UR
RV, que inclou beques d’estudis i//o de mobilitat.
ent el Màstter Universiitari en Dre
et Ambiental pot oferiir beques d
d’estudis grràcies
Finalme
al supo
ort de diversos ajunta
aments de les comarrques de Ta
arragona, materialitza
at en
convenis de col·laboració que
e gestiona el Departament de Drret Públic.
studiants de
el Màster s’han benefficiat dels ajuts
a
CEDAT
T en el curss 2012-201
13 en
Tres es
conceptte d’ajut de matrícula
a. I dos m és s’han beneficiat
b
dels ajuts d
de la Universitat
Rovira i Virgili pe
er a la rea
alització de
el Màster Universitari
U
en Dret A
Ambiental en la
d
per a estudia nts interna
acionals.
modalittat d’ajuts d’estudi
a s’ha esme
entat anterriorment, ssis estudian
nts de nou accés tam
mbé s’han pogut
p
Com ja
benefic
ciar de les Beques per
p
a les activitats acadèmiqu
a
es dirigide
es de supo
ort al
profess
sorat de le
es universitats públi ques del sistema universitari català i de
d la
Univers
sitat Oberta
a de Catalunya (AAD
D), convoca
ades per l’A
Agència de
e Gestió d’’Ajuts
8

Seg
guiment anual
a
del
Màste
er en Drett Ambienttal
C
Curs 2012
2-2013

Facultat de Ciències
es
Jurídique

Univers
sitaris i de Recerca (A
AGAUR), Ge
eneralitat de Catalunya, amb l’ob
bjectiu de donar
d
suport de tasques
s acadèmiqu
ues i de su port als esttudiants.
Un dels
s mecanism
mes habilitats per faccilitar la incorporació del nou a
alumnat, qu
ue es
realitza
a al Màster en Dret Ambienta l, és la tu
utoria acad
dèmica de matricula amb
l’objecttiu de guia
ar al nou alumnat e n aquest procés. En
n aquest m
moment, ell nou
estudia
ant omple la
a següent fitxa, amb la finalitat de conèixe
er millor el perfil pers
sonal,
d l’estudia
ant:
social i acadèmic de
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Així ma
ateix, l'Ass
sociació de Alumnes i Ex alumn
nes de Dret Ambienta
al de Tarra
agona
(AAEDA
AT), a inicia
ativa pròpia
a i amb el ssuport de la
a coordinac
ció del Màstter, dóna suport
als nou
uvinguts amb
a
la des
signació de
e la figura
a “estudian
nt-mentor””, és a dirr, un
estudia
ant de segon curs que dóna supo
ort a un nou
u estudiant.
nal del Màs
ster alumn es i profes
ssorat celeb
bren l’acte de benving
guda.
A nivell institucion
nguda és un acte simbòlic d’acollida
d
er informa
al de
de caràcte
L’acte de benvin
guda, d’intrroducció de
el nou alum
mnat als esttudis de Dre
et ambienta
al i d’integrració,
benving
10
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especia
alment per als alumne
es provinen
nts de fora d’Espanya.. Aquest accte s’organiitza a
principii de curs i hi està convidat tot el professo
orat i alumnat del Mà
àster. En el curs
2012-13,
e
es
va
v
celeb
brar
a
ments
de
novem
mbre:
l’acte
començam
www.cedatt.cat/_pdf/d
documents_
_master/ca
artells/bienv
venida_MU DA_12_13.pdf.
http://w
Aquest acte forma
a part del Pla d’Acció Tutorial ad
daptat als estudis de Màster en Dret
Ambien
ntal. Gràcie
es a aquestt Pla Tutoriial cada estudiant de nou ingréss també té
é, des
de l’iniici de curs
s, un profe
essor/a tuttor/a, que no sols fa
f un segu
uiment del seu
nó que tam
mbé l’orientta i dóna suport,
s
esp
pecialment en els priimers
aprenentatge, sin
dies de curs.
er donar su
uport als no
ous estudia
ants, la UR
RV té edita
ada una guia de
A més a més, pe
guda, dispo
onible en lín
nia a:
benving
http://w
www.urv.ca
at/internatiional/media
a/upload/arxius/Mobility/Guia%2
20de%20biienve
nida%2
20de%20po
osgrado%2
202013-14. pdf.
eixa URV està
e
impulsa
ant la figurra de l’estud
diant mentor com a m
mecanisme per a
La mate
facilitarr la incorp
poració del nous estu
udiants a URV, espe
ecialment, dels estud
diants
internacionals.
2.2

Desenvolup
pament de l’ensenyam
ment

alitzada per any
A continuació, ferr esment a la informa ció general de la titullació (actua
mic); als ac
ctes de pre
esència soccial, com l’acte de be
envinguda que es ce
elebra
acadèm
cada a
any per do
onar acollid
da als nou
us estudian
nts del Mà
àster Unive
ersitari en Dret
ntal, a la Inauguració
ó del Màste
er i l’acte de cloenda
a. Aquests actes ajud
den a
Ambien
crear u
una millor visibilitat
v
i difusió del Màster vers a entitats i públic,, en genera
al, de
fora de
e la Univerrsitat. S’inc
clouen com
m a annex 1 els docu
uments rela
atius a aquests
esdeveniments. També es fa
arà esment al calendari acadèmic
c, assignatu
ures imparttides,
ències i ses
ssions magiistrals no ccurriculars impartides en els estu
udis del Mà
àster,
conferè
a les so
ortides de camp
c
i a la clínica juríídica ambie
ental, com a aspectes més imporrtants
a valora
ar al llarg del
d desenvo
olupament de l’enseny
yament.
ó pública de
e la titulació
ó
a) Informació
següents en
nllaços es pot
p consulta
mació públic
ca referent a la titulac
ció:
ar la inform
En els s
web: http:///www.ceda
at.cat/ca/fo
ormacio/postgrau/inde
ex.php
Enllaç w
nformativa del
d Màster::
Guia In
http://w
www.cedatt.cat/_pdf/d
documents_
_master/gu
uia_informa
ativa.pdf
Presenttació de la titulació:
http://w
www.cedatt.cat/ca/formacio/posttgrau/index
x.php
acionalització:
Interna
http://w
www.cedatt.cat/ca/formacio/posttgrau/inter..php
es professio
onals:
Sortide
www.cedatt.cat/ca/formacio/posttgrau/sortid
des_prof.ph
hp
http://w
sorat:
Profess
11
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http://w
www.cedatt.cat/ca/formacio/posttgrau/profe
essorat.php
nació acadè
èmica:
Coordin
http://w
www.cedatt.cat/ca/formacio/posttgrau/coord
dinacio.php
s:
Horaris
http://w
www.cedatt.cat/ca/formacio/posttgrau/horarris.php
ari acadèmic:
Calenda
http://w
www.cedatt.cat/ca/formacio/posttgrau/cal_a
academic.ph
hp
ques/Pla d’A
Acció Tutorrial i sessions de coord
dinació:
Tutories acadèmiq
www.cedat
t.cat/ca/for
macio/post
tgrau/tutor
ies.php
http://w
ues externe
es:
Pràctiqu
http://w
www.cedatt.cat/ca/formacio/posttgrau/practtiques.php
es de camp:
Sortide
www.cedatt.cat/ca/formacio/posttgrau/sortid
des.php
http://w
at:
Mobilita
http://w
www.cedatt.cat/ca/formacio/posttgrau/mobilitat.php
ari d’exàme
ens (2on co
onvocatòria
a):
Calenda
http://w
www.cedatt.cat/ca/formacio/posttgrau/calen
ndari.php
ació tràmits
s administrratius relac ionats amb
b la titulació
ó:
Informa
http://w
www.cedatt.cat/ca/formacio/posttgrau/tramits.php
ació sobre la preinscriipció i matrrícula:
Informa
http://w
www.cedatt.cat/ca/formacio/posttgrau/preinscripcio.php
ació sobre els preus:
Informa
http://w
www.cedatt.cat/ca/formacio/posttgrau/preus
s.php
ació sobre beques i fin
nançament :
Informa
http://w
www.cedatt.cat/ca/formacio/posttgrau/beques.php
ació útil:
Informa
http://w
www.cedatt.cat/ca/formacio/posttgrau/inf_util.php
de treball:
Borsa d
http://w
www.cedatt.cat/ca/formacio/posttgrau/borsa
a.php
Espai de l’alumnatt:
www.cedatt.cat/ca/formacio/posttgrau/espaii/coloquis.p
php
http://w
s i suggerim
ments.
Queixes
auguració i cloenda
b) Actes d’ina
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El 5 de novem
mbre de 201
12 es va im
mpartir la Llliçó inaugural del curss 2012-201
13 del
Màs
ster Univerrsitari en Dret
D
Ambie ntal URV a càrrec de
el Dr. Joan Martínez Alier,
Cate
edràtic d' Economia
E
i Història E
Econòmica, Universitatt Autònoma
elona,
a de Barce
des de 1975
5. Professo
or a FLAC
CSO, Equa
ador. Ex-p
president d
de la Soc
cietat
Inte
ernacional d'Economia
d
a Ecològica.. "Metabolismo social y conflicto s ambienta
ales –
El p
proyecto EJOLT”.
Vinc
cle:
http
p://videoco
onferencia.u
urv.es/p461
174036/?la
auncher=false&fcsCon tent=true&
&pbM
ode
e=normal
dia 30 de maig
m
es va dur a term
me l’acte de
e cloenda del
d Màster.. La conferrència
El d
titulada: “Tran
nsició nacio
onal: transi ció ambien
ntal”, la va pronunciarr l’honorable Sr.
nti Vila, Con
nseller de te
erritori i so
ostenibilitat de la Gene
eralitat de C
Catalunya.
San
a
c) Calendari acadèmic
El calenda
ari acadèmic del Màsster del curs 2012-1
13 aprovatt per Juntta de
Facultat pu
ublicitat a la web de lla Facultat de Ciències Jurídique
es i a la we
eb del
propi Màste
er és el que
e es mostra
a a continuació.
var al resp
pecte que,, es va mantenir
m
el calendari recomanat pel
Cal observ
rectorat de
e la URV, se
eguint el crriteri d’avaluació de l’a
avaluació ccontinuada, però
per una millor
m
organització i funcioname
ent del Mà
àster, es v
va introduir els
períodes d’avaluació
d
i qualifica
ació distrib
buïts en quadrimest
q
tres, seguint el
model del Grau de Dret, perr tal d’una
a millor orrganització del treba
all de
l’estudiant i del profe
essorat, m
malgrat que
e l’acta de qualificacio
ons sigui única.
ú
D’aquesta manera es
e dóna l’o
oportunitat als estud
diants del Màster qu
ue no
a
ass
signatura d
de recupe
erar-la. També s’ha cregut oportú
superen alguna
mantenir les convoc
catòries d’a
avaluació, donat que
e hi ha a ssignatures
s del
e encara es
s comparte
eixen amb les del Gra
au de Drett. Aquesta opció
Màster que
permet una
a millor pla
anificació de
e les activittats avalua
atives dels e
estudiants i una
millor coorrdinació de la realitzacció entre le
es mateixes
s per part d
del professorat i
un acompliiment acura
at de la pla
anificació ac
cadèmica.
drimestre ha
h tingut u
una durada de 15 settmanes lecctives, més
s una
Cada quad
setmana prevista
p
com
m a termin i per a rea
alitzar activitats avalua
atives. Més
s una
setmana més
m
prevista com a se
egona conv
vocatòria en
n cas de no
o haver superat
alguna de les activittats avalua
atives de l’avaluació continuada
a. Per tote
es les
assignature
es estava previst actta única, a tancar el
e 5 de juliiol, exceptte les
assignature
es de pràctiques I i III i el Treb
ball de fi de
e Màster, e
en que l’ac
cta es
tancava el 13 de setembre. Aix
xí en el cas
s de pràctiq
ques es do
ona l’oportu
unitat
als estudia
ants de gau
udir de l’opo
ortunitat de
e realitzar mobilitat in
nternaciona
al per
a realitzar les mateix
xes, i en e
el cas del Treball
T
de fi
f de Maste
er, realitzarr una
recerca mé
és aprofund
dida i de qu
ualitat amb més disponibilitat de temps.
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CALENDARI URV 2012-13: MÀSTER
1R QUADRIMESTRE
DATA
DATA
ACTIVITAT
SETMANES
INICIAL
FINAL
Període
12/09/2012 21/12/2012
15
docent
Termini
07/01/2013 11/01/2013
1
activitats
avaluatives
Període
14/01/2013 18/01/2013
1
blanc
Període 2ª
convocatòria 21/01/2013 01/02/2013
2
1Q
2N QUADRIMESTRE
DATA
ACTIVITAT
INICIAL
Període
04/02/2013
docent
Termini
activitats
27/05/2013
avaluatives
Període
03/06/2013
blanc
Període 2ª
convocatòria 14/06/2013
1Q

DATA
FINAL

SETMANES

24/05/2013

15

31/05/2013

1

13/06/2013

2

28/06/2013

2

Setembre 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Octubre 2012
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Novembre 2012
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Desembre 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Març 2013
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Gener 2013
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Febrer 2013
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Abril 2013
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Maig 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Juny 2013

Juliol 2013

Setembre 2013

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Data màxima de tancament d’actes.
Data màxima de tancament d’actes de les assignatures
Pràctiques Externes i Treball de Fi de Màster

Les festes locals no estan assenyalades
14
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d) Assign
natures imp
partides
En
n cadascun dels cursos
s acadèmics s’imparte
eixen les se
egüents matèries:
Primer curs













ments de drret públic ambiental - 4,5 crèdits
s
Fonam
Dret internaciona
al del medi ambient - 4,5 crèdits
s
m Jurídic de l'ordenació
ó del territo
ori i dret urrbanístic - 4,5
4 crèdits
Règim
Interv
venció administrativa ambiental
a
- 4,5 crèditts
Introd
ducció al me
edi ambient - 4,5 crèd
dits
Dret c
comunitari ambiental - 4,5 crèditts
Dret a
ambiental comparat
c
- 4,5 crèditss
Econo
omia del me
edi ambientt - 4,5 crèd
dits
Introd
ducció al drret ambienttal sectoriall - 4,5 crèdits
La res
sponsabilita
at per danys ambienta
als - 4,5 crè
èdits
Introd
ducció a les
s ciències ambientals - 4,5 crèditts
Clínica
a Jurídica ambiental
a
- 5 crèdits

egon curs
Se

















ó de la qualitat ambien
ntal i respo
onsabilitat corporativa
c
a l'empressa - 4,5 crè
èdits
Gestió
Dret d
d'aigües - 4,5
4 crèdits
Dret d
de la contam
minació - 3 crèdits
Dret d
de l'energia
a - 4,5 crèdits
Dret d
dels residus
s – 3 crèdits
Fiscaliitat ambien
ntal – 3 crèdits
Protec
cció del medi natural – 3 crèdits
Anàlis
si i gestió del conflicte ambiental – 3 crèdits
s
Dret p
penal ambie
ental – 3 crrèdits
Introd
ducció a la tecnologia
t
ambiental - 4,5 crèditts
Semin
naris - 4,5 crèdits
c
Pràctiq
ques I - 4,5
5 crèdits
Pràctiq
ques II
Metod
dologia de la investigació jurídica
a3
Tècniq
ques d'inve
estigació
Treball de Fi de Màster
M

n el curs 20
012-13 s’ha
a continuatt oferint du
ues de les assignature
a
es del Màstter en lleng
gua anglesa: Dret
En
am
mbiental co
omparat i Dret
D
ambie
ental de la Unió Europea, oferta
ada pels esstudiants in
nternaciona
als i de
mo
obilitat Eras
smus.
e)

Altres conferències i session
ns magistra
als no curriculars impa
artides en e
els estudis del Màster:

mb la finalittat d’ampliar el coneixement i l’’actualitzac
ció dels tem
mes de drett ambiental, en el ma
arc dels
Am
estudis en Drret Ambienttal es van promoure
p
l es següentts activitats
s acadèmiqu
ues:
Sra. Laurenc
ce Boisson de Chazournes, profe
essora i cap del departament de
e Dret Inte
ernacional Públic i
Orrganitzacion
ns Internac
cionals de la Facultatt de Dret de
d la Unive
ersitat de G
Ginebra va
a visitar el Centre
d’E
Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) a la Univers
sitat Rovira
a i Virgili per
p assistir com a
15
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me
embre del ttribunal de defensa pú
úblic del Trreball fi de Màster del Sr. Rafael Clemente Oliveira do
o Prado,
qu
ue es va dur a terme el
e dia 12 de
e setembre de 2012.
ey McAlliste
er, de la Un
niversidad de Californ
nia San Diego, i el Sr.. Steven Weissman,
W
d
director
La Sra. Lesle
el Energy La
aw Program
mm en el Center
C
for Law, Energ
gy and Env
vironment d
de la Unive
ersity of Ca
alifornia
de
Be
erkeley, van assistir al
a seminari Internacio
onal “Public Policy an
nd Regulattion on Clim
mate Change and
Plu
ug-in Electric Vehicles
s. A compa
arative vie w betwen the United
d States an
nd the European Unio
on”. En
aq
quest semin
nari del Mà
àster hi va
an participa
ar també el
e Dr. Endrrius Coccio
olo i la Dra
a. Susana Borràs,
me
embres del CEDAT.
ndro Vergarra Blanco, advocat i soci fundador del Estudio Juríd
dico Vergarra y Compa
añia en
El Dr. Alejan
Ch
hile i profes
ssor de la Facultad de
e Derecho de la Ponttificia Unive
ersidad Cattólica de Ch
hile va imp
partir la
“Coloquio sobre el mod
delo de los
s bienes p úblicos en Chile. Esp
pecial referrencia al ag
gua", el diilluns 1
d’o
octubre 201
12: http://www.cedatt.cat/_pdf/ccoloquios/v
vergara.pdff. Aquest Co
ol.loqui es va poder seguir
s
a
tra
avés de ado
obe connec
ct en la següent adreçça:http://videoconfere
encia.urv.ess/r5589151
11/.
de Graus , a les 16:00 hores ess va dur a terme la jornada
j
El dia 28 de desembre de 2012, a la Sala d
“A
Agenda de P
Pau i Riscos
s Mediambientals. Pob
bles indígen
nes del Cauca, Colòmb
bia”.
abril del 20
013 es va fer
f la prese
entació pro
ojecte "Gestió de la S
Sostenibilita
at Ambiental: una
El dia 11 d’a
ex
xperiència a
acadèmica i solidària a l'Amazòn
nia" Ponents: Beatriz Felipe, Na
atàlia Marulanda i Alb
ba Cedó
Orrganitza Ce
entre de Cooperació
C
al Desen
nvolupamen
nt “URV Solidària”
S
i Centre d’Estudis
d
de Dret
Me
ediambienta
al “CEDAT”” Sala de Graus C.Cata
alunya 12:3
30 h a 13:3
30 h.
d) Sortides de Camp
d’aprenenta
atge comp
plementària
a a la formació teòrrica de
Les sortides de camp són una activitat d
ue els hi pe
ermet familliaritzar-se amb el fun
ncionamentt de diversses instal·la
acions, emp
preses i
l’alumnat, qu
s dedicats a la gestió ambiental.
alttres centres
enen la fina
alitat de permetre a l’alumnat aprofundirr en l'estud
di de teme
es específic
cs a nivell pràctic
Te
rellatius a la
a protecció
ó i gestió ambiental,, mitjançant l’observ
vació sobre
e el terreny. L’alum
mnat té
l’oportunitat de treballa
ar i observa
ar els aspe
ectes de caràcter més
s tècnics i ttecnològics de la intervenció
àctica sobrre el medi ambient. Al llarg de
el curs aca
adèmic es realitzen d
diferents so
ortides de camp i
prà
vis
sites d'estu
udi a instal·lacions, em
mpreses i a esdeveniments de singular
s
re llevància per
p a completar la
forrmació de l’alumnat.
urant el currs 2012/13 es van rea
alitzar les se
egüents sortides de ca
amp:
Du
El 21 de novembre de 2012,
2
en el
e marc de l’assignatura de Dret de l’Energ ia, es va realitzar la visita
v
a
les
s instal·lacions de la nuclear
n
d'As
scó central.. Els estudiants van re
ebre explica
acions de le
es operacio
ons que
es porten a tterme en to
ot el cicle de
d funciona
ament de la Central i van poderr a més a més
m
el nou centre
d’e
emmagatze
ematge tem
mporal de residus nu
uclears i ac
ccedir a la sala de ccontrol de de la planta. Les
ins
stal·lacions de la cen
ntral comp
pten i amb
b un nou i equipat Centre d'IInformacion
ns i el Sr Rafael
Alb
baladejo, c
coordinadorr de l'àrea
a de Comu
unicació i Relacions Externes, v
va atendre
e els dubte
es dels
alu
umnes i va proporcion
nar tota la informació necessària sobre la ce
entral.
El 3 de febrer de 2013
3, en motiiu de la ce
elebració del
d Dia Mun
ndial dels aiguamolls
s, els estud
diants i
pro
ofessorat d
del Master Universitar
U
i en Dret A
Ambiental van
v
realitzar una visita
a de camp al Delta de
e l'Ebre
am
mb la finalitat de conèixer la funció ecològ
gica dels boscos
b
de ribera
r
i aprreciar el va
alor natura
al de la
zona. La Plattaforma en Defensa de l'Ebre i m
membres de l'organitz
zació SEU/B
Birdlife van
n guiar la sortida i
ncia ecològica de la zo
ca Ambienttal del Mastter Univers
sitari en
van explicar la importàn
ona. La Clíínica Jurídic
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Drret Ambien
ntal de la URV està
à col·laborrant amb la Platafo
orma en D
Defensa de
e l'Ebre prestant
p
assessorament jurídic en relació al nou Plla Hidrològ
gic de la Conca
C
de l'Ebre, que
e està en procés
aprovació p
per part de
e la Conferè
ència Hidro
ogràfica de l'Ebre i qu
ue no inclou
u un cabal ecològic suficient
d'a
pe
er al tram fiinal del riu i del Delta de l'Ebre.
3 es va rea
alitzar la vissita de l’Esttació depurradora d’aig
gües residu
uals de Vila
a-seca i
El 18 de febrrer de 2013
de
e Salou, ex
xplotada per
p
CADAG
GUA, la qu al disposa d’un proc
cés de tra
actament terciari de l’aigua
de
epurada qu
ue permet el seu re
eaprofitame
eatius (con
ncessions de reg
ent per a usos lúdics i recre
d’e
enjardinam
ment de Porrtaventura, reg dels ca
amps de go
olf de Lumine Golf Be
each Club i reg del Parc urbà
de
e la Torre d’en Dolça de Vila-se
eca) i de cconcessió d’aigua
d
dep
purada perr a la plan
nta de trac
ctament
terrciari de l’A
AEQT per a usos indus
strials. La v
visita va serrvir per aprrofundir en el context tècnic i jurídic en
el marc de les concess
sions administratives establertes entre el productor de l’aigua regenerad
da i els
s
d’aquesta
a,
així
com
observar
“
“in
situ”
el
procés
de
ió
aplicat
a
l’aigua
de
epurada
usuaris finals
regeneraci
pe
er ser apta per al seu reaprofitam
ment.
ental
e) Clínica Jurrídica Ambie
urídica Amb
biental (CJA
A) s’integrra en el Ce
entre d’Estudis de Drret Ambien
ntal de Tarrragona
La Clínica Ju
EDAT, de la
a Universita
at Rovira i Virgili URV
V. Des del punt de vista de l’orrganització curricular, la CJA
CE
constitueix u
una matèria obligatòrria del Màsster Oficial en Dret Ambiental de la Fac
cultat de Ciències
C
e la URV, Postgrau compta am
mb alumne
es de dive
erses nacio
onalitats. La
L data d’inici de
Jurídiques de
s el curs acadèmic 2
2005-2006 i va rebre el Premi de
el Consell Social
S
de la
a URV a
l’activitat de la CJA va ser
n la Docènc
cia.
la Qualitat en
La CJA s’inte
egra en el Progama d’Aprenenta
d
atge Serveii de la URV
V. L’Aprene
entatge Serrvei (APS) és una
oposta edu
ucativa inno
ovadora, qu
ue combina
a processos
s d’aprenen
ntatge i de servei a la
a comunitatt en un
pro
sol projecte, en el qual els participants es fo
ormen tot treballant
t
sobre
s
necesssitats reals de l’entorn amb
vitat que integra el servei a la co
omunitat am
mb l’aprene
entatge
l’objectiu de millorar-lo.. Es tracta d’una activ
e contingutts, compettències, ha
abilitats o valors, a partir de la pràcticca reflexiva
a. L’Aprene
entatge
de
Se
ervei és un
na metodo
ologia que permet ava
u dels gra
ans reptes de la Univ
versitat acttual: la
ançar en un
vin
nculació de
e les seves tres missions (docèn
ncia, recerc
ca i l’anomenada terccera missió, que exprressa la
fun
nció social de la Univ
versitat). La
a CJA, l’ún
nica a Catalunya i a Espanya,
E
prretén acom
mplir amb aquests
a
ob
bjectius de l’APS. En aquest sen
ntit, es pott comprova
ar el recone
eixement q
que la URV
V ha fet d’a
aquesta
assignatura d
del Màster: http://www.urv.cat/a
aprenentatg
geservei/drret_ambien
ntal.html.
equip docen
nt de la clínica, abans
s de l’inici d
de cada cu
urs acadèmic, es reun
neix en sess
sió de coorrdinació
L’e
pe
er tal de seleccionar els casos proposats pels potencials clien
nts, amb e
els qui ha tingut un primer
contacte. L’e
equip docen
nt és el qu
ue també d
decideix la configuració dels equ
uips i l’assignació de tutors,
enent a div
versos criteris d’eficàcia.
ate
Un
n cop seleccionats els casos i forrmats els g
grups, la dinàmica de treball de la Clínica Jurídica
J
Am
mbiental
s'e
estructura e
entorn el trreball en grrup i les sesssions plenàries.
Els
s alumnes treballen en grups de
d 3/4 pe rsones, pre
eferentmen
nt en l’elab
boració de dictàmens
s sobre
supòsits realls, a propo
osta d'administracionss o ONGs, i en l’elaboració d’a
avant-proje
ectes legislatius o
glamentaris
s, a propos
sta de les administra
acions. Cada grup té un tutor p rincipal i un
u tutor assistent,
reg
res
sponsables
s de dirigir-lo.
Un
n cop assignat el cas,, la primera
a tasca dell grup és concertar
c
una entrevissta amb el client, perr tal de
concretar i fo
ormalitzar l’’encàrrec.
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Du
urant el currs, es celeb
bren tantes
s reunions de grup amb els tuto
ors com sig
guin necessàries. A més,
m
en
div
versos mom
ments del curs es prrogramen rreunions de
e cada gru
up amb elss seus tuto
ors amb ob
bjectius
pre
edetermina
ats, per ta
al de procurar un m
mateix cron
nograma en l’assolim
ment de re
esultats parcials i
ga
arantir, així,, una millorr coordinac
ció de l’activ
vitat de la Clínica.
C
n les sessions plenàrie
es son sess
sions conju ntes de totts els membres de la Clínica (es
studiants i tutors).
t
En
La seva finaliitat és, d’una banda, ampliar la formació ju
urídica a pa
artir del seg
guiment de
e tots els ca
asos en
s que s'està
à treballantt en el si de
e la mateix
xa, i de l’alttra, oferir la formació instrumental necessà
ària per
els
assolir la tota
alitat dels resultats
r
d‘a
aprenentatg
ge fixats am
mb la Clínic
ca.
modalitats de sessió ple
enària:
Hi ha dues m
- sessions plenàries de seguiiment: de
e forma pe
eriòdica es convoque
en reunions
s en les que
q
els
ferents
gru
ups
informe
en
sobre
el
e
cas
en
e
el
que
treb
ballen.
En
la
sessió
in
nicial,
els
grups
expo
osen
el
dif
contingut de l'encàrrec del client i el pla de
e treball. En sessions posteriorss, s'informa
a de l'evolu
ució del
stions espec
cialment d' interès que
e es vagin suscitant
s
ie
els resultatts parcials. En una
cas, plantejant les qües
um de l'info
orme final que
q
lliurara
an al client..
últtima sessió, els grups exposen un breu resu
- sessions plenàries
s formativ
ves: duran
nt el curs es convoquen diverrses sessio
ons de co
ontingut
c
insstrumental (bases de dades
d
juríd
diques amb
bientals i ge
estió de
forrmatiu. La formació és tant de caràcter
la informació, tècniques
s d'entrevis
sta al clientt, treball en
n equip, comunicació oral i escrita de resulltats de
rec
cerca), com
m jurídic. En
E aquest últim
ú
cas, e
es convida a experts externs
e
rela
acionats am
mb la matè
èria que
estigui treballlant algun dels grups
s, o si s'esccau, a advo
ocats en ex
xercici col·llaboradors de la Clínica, per
n el punt de
e vista més pràctic sob
bre els caso
os en curs.
tall que donin
Els
s resultats dels treb
balls son presentats
p
en sessió plenària de
d la Clín ica, al clie
ent en enttrevista
concertada a aquest efecte
e
i, si escau, pú
úblicament en la forrma més a
adequada, de cara a donar
coneixemen
nt a la fein
na realitzad
da i a utilittzar-ho com
m a marca de qualita
at i distinciió dels Estu
udis de
rec
Drret ambienttal a la URV
V.
Du
urant el currs 2012-13,, els casos estudiats v
va ser els següents:
CL
LIENT/ AR
REA D'ACTUACIÓ
AS
SSISTÈNCI
IA REALIT
TZADA PER
R LA CLÍN ICA
Client: SEO/
/Birdlife
u
propossta de col·la
aboració pe
er part de SEO/Birdliffe en el con
ntext
La Clínica Jurrídica Ambiental rep una
el projecte L
Life+VENEN
NO. Aquestt projecte té
é com a ob
bjectiu la re
educció sign
nificativa de
e l’ús il·legal de
de
ve
erí a Espanya, atès que aquesta
a és una d
de les princ
cipals causes de mort
rtalitat per algunes de
e les
espècies més
s amenaçad
des d’Europ
pa.
abora un in
nforme sobrre l’article 336 del Co
odi Penal (c
caça i pesca
a no selecttiva), en el qual
La Clínica ela
en les senttències dicctades fins al moment i s’analittza des del punt de vista
es recullen i classifique
do
octrinal aqu
uest delicte
e, fent esp
pecial èmfa
asi en el verí com a forma co
oferir
omissiva, per tal d’o
estratègies ju
urídiques id
dònies a la defensa de
els interesso
os de l’entitat.
xa de Custò
òdia del Territori
Client: Xarx
d Territorii (XCT) va encarregarr a la Clínic
ca Jurídica Ambiental de la URV
V que
La Xarxa de Custòdia del
oposés un model de contracte
c
o la caracte
erització d’u
una instituc
ció jurídica existent per
p tal d’esttablir
pro
un
n règim jurrídic que pogués
p
inte
eressar tan
nt als prop
pietaris dels terrenys , com a le
es entitats que
pro
omouen la protecció del
d paisatge
e i del med i natural.
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aforma en Defensa de
d l’Ebre
Client: Plata
ebre l’encàrrrec d’elabo
orar un dic
ctamen jurídic amb la finalitat d’’assessorarr a la
La Clínica Jurrídica va re
ataforma en Defensa de l’Ebre sobre
s
la po
ossible vuln
neració de les Directiv
ves ambien
ntals de la Unió
Pla
Eu
uropea del Pla Hidrològic de l’Ebrre, que ale shores esta
ava penden
nt d’aprova
ació. En con
ncret, s’ana
alitza
el possible in
ncompliment per parrt d’Espany
ya de les Directives
D
d’aus,
d
hàbiitat, la Dirrectiva Marrc de
e nitrats i d’avaluació
d
ó ambientall estratègic
ca, entre d’altres. La constatació d’un pos
ssible
l’aigua, la de
complimentt permetria
a al client elaborar u na queixa i presentar-la davantt de la Comissió Europea
inc
contra el pres
sumpte inc
compliment de l’Estat espanyol.

2.2
2.1 Estudiiants
n el curs 20
012-13 s’ha
a recuperat una tendè ncia que ja
a s’havia do
onat en els cursos anteriors, exce
epte en
En
el curs 2011--12, l’augm
ment de la presència
p
d ’estudiants
s internacionals per so
obre del nombre d’estudiants
Aquest fet reforça la projecci ó internac
cional i tre
enca amb la tendència que s’havia
espanyols. A
xperimentatt en termes
s de captac
ció en el cu rs anterior. Tal com es
e pot obse rvar en la Taula
T
n. 2, el curs
ex
acadèmic 2010-11 el nombre
n
d’e
estudiants de nou accés proced
dents de l’E
Estat espanyol va se
er d’11,
entre que e
els procede
ents d’Amè
èrica van se
uesta tendè
ència també
é es va do
onar en els cursos
me
er 12. Aqu
an
nteriors, és a dir, el 20
009/10 i al 2008/09. En el curs acadèmic 2011-12,
2
ju
untament amb
a
el curs
s 20078, el nombre d’estudia
ants nacionals superraven al nombre d’estudiants e
estrangers.. Aquest fet
f
s’ha
rev
vertit en aq
quest any 2012-13, 4 espanyolss front 7 d’internacio
d
nal, 6 delss quals proc
cedents de
e països
llatinoamerica
ans.

Taula 2. Distribu
ució d’estud
diants de nou accés se
egons proc
cedència
Espany
ya
Sense d
definir
Resta U
Unió Europea
Amèrica
Font: S
SINIA
Datainfforme:15/01/2014

2008
8-09
2

7

2009-10
2
8
1
8

2010-11
11

12

2011-12
8

5

2012-13
4
1
6

més la capttació d’estu
udiantat
El que és pott observar també en la Taula n.. 2 és que encara cal reforçar m
pro
ocedent de
e la resta de la Unió Europea,
E
incclús estudia
ants proced
dents d’altrres països com
c
el Marrroc, on
pa
art de la po
oblació s’ex
xpressa en llengua esspanyola. Des
D
de la co
oordinació del Màsterr s’està plantejant
de
esenvoluparr activitats
s de difusió en aque
ests altres països on
n hi pot h
haver cert interès pe
el Dret
me
ediambienttal.
especte a l’’anàlisi per estudis o formació
f
prrèvia que dona
d
accés als estudiss del Màste
er, cal fer esment,
e
Re
tall i com es p
pot veure a la Taula n. 3, a que e
el nostre Màster
M
atrau
u persones de perfil ju
urídic, però encara
hi ha una fo
orta presèn
ncia de titu
ulats en C iències Am
mbientals i Enginyeria
a. La interd
disciplinarie
etat de
l’estudiantat enriqueix considerabl
c
ormació desenvolupad
da en el Mà
àster.
ement la fo
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Taula 3. Distribució
D
d’estudiants matricullats segons
s via d’entra
ada
2008-09

2009--10

201
10-11

1

2

3

1

7

8

8

5

7

9

12

5

6

Grrau, Diplomatura, Arq.
Tè
ècnic, Eng. Tècnica
Lliicenciatura, Arquitectura,
En
nginyeria
Es
st 1r i 2n cicle no
fin
nalitzat: 180 o més
crè
èdits troncals 1r cicle i 3
an
nys
Es
studis estrangers no
ho
omologats
Fo
ont: SINIA
Da
ata informe:05
5/02/2013

20
011-12

20
012-13
1

xí mateix, com es mo
ostra en el següent G
Gràfic n. 1, no sols la interdiscip
plinarietat està
e
presen
nt, sinó
Aix
tam
mbé la mittjana d’eda
at dels estu
udiants, qu
ue la majorria es situa al voltantt dels vint i vint-i-cinc
c anys.
Aq
questa es u
una mostra
a significativ
va de com la motivac
ció, que ge
enera el me
edi ambien
nt en les diiferents
dis
sciplines co
om a eix transversal,
t
, i com la actualitat de les qüe
estions am
mbientals, genera
g
un interès
cre
eixent, especialment entre
e
les pe
ersones que
e seus estudis de gra
au i/o llicenciatura.
e acaben els
Gràfic 1. Distribució
D
ó d’estudiants segons edat i s
sexe

[35
5‐39]
[30
0‐34]

Edat

29
28
Home

27

Dona
26
25
23
0

2

4

6

Nombbre d'estudian
nts matriculatts
Font: Gab
binet Tècnic de
el Rectorat
Data inforrme:21/01/20
014

quest interè
ès queda ta
ambé refle
ectit en les activitats extracurriculars, que els mateix
xos estudia
ants del
Aq
Mà
àster han o
organitzat al llarg del curs 201 2-13. Des de ja fa quatre
q
anyss, els estud
diants a in
niciativa
prò
òpia organitzen els anomenats “Col·loquis
“
de medi ambient
a
i Lllatinoamèri
rica”. Els “C
Col·loquis de
d medi
am
mbient i Lla
atinoamèric
ca” són un espai de de
ebat i discu
ussió de l'a
alumnat dell Màster Un
niversitari en
e Dret
Am
mbiental, re
elatiu a dive
ersos teme
es d'actualittat ambienttal, sociocu
ultural i políítica, que te
enen un ún
nic punt
en
n comú: Lla
atinoamèric
ca. Aquests
s col·loquiss, creats co
om a una activitat
a
ex
xtracurricular a iniciattiva del
ma
ateix alumn
nat, són dirigits per un/a
u
alumn
ne/a que prresenta una
a ponència
a sobre un tema espe
ecífic de
20
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lliu
ure elecció –generalm
ment del seu país de
e procedèn
ncia -. A continuació,, s'obre el debat a tots
t
els
pa
articipants.
questa dinà
àmica de l'a
activitat permet l'enriq
quiment recíproc dels estudiantss, que interrcanvien les
s seves
Aq
ex
xperiències sobre teme
es ambientals i desenv
s habilitats adquiridess en el Màstter.
volupen les
Du
urant l’any 2012-13 s’’han celebra
at el següe
ents col·loquis:
mbre. Col·lo
oqui “Cana
arias, ¿Isla
as Afortuna
adas?: cara
acterísticass ambienta
ales, amen
nazas y
6 de novem
artament de
d Dret Púb
blic i ex-alu
umna del Màster
M
Univ
versitari
altternativas".. Estudiant de Doctorat del Depa
en
n Dret Ambiiental de la
a URV.
9 abril. Col·loqui: "Maííz transgénico y soberranía alimen
ntaria en México”
M
29
A cargo
c
de: es
studiante de
el Máster en Derecho Am
mbiental de la URV. Lune
es 29 de abriil de 2013. A las 19.00h en el
Seminari 1, FC
CJ — Campus
s Catalunya (URV).

Aix
xí mateix, molts estu
udiants han
n assistit a congresso
os, per tal de reforça
ar els cone
eixements de
d dret
am
mbiental adquirits en el
e curs del Màster.
M
2.2
2.2 Recursos humans: personal acadèmic
ns que don
nen suportt al correctte desenvo
olupament de la titulació és
La valoració dels recurrsos human
àcies a una bona prà
àctica dese
envolupada al llarg d’’aquests cu
ursos acadè
èmics: la participació
p
ó activa
grà
de
els Departaments i Àrees de Con
neixement en la revis
sió de les necessitats
n
i adequació del profe
essorat,
am
mb anteriorritat al curs acadèmic.
er tant, el perfil del professora
at és satissfactori quant a la seva
s
categ
goria i el nombre
n
d’e
experts
Pe
pro
ofessionals
s externs. La dottació real ha esta
at també satisfactò
òria, així com la ràtio
estudiant/pro
ofessorat. La major part del p
professoratt del Màster, està a
adscrit a temps com
mplet al
epartamentt de Dret Pú
úblic i form
ma part del grup investigador del Centre d’E
Estudis de Dret
D
Ambie
ental de
De
la URV. L’exp
periència i el bagatge
e adquirits al llarg de
els anys pe
el professo
orat s’ha as
ssolit gràcies a la
tas
sca docent,, a través del
d Màster en dret am
mbiental; a la tasca de
e recerca, a través de
el coneixem
ment en
el camp del d
dret ambien
ntal, i a la tasca
t
de tra
ansferència
a, a través de l’aportacció de soluc
cions a pro
oblemes
àctics que l'entorn soc
cial necessiita resoldre
e.
prà
at del Màstter, plenam
ment integrrat en el Grup
G
de rec
cerca de la
a URV Terrritori, ciuta
adania i
El professora
sostenibilitat,, ha centra
at la seva recerca
r
prin
ncipalment en el Drett Ambienta l. El Grup ofereix serveis en
ons públiqu
ues i priva
ades, per exemple
e
en
n el dissen
ny i l’aplica
ació de
assessorament jurídic a institucio
olítiques am
mbientals o en la deterrminació de
el marc juríídic ambien
ntal per al d
desenvolupament d'ac
ctivitats
po
econòmiques
s. Entre les
s seves ta
asques tam
mbé s'hi co
ompta l'elaboració d'iinformes i dictàmens
s per a
ganismes ttant públics
s com priva
ats, l'elaborració de pro
ojectes de normativa,, l'organitza
ació de fòru
ums de
org
de
ebat i refle
exió per a profession
nals i gesttors, o l'offerta de fo
ormació co
ontinuada i actualitza
ació de
coneixements
s per als professiona
als relacion
nats amb la gestió del medi a
ambient. El
E professo
orat del
àster, gràcies a aque
esta vincula
ació al grup
p de recerca de Drett del Medi Ambient vol
v respond
dre a la
Mà
de
emanda d'e
eines jurídiques adequades per a la gestió de l'entorn i oferi r respostes tècniques a les
mú
últiples qüestions qu
ue la comp
plexitat de
el sistema normatiu planteja e
en aquest àmbit, de
es d’un
pla
antejamentt multidisciplinar. La recerca,
r
la ttransferènc
cia i la docè
ència en drret ambienttal demostrra l’alta
qu
ualificació i expertesa del nostre equip doce
ent.
ca “Territorri, Ciutadan
nia i Sosten
nibilitat” de la URV, al que pertan
nyen la majjor part
A més el Grup de recerc
els investiga
adors del CEDAT
C
i pro
ofessorat d el Màster, està reconegut com a grup de recerca
r
con
nsolidat
de
de
e la Genera
alitat. Com
missionat per a Unive
ersitats i Recerca.
R
Ge
eneralitat d
de Catalun
nya. Progra
ama de
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Su
uport a Gru
ups de Recerca, Con
nvocatòria SGR 2009 Referència
a: 2009 SG
GR 81. Període 2009
9-2013.
Inv
vestigador principal: Antoni
A
Pigrau Solé.
erca reconeguts de la URV.
Aix
xò ha com
mportat la inclusió en el Program
ma de sup
port als gru
ups de rece
20
010PFR-URV
V-B2-20. Durada:
D
2009-2013. IInvestigado
or principal: Antoni Piigrau Solé. Actualmen
nt, s’ha
sol.licitat a l’A
AGAUR la renovació
r
d’aquest recconeixemen
nt.
Taula 7. Nombre i categoria del
d PDI i pe
ercentatge de docènciia (pla 2010
0)
Cate
egoria
lab
boral
Ajudant
OR
DOCTO
Associat
Sense Assignar
Professor
Agregat
Professor
Col·laborador
Permanent
P
Professor
Lector
Titular
d’U
Universitat
Catedràtic
d’U
Universitat
TOTAL
L DOCTOR
NO DO
OCTOR
Associat
TOTAL NO
O DOCTOR

Nombre
1
2

% de
docència
1,91%
6,22%
4,45%

5

28,46%

1

5,74%

4

10,86%

4

16,02%

4

14,16%

21
6
6

87,82%
12,18%
12,18%

Font: SINIA
Data informe:24/02//2014

Re
especte al nombre de
e doctors dels
d
docentts de la tittulació és important observar que
q
la majoria de
do
ocents oste
enten el grrau de doc
ctor. Tal i com es reflexa
r
en la Taula n
n. 7, més de la meiitat del
pro
ofessorat é
és doctor, exactament
e
t un 87, 82
2% percenttatge que ha
h augmen
ntat sensibllement resp
pecte a
les
s dades del curs ante
erior que era del 82,8
85%. Aquest fet demostra la prrogressiva consolidació de la
qu
ualitat docent del profe
essorat del Màster en Dret Ambiental.
n dels aspectes més destacables
d
en relació al professo
orat del Mà
àster és el sseu alt grau d'especia
alització
Un
en
n temes am
mbientals. Molt
M
d’aque
est professsorat, tal i com ja s’ha esmenta
at abans, és
é alhora personal
inv
vestigador del Centre
e d’Estudis de Dret A
Ambiental de Tarrago
ona (CEDA
AT) de la URV
U
o d’altres és
pe
ersonal proffessional altament ex
xpert en less matèries en les qua
als imparte
eixen docèn
ncia. Les línies de
rec
cerca en le
es que s’ha especialiitzat el coss docent ha
h estat, principalmen
p
nt, les que
e es relacionen a
continuació:
als de desenvolupame
ent sostenib
ble
1. Estrattègies globa
Sobre la base de l’experiiència juríd
dica interdisciplinària en matèrria de drett ambienta
al i els
xements que
q
incorpo
oren els m
membres d’un anterrior grup de recerca
a en Ciutadania,
coneix
Immig
gració i Min
nories, s’investiga sob
bre el disse
eny d’estra
atègies de d
desenvolup
pament sos
stenible
formu
ulades a tra
avés de ma
arcs jurídiccs orientats
s a promou
ure la presservació de
e l’entorn fíísic i la
ó dels fluxos
s de poblac
ció.
gestió
2. Fonam
ments del dret ambien
ntal
La tas
sca interdis
sciplinària acumulada
a i la partic
cipació, sob
bretot, d’àrrees com Filosofia
F
de
el Dret,
Dret C
Constitucion
nal i Dret Internacion
I
al Públic pe
ermeten formular una
a línia de re
ecerca enfo
ocada a
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establlir els aspe
ectes conc
ceptuals fo namentals del dret ambiental
a
com a base segura per al
desenvolupamen
nt i la interp
pretació efi caç.
ó ambiental dels actorrs productiu
us
3. Gestió
En aquest camp s’ha desen
nvolupat fin
ns ara el grruix de l’activitat de rrecerca del grup, a tra
avés de
ctes relatius
s a la prevenció i con trol integra
ats de la co
ontaminació
ó, així com la respons
sabilitat
projec
per da
anys al me
edi ambient. Es tracta
a de dissenyar instru
uments juríídics eficien
nts per disciplinar
l’ús de
els recursos
s i la càrreg
ga ambienttal dels dive
ersos actors productiu
us.
4. Dret a
ambiental sectorial
s
Atesa la dimensiió complexa i polièdri ca del drett ambiental, no es pott desconèix
xer la impo
ortància
de les
s especialita
ats sectoria
als en el de
esenvolupament d’una
a política am
mbiental co
oherent i effectiva.
El gru
up de recerca ha treb
ballat o té previst fe
er-ho en se
ectors com
m ara el sòl, els resid
dus, les
aigües
s, l’energia o els espais naturals protegits.
5. Goverrn local i de
esenvolupam
ment soste
enible
A parttir de la Co
onferència de Rio, less administrracions loca
als han esd
devingut un
n actor clau en el
dissen
ny d’estrattègies de desenvolup
d
pament sos
stenible i protecció d
del medi ambient. L’estudi
L
d’aque
est rol i, pa
articularme
ent, de l’ela
aboració i implementa
ació d’agen
ndes 21 loc
cals constitu
ueix un
dels camps en qu
uè el grup de recerca treballa.
A més a més
s, aquest equip
e
ve co
ompletat pe
er un segu
uit de profe
essorat visi tant d’altre
es universittats i/o
ofessionals
s externs, que
q
aporten una persspectiva prràctica en l’estudi dells diversos sectors de
el medi
pro
am
mbient, apo
ortant els coneixemen
c
nts no juríd
dics necess
saris per a completarr l’aprenenttatge dels nostres
estudiants. E
En efecte, durant
d
aque
est curs 20
012-13, el Màster
M
tam
mbé va com
mptar amb la col·laboració 41
ofessors i profession
nals externs, altamen
nt especialitzats en diverses
d
m
matèries de
e Dret amb
biental.
pro
Aq
questa col·la
aboració va
a suposar un
u total de 97 hores de classe (6
6,9 crèdits)..
oltes d’aque
estes col·la
aboracions s’ha realitzzat en l’àmbit de l’assignatura “S
Seminaris”.. En el curs
s 2012Mo
13
3 es van im
mpartir les següents sessions
s
qu
ue van com
mpletar la formació
f
esspecialitzad
da dels estudiants
de
el Màster:
o VERGARA
A BLANCO, Abogado y socio fundador del Estudio Ju
urídico Verrgara y Compañía
Drr. Alejandro
(Chile) y Proffesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Unive
ersidad Cató
ólica de Ch
hile. “El mod
delo de
los
s bienes pú
úblicos en Chile.
C
Espec
cial referenccia al agua”, 1 de octu
ubre de 20 12
B
O, SEMINA RIO “PRÁCTICA AMBIENTAL EN TRIBUNALE
ES” con Ab
bogados
Sra. Cristina ÁLVAREZ BAQUERIZO
e RADA. 1ª sesión. 12 Noviembre
e 2012 (3h))
de
UNQUERA, 26 NOVEM
MBRE, SEMIINARI “Fina
ançament de
d projectess europeus
s en Medi Ambient
A
Sra. Isabel JU
E
(3h
h).
i Energia”
M
DE CARVA
AJAL, SEMINARIO co
on Abogado
os de RAD
DA, 2ª ses
sión, 5
Sra. Reyes CORTÉS MARTÍNEZ
ciembre 20
012. (3h)
Dic
deoconferència des d
de Doha (Qatar).
(
En
n el marco
o de la XV
VIII Confe rencia de las Partes
s de la
Vid
Co
onvención M
Marco de las Nacione
es Unidas ssobre el Cambio Clim
mático (COP
ODÍNEZ
P18). Dr. Rodolfo GO
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RO
OSALES, Diirector de Medio
M
Amb
biente, Secrretaría de Relaciones Exteriores , México. 5 de diciem
mbre de
20
012.
EMINARIO IINTERNACIIONAL CEDAT-AIDA: ““EL ACCESO DE LAS VÍCTIMAS DE DAÑOS
S AMBIENTALES A
SE
LA
A JUSTICIA””. 9 Y 10 EN
NERO 2013
3 (15h.)
RTIGA, SEM
MINARIO co
on Abogado
os de RADA
A, 3ª sesión
n. 14 Enero
o 2013 (3h))
Sra. Sonia OR
UNQUERA, 28 GENER
R 2013, SEM
MINARI “Pa
articipació ciutadana
c
e
en espais naturals
n
pro
otegits”
Sra. Isabel JU
(3h)
RREIRA, SE
EMINARIO con
c
Abogad
dos de RADA
A, 4ª sessió
ó. 4 FEBRE
ERO 2013, (3h)
(
Sra. Ana BAR
COLÀ, 11 I 18 FEBR
RER 2013, SEMINARI “Implicacions legals en la reu
utilització d’aigües
d
Sr. Jordi ESC
siduals dep
purades” (8
8h.)
res
oledad GAL
LLEGO, SEM
MINARIO co
on Abogado
os de RADA,, 5ª sessió
ó. 4 Marzo 2013. (3h)
Sra. Maria So
ERNÁNDEZ
Z PONS, Un
niversitat d
de Barcelon
na, SEMINA
ARI “Comerrç i Medi Ambient”,
A
1 i 18
11
Drr. Xavier FE
Ma
arç 2013 (6
6h)
RGOS, SEMIINARIO con
n Abogadoss de RADA, 6ª sessió. 8 d’abril 20
013 (3h)
Sr. Raúl BUR
MPINS ERITJA, Unive
ersidad de Barcelona. Seminario "La goverrnanza amb
biental del Ártico:
Drra. Mar CAM
Un
na oportunidad para la
a Unión Eurropea?” . 1 2 de abril de
d 2013.
ES, URV, " Los pueblo
os aborígen
nes australlianos y su
u conexión con la
Drra. Dolors COLLELLMIIR MORALE
na
aturaleza" 1
15 Abril 201
13; (2H)
UADROS, Universidad
U
Nacional de Colomb
bia, “Derecchos Ambie
entales y Justicia
J
Drr. Gregorio MESA CU
Am
mbiental: algunos elem
mentos parra la concre
eción del Es
stado Ambiental de De
erecho” 22 de abril de
e 2013,
(3h.)
EDAT - Càte
edra DOW//URV de De
esenvolupa ment Soste
enible. Pres
sentació de
e l’estudi "IImpacte ec
conòmic
CE
de
e l'energia eòlica a es
scala local a Catalun ya. Estudi comparatiu". Sr. Serrgi SALADIIÉ. 29 d’a
abril de
20
013.
REAL FERRE
ER, Univers
sitat d’Alaca
ant, "Soste
enibilidad y acción mu
unicipal". 6 de maig de
e 2013.
Drr. Gabriel R
(2h.)
eminario “La protecció
ón del territtorio y del medio amb
biente: La responsabil
r
idad de las
s administra
aciones
Se
y de los fun
ncionarios públicos”. Modera: G
Gonzalo QU
UINTERO OLIVARES,
O
URV. Partticipan: Francisco
AÑERES SA
ANTOS, Fisc
cal del TSJ de Catalun
nya, Javier HERNÁNDEZ GARCÍA
A, magistrado, preside
ente de
BA
la Audiencia Provincial de Tarrago
ona, Carlos RUBIO, Magistrado de
d la Sala d
de Derecho
o Civil y Pe
enal del
TS
SJ de Catalu
unya. Fiscal. 13 de ma
ayo de 201 3.
berto OLIV
VARES GAL
LLARDO, Universidad Católica de
d Temuco (Chile). “A
Análisis co
omparativo de las
Alb
po
olíticas enerrgéticas de la Unión Europea y C
Chile”. 20 Mayo
M
2013 (2h.)
(
al fer esment, a més a més, que
e la Comisssió d’Interc
canvi Culturral, Educat iu i Científiic entre Esp
panya i
Ca
els
s Estats Un
nits d’Amèrica (Comis
ssió Fullbriight) va ap
provar la sol·licitud
s
d
del Centre d'Estudis de
d Dret
Am
mbiental de
e Tarragona
a (CEDAT) per rebre un profess
sor visitantt nord-ame
ericà. Cada any, la Co
omissió
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Fulbright sele
ecciona mittjançant convocatòria pública els
s centres qu
ue rebran p
professors visitants.
v
L’elecció
de
els professo
ors visitants dotats d’’una beca d
de la Comissió es porrta a terme
e a través d’un proce
ediment
competitiu d’’acord al pe
erfil sol·licittat pel centtre de desttí. El CEDAT
T va acollirr entre sete
embre i des
sembre
el 2013 un professor de
d Dret de l’Energia q
que ha impartit classe
es en els àm
mbits del Màster
M
Univ
versitari
de
en
n Dret Ambiiental i de doctorat.
d
2.2
2.3 Recursos materia
als i serveis
s
La gestió de recursos materials
m
i serveis form
ma part dels
s objectius específics d
de qualitat del centre i de
al referent a material informàtic i adequació d'aules a la formació
ó dins de l''Espai Europeu
forrma especia
d'E
Educació Su
uperior.
ntre els any
ys 1993 i 2011,
2
la FC
CJ ha adqu
uirit documents en matèria de M
Medi Ambie
ent per un import
En
ap
proximat de
e 105.000 € a través del pressu post ordina
ari, diverso
os projectess de recerc
ca, d’un aju
ut de la
CIRIT (1994)) i de quattre ajuts específics: P
PIR (2003)), PEIR (20
004), PEIR (2005) i PEIR
P
(2007
7). Això
clou un fon
ns de més de
d 3.000 vo
olums, apro
oximadame
ent, i 31 pu
ublicacions periòdique
es en paperr a més
inc
d’a
altres revis
stes jurídiqu
ues electrò
òniques. A ttravés del CBUC, el CEDAT
C
té a
accés a mé
és de 300 revistes
r
rellatives al m
medi ambie
ent, en tots
s els seus aspectes, en
e format electrònic, disponibles en les ba
ases de
da
ades Lexis-Nexis, Eco
oiuris, Iuste
el, i Ecoleg
gis; els porrtals de revistes elecctròniques JSTORI, JS
STORII,
Ta
aylor&Franc
cis i Scopus
s i els Llibres-e Oxfo
ord Referen
ncie Online i Springerr. Des del 2010 el fons
f
de
llib
bres juntam
ment amb altres
a
documents afin s proceden
nts de la Fa
acultat de LLletres i l’Es
scola d’Infe
ermeria
ocupen un es
spai singula
ar a l’Aula de Medi Am
mbient, en el sí de la biblioteca del Campu
us, que ha permès
cumentació bibliogràfiica en un mateix espai, facilita
ant la cons
sulta i difu
usió del
centralitzar ttota la doc
aterial bibliogràfic i documental
d
tan imporrtant de la biblioteca, que ha pe
ermès ser un referen
nt en el
ma
consorci de b
biblioteques
s de tot el sistema
s
uniiversitari de
e Catalunya
a.
xí mateix, c
cal destaca
ar l’equipam
ment adequ
uat de tot l’aulari que s’utilitza p
per a imparrtir les clas
sses del
Aix
mà
àster. Tot l’aulari dis
sposa de recursos
r
m
material de suport a l’aprenenta
atge amb un d’equip
pament
infformàtic co
omplet, piss
sarra digita
al, sistema de videoco
onferència i connexió
ó inalàmbric
ca a la xarrxa. Cal
ferr esment, que tot el professora
at està fam
miliaritzat en
e l’ús de les noves ttecnologies
s, la qual cosa
c
ha
pe
ermès introduir flexibilitat en la impartició
i
d
de les class
ses, realitzant les matteixes per videoconfe
erències
(via Skype, Adobe Con
nnect o alttres mitjan
ns per a videoconfer
v
ència), sob
bretot quan era interessant
mb experts estrangers
e
sobre una determinad
da matèria.
contactar am
2.2
2.4 Desen
nvolupamen
nt docent
2.2
2.4.1

Mettodologies docents i sistemes d’a
avaluació

Se
eguidamentt s’exposa informació sobre l’ús de metodo
ologies doce
ents i form
mes d’avalua
ació utilitza
ades en
les
s 29 assignatures del Màster.
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Metodologies

Gràfic 1
1. Metodologies docents

Aten
nció personalittzada
Metod
dologies integgrades
SSupòsits pràctiics /estudi de casos
Pràctiqu es TIC
Resolució de problemes, exeercicis
Estudis previs
Fòrums
F
de disccussió
Trreballs
Pràcttiques TIC en aules d'infrom
màtica
Pràctiques de camp/soortides
Resolució
ó d'exercicis a l'aula
Presenttacions/expossicions
D
Debats
Sem
minaris
Sessió maggistral
Activitats introducctòries
0

5

10

15
1

20

225

30

35
3

Nom
mbre d'usos
Font: Docne
et
Data informe
e: 13/02/2014
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Gràfic 2
2. Sistemes
s d’avaluaciió

Metodologies

Proves orals
Prove
es pràctiques
Proves mixtes
Prroves objectivves tipus test
Proves objecctives de preguntes curtes
Pro
oves de desen
nvolupament
Metodologie
es integrades
Supòsitts pràctics/esttudi de casos
Prà
àctiques TIC
Resoluciió de problem
mes, exercicis
Fòrums de discussió
Treballs
Prààctiques de ca
amp/sortides
Pràctiques TTIC en aules d'informàtica
d
Reesolució d'exerrcicis a l'aula
P
Presentacions//exposicions
Debats
Seminaris
0

5

10
15
Nombre
N
d'uso
os

200

Font: Do
ocnet
Data info
orme: 13/02/2
2014

El Màster Universitari en Dret Amb
biental, d’a
acord amb els
e criteris de l'EEES, aposta perr la instaurració de
no
oves metod
dologies do
ocents, en detrimentt de les trradicionals classes m
magistrals, tal i com es pot
ob
bservar en lles taules superiors.
s
Amb
A
les me
etodologies
s emprades es pretén que el Màs
ster es conv
verteixi
en
n un sistema d'enseny
yament en un
u d'aprene
entatge, en
n el qual es
s "ensenyi a aprendre". Això es basa
b
en
un
na major im
mplicació i autonomia
a
de l'estudia
ant, en l'ús
s de metodologies doccents més actives
a
(tre
eball en
equip, tutorie
es, major ús
ú de les no
oves tecno logies...) i en un segu
uiment méss personalitzat del tre
eball de
l'estudiant pel professo
or. Per aq
quest motiu
u, les mettodologies docents e
emprades es
e basen en dos
naments bà
àsics:
fon
da: seguim
ment diari al treball personal de l'alum
mne mitjan
nçant avalu
uacions
* Avaluació continuad
er dur a terme l'avalu
uació contín
nua es proposen principalment d
dues eines: l'ús de to
otes les
contínues. Pe
ossibilitats q
que ofereix
x Internet i les noves ttecnologies TIC i les tu
utories perssonals.
po
* Ensenyame
ent pràctic: intervenc
ció activa d
de l'alumne
e a través d'exercicis,, treball en
n grup, prà
àctiques
ofessionals
s, etc.
pro
e la titulac
ció i les as
ssignaturess que la co
onformen juntament a
amb el tre
eball fi de màster
El disseny de
ofe
ereixen abu
undants oportunitats per
p al dese
envolupame
ent competències gen èriques de tipus trans
sversal.
Co
om a activ
vitats concretes que
e es done
en en dife
erents ass
signatures i que potencien aq
questes
competències
s són:
P
ons orals de
e treballs da
avant la cla
asse (capac
citat de com
municació i argumenta
ació oral)
- Presentacio
- Presentació
P
ó de treballs escrits (capacitat
(
d
de comunic
cació i argumentació escrita, ca
apacitat d'a
anàlisi i
sín
ntesi)
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-R
Resolució de
e problemes
- Realització
R
es (planifica
ació).
de projecte
- Realització
R
de pràctiqu
ues i treballs en petitss grups (tre
eball en equ
uip)
- Treballs
T
perr buscar solucions obe
ertes a un p
problema, que
q
potencien l'autono
omia de l'aprenentatg
ge.
especte als
s sistemes
s d’avaluac
ció, també d’acord amb
a
els criteris
c
que
e imposa l’EEE, l’av
valuació
Re
continuada comprèn un
na diversific
cació de l’a valuació prrioritzant els treballs, que reforc
cen l’aprene
entatge
utònom de l’estudiant i la resolu
ució de pro
oblemes i exercicis
e
a l’aula, on l’alumne esdevé el principal
au
pro
otagonista,, amb el refferent del professor
p
g uia per al seu
s
procés d’aprenenttatge.
n totes aqu
uestes mettodologies docents i fformes d’a
avaluació ca
al destacarr l’experièn
ncia de l’ús
s de la
En
pla
ataforma m
moodle com
m a gestor de
d la docèn cia i de l’ap
prenentatge cooperatiiu com a mètode
m
d’av
valuació
en
n les diverse
es assignattures del Màster.
na de les m
metodologie
es docents
s empradess en el Mà
àster Universitari en D
Dret Ambie
ental i que
e és un
Un
refferent a niv
vell de l’Esttat espanyo
ol és el mèttode clínic, a través de
e la Clínica Jurídica am
mbiental.
n les guies docents de
e les assign
natures del pla d’estudis, que só
ón públique
es, aporten
n informació
ó sobre
En
el professora
at, les meto
odologies docents,
d
elss objectius
s d’aprenen
ntatge de l’’assignaturra i els con
ntinguts
ntre d’altres
s. Tota la in
nformació segueix
s
unss mateixos criteris gen
nerals d`ind
dexació i de presentac
ció.
en
2.2
2.4.2

Ús de recursos docents virtuals
v

especte a l’’ús de recursos docen
nts virtuals cal dir que
e el Màsterr Universita
ari en Dret Ambiental aposta
Re
pe
er combina
ar la moda
alitat presencial i l’e
e‐learning, especialm
ment mitjan
nçant la plataforma
p
digital
educativa mo
oodle.
Entorn Virtual de form
mació de la URV està
à basat en
n la platafo
orma Mood le, per cad
da assignattura es
L’E
ge
enera un au
ula virtual a la qual tenen
t
accéss el professorat i els estudiantss correspon
nents. Tot i així la
correspondèn
ncia entre assignature
a
es i aules n
no és unívo
oca, ja que
e es poden realitzar unions,
u
divisions o
uplicacions d’aules virtuals
v
se
egons els responsa
ables d’ass
signatura ho consid
derin adie
ent pel
du
de
esenvolupam
ment de les
s mateixes..
ma Moodle permet inttegrar recu
ursos, eines d’auto-ap
prenentatge
e, sistemes de seguiment i
La plataform
ents activiitats, millo
orant la interacció professor-alumne. Aquesta
A
control de l’avaluació de difere
ataforma p
permet gestionar la docència
d
en
n les divers
ses assigna
atures del Màster, ja que perm
met una
pla
completa ges
stió informàtica tant de l'acció docent, ce
entrada en el procés ensenyame
ent-aprene
entatge,
es assignatu
ures. A mé s possibilita
a l'intercanvi amb altrres professors d’una mateixa
m
com de l'avalluació de le
de col·leccio
ons de matterials i actiivitats, a més
m d'una altra sèrie d
de recursos molt intere
essants
assignatura d
es del punt de vista do
ocent. D'altra banda s 'han implan
ntat estratè
ègies basad
des en el trreball coope
eratiu o
de
com a mètod
de d'avaluació de les tutories. Am
mb aquests
s instruments docentss es facilita
a als estudiants la
cació i la participació
ó en les diferents tasques
t
pla
antejades com a pa
art de l'av
valuació
seva planific
l assignattures del M
Màster.
continuada amb la finaliitat d'adquirir els conttinguts de les
ula virtual els professors i els estudiants
s disposen d’una sèrrie de funcionalitats per la
Dins de l’au
ublicació de
e continguts, la realització de diferents tipus d’ac
ctivitats, a ixí com diferents eines de
pu
comunicació, incloent webconferèn
w
ncies i publ icació de notes person
nalitzada.
quest curs acadèmic les
l
aules virtuals disp
ponibles pe
er la nostra
a titulació h
han estat 29
2 de les quals
q
el
Aq
10
00% han e
estat utilitza
ades pels professors
p
i estudiants
s. Del total d’usuaris a
amb rol de professor dins de
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les
s aules virttuals de la
a titulació, s’ha conne
ectat regularment a l’aula
l
virtu al el 60%,, i d’estudiiants el
78
8,46%.
Ca
al indicar q
que aqueste
es aules viirtuals, de vegades, son compa
artides entrre assignattures de diiferents
titulacions. P
Per la qual cosa, en el còmput d’aquests percentatg
ges, en el cas d’aules compartiides, hi
s els usuaris professorrs i alumne
es, independentment que
q
siguin d’aquesta titulació o d’altres
d
compten tots
mb les que comparteix
xi l’aula virttual.
am
n efecte, rrespecte a aquest in
ndicador c onvé apun
ntar que la pràctica totalitat dels estud
diants i
En
pro
ofessorat s
s’ha adapta
at perfecta
ament a aq
questa mod
dalitat i no
o s’han pla
antejat pro
oblemes en un ús
suficient i exp
pert de moodle. No s’han produïït incidèncie
es remarcables i cal de
estacar en canvi:
s fòrums pe
er a l’apren entatge col·laboratiu
a) L’ús generralitzat dels
b) La realitza
ació de qües
stionaris
c) L’edició de
e pràctiques
s i treballs
d) La comuniicació amb l’equip doc
cent
om a compromís de qualitat del Màster es va contem
mplar l'absoluta obligattorietat, pe
er part de tots
t
els
Co
equips docen
nts de totes
s les matèrries, que p revi des de
e l'inici de les classes , s'edités en
e moodle la Guia
do
ocent com a instrum
ment fonam
mental del desenvolup
pament cu
urricular de
e cada ma
atèria, els criteris
d'a
avaluació i un cronograma precíís indicant per cada setmana
s
les unitats d
didàctiques,, tasques i proves
contemplades
s, amb la finalitat de
e que amb caràcter obligatori
o
hagi
h
de serr impartida la totalita
at de la
atèria. La p
planificació,, doncs, de
escansa, co m un indicador de qu
ualitat perfe
ectament complert, so
obre un
ma
cro
onograma que obliga al seu com
mpliment, a
així com a l'obligatorietat d'edita
erials didàc
ctics de
ar els mate
cada unitat p
prèviament a l'acompliiment d'ella
a per part de
d docents i discents.
2.2
2.4.3

Acc
ció Tutorial

ns al mome
ent, la pro
oximitat dels docents del Màsterr i la tasca
a de la coo
ordinació ha
an consolid
dat una
Fin
activitat que va comen
nçar de ca
aràcter info
ormal de tutorització
t
dels estu diants i que ha derivat en
el Pla d’Acc
ció Tutorial adaptat al s estudis del
d màster Universitari
U
A
a
aprovat
l’aprovació de
i de Dret Ambiental,
er la Junta d
de Facultatt de Cièncie
es Jurídique
es de la UR
RV. Amb aquest pas, e
el Màster Un
niversitari en
e Dret
pe
Am
mbiental és el primer en
e tota la Universitat
U
en dotar-se
e d’un PAT pels estud is de Màste
er.
xí doncs, d
des del curs
s 2010-201
11 s’aplica el Pla d’ac
cció tutorial (PAT) ada
aptat als estudis
e
de Màster.
Aix
Ca
ada any, es
s nova aque
est Pla i s’aprova per JJunta de Fa
acultat.
ses:
El PAT actua en tres fas
nt dels estu
udiants del programa el primer dia
d de curs per part del coordina
ador del
a) Presentaciió al conjun
pro
ograma, en
n la qual els estudian
nts poden fformular els
s dubtes que se’ls po
oden plante
ejar (cal no
otar, de
totta manera,, que el nombre eleva
at d’estudia
ants estrangers i els problemes
p
de visats fan
f
impossiible, en
ocasions, que
e realment tots els esttudiants pu
uguin ser presents el primer
p
dia d
del curs).
ersonalitzad
da durant els
e primers dos mesos
s del màste
er entre cad
da estudian
nt i el coord
dinador
b) Reunió pe
de
el Màster així com el responsable
r
e del Grup d
de Recerca
a, en la qua
al es determ
mina l’orien
ntació profe
essional
i in
nvestigadorra del alum
mne i se li assigna
a
un ttutor que haurà
h
de fer-ne el seg
guiment durrant el prog
grama i
dirrigir el treball de recerrca de final de màsterr correspon
nent.
c) Contactes periòdics entre l’esttudiant i e l seu tutorr. S’ha establert un cronograma estàndarrd, que
estudiant i tu
utor poden alterar, perrò que els sserveix de guia.
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A banda, es compta am
mb una tuttoria conju nta específfica en rela
ació amb la
a Biblioteca. Es realittzar un
onal de la Biblioteca
B
a
als alumnes
s del màste
er.
curset imparttit pel perso
om part de l’acció tuto
orial endeg
gada des de
el Màster en
e Dret Ambiental, el 25 de sete
embre de 2012
2
es
Co
va celebrar l’acte de be
envinguda dels nous estudiants del Màster. L'acte de
e benvingu
uda és un acte
a
de
nitzat per la coordina
ació del Mà
àster que es
e realitza a principis
s de curs amb la
caràcter informal organ
nalitat d'inttroduir als nous estudiants alss estudis de Dret ambiental
a
i de facilittar la inte
egració,
fin
especialmentt per als alu
umnes prov
vinents de fora d'Espa
anya. En aq
quest acte e
es convida al professo
orat del
àster i als a
alumnes de
e primer i segon
s
curs , així com als ex alum
mnes que e
estiguin rea
alitzant estudis de
Mà
Do
octorat en Dret Ambiental, aixíí com a l'A
Associació d'Alumnes
s i Ex-alum
mnes de Dret
D
Ambien
ntal de
Ta
arragona (A
AAEDAT), fo
ormada perr alumnes i antics alum
mnes dels estudis
e
de D
Dret ambie
ental de la URV.
U
xí mateix e
el dijous 27 de setemb
bre de 2012
2 es va rea
alitzar l’acte
e de benvin
nguda, orga
anitzat per la URV
Aix
pe
er a estudia
ants interna
acionals.
2.2
2.4.4

Prà
àctiques extternes

ues Externes” corresponen al bloc de du
ues assignatures obl igatòries, Pràctiques I i II,
Les “Pràctiqu
evistes en el pla d'e
estudis del Màster Un
niversitari en
e Dret Am
mbiental. A
Aquestes practiques
p
s
són
les
pre
activitats forrmatives qu
ue permete
en a l'estu diant l'aplicació pràcttica dels co
oneixements adquirits
s en la
ció acadèm
mica, prepa
arant-li perr a l'exerc
cici d'activitats profe
essionals o investigad
dores i
seva formac
cilitant la se
eva incorpo
oració al mercat de tre
eball.
fac
at d'introduir pràctique
es externess, en els tíítols ve a reforçar
r
el compromís
s de la Univ
versitat
La possibilita
mb l’ocupac
ció dels fu
uturs postg
graus, enriiquint la formació
f
de
els estudia
ants dels ensenyame
e
ents de
am
mà
àster, en u
un entorn que els proporciona
p
arà, tant a ells com als respon
nsables de
e la formació, un
coneixement més profund sobre le
es competè ncies que necessitara
n
n en el futu
ur.
El contingut de les prà
àctiques re
espon a la següent descripció:
d
iniciació a la pràctica professio
onal en
qü
üestions d’a
assessoram
ment jurídic
c ambienta
al i de con
nsultoria am
mbiental, d
de tal man
nera que l'a
alumne
ad
dquireixi experiència i participi en
n projectes directament relaciona
ats amb la gestió amb
biental.
objectiu fon
namental de
d les Pràc
ctiques és lla formació
ó integral de
d l'alumne
e universita
ari de posttgrau a
L'o
tra
avés d'un p
programa educatiu
e
pa
aral·lel a la
a universita
at i en l'em
mpresa, com
mbinant teo
oria i pràcttica. Es
pre
etén amb això donar l'oportunitat a l'esttudiant de combinar els coneix
xements te
eòrics amb els de
contingut prràctic i d'incorporar-s
se al món
n professio
onal en fin
nalitzar el programa amb un mínim
experiència
a. Així mate
eix, aquest sistema pe
ermet que les empres
ses, les adm
ministracion
ns públique
es o les
d'e
org
ganitzacion
ns no governamentals
s col·laborin
s estudiantss de postgrau, contribuint a
n en la forrmació dels
inttroduir amb
b realisme els coneixe
ements que
e el treball quotidià
q
ex
xigeix en la formació de
d l'univers
sitari i a
fac
cilitar una m
major integ
gració socia
al en els cen
ntres unive
ersitaris.
acostamentt de l'estud
diant al món laboral, b
bé en les empreses
e
o en les insttitucions, és
é un comp
plement
L'a
forrmatiu parrticularment necessarri per als estudiants
s del Màster en Dre
et Ambiental. Per aix
xò, tan
im
mportant o m
més que el contingut específic d
de la pràctiica és l'exp
periència viital que sup
posa inserir-se en
les
s condicions reals de treball d'un
na empresa
a. Per aque
est motiu, malgrat
m
less pràctiques
s són de l’itinerari
curricular prrofessionalittzador, mo
olts estudia
ants del perfil
p
investigador ha
an optat voluntàriam
v
ment en
alitzar pràc
ctiques exttracurricula
ars, per ta
al d’aprofita
ar les oporrtunitats q ue ofereixen les pràctiques
rea
ex
xternes, incloent la pos
ssibilitat de
e trobar un lloc de treball.
d
prestadors de prràctiques garanteix
g
una
u
millor qualitat en
n l’aprenen
ntatge i
El reconegutt prestigi dels
pre
eparació de
e l’alumnatt davant de
els reptes d
de la protec
cció ambien
ntal, així co
om respon a les expec
ctatives
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de
els emplead
dors de forrmar futurs
s profession
nals especialitzats en
n l’àmbit am
mbiental. La
L coordina
ació del
Mà
àster, junt amb el Centre
C
d’estudis de D
Dret Ambie
ental de Ta
arragona (C
CEDAT) i la
l URV, té signat
differents convenis de co
ol·laboració
ó amb difere
ents entitatts.
han conclò
òs convenis
s de pràctiques curriiculars entre la Facultat de Ciè
ències Juríídiques i diverses
d
S’h
en
ntitats que han tutorritzat els alumnes
a
de
el Màster. I s’han co
ontinuat ells contacte
es amb el Centre
d’A
Atenció als Estudiants
s de la URV
V per perme
etre als alu
umnes de l’’itinerari de
e recerca, els
e quals no
o estan
ob
bligats a re
ealitzar les assignaturres de Prà ctiques I i II, puguin
n fer pràcttiques extrracurriculars i així
ad
dquirir expe
eriència prràctica al lllarg dels sseus estudis de postg
grau, gaud
dint dels avantatges d’estar
coberts per u
un Conveni recolzat per
p la URV. L’instrume
ent és el Conveni esp
pecífic de co
ol.laboració
ó per al
esenvolupam
ment d’un programa de pràctiq ues externes entre la
a Facultat d
de Ciències
s Jurídiques de la
de
Un
niversitat Rovira i Virg
gili i l’entitatt externa ccol·laborado
ora.
urs 2012-13, s’han rea
alitzat pràcctiques currriculars en les següentts entitats:
Al llarg del cu

LA
AVOLA 19811, S.A
EN
NVIRONMEN
NT AGENCY OF
O ICELAND
FR
RIENDS OF TTHE EARTH FIINLAND (MA
AAM YSTAVA
AI)
DIPUTACIÓ DEE TARRAGON
NA
CO
ORPORACIÓN FISCALÍA DEL
D MEDIO AMBIENTE
A
(FFIMA)
LA
AVOLA 19811, S.A

02//04/2013‐10
0/05/2013
JUN
NY‐AGOST 20
013
03//06/2013‐ 7//09/2013
12//11/2012‐ 19
9/12/2012
JULLIOL‐SETEMB
BRE 2012
GENER‐ABRIL 2013
2

I les pràctiqu
ues extracu
urriculars a:

CTTAIMA Outso
ourcing&Con
nsulting, S.L
AJJUNTAMENTT DE TARRAG
GONA

27//12/2012‐30
0/08/2013
11//06/2012‐ 31
1/07/2012

om es pot o
observar, durant
d
el cu
urs acadèm
mic 2012-13
3, s’han pro
omocionat les pràctiqu
ues interna
acionals
Co
tan
n a organittzacions intternacionals, com a o
organitzacio
ons no gov
vernamenta
als amb un
n àmbit d’a
actuació
intternacional. Aquesta experiència
e
a és pretén promocion
nar des de la
l coordina
ació del Màs
ster per pro
omoure
la internacionalització dels
d
nostre
es estudis més enllà de l’Estat espanyol i constituirr així un referent
r
espanyol en e
estudis de dret ambie
ental.
er tal de cob
brir les despeses que les pràctiqu
ues externe
es internacionals pode
en generar,, es publicitten en
Pe
la pàgina web
b del Màste
er les següe
ents vies de
e finançament per fer pràctiquess a l'estrang
ger
Beques Leonardo DaV
Vinci
Beques Argo GLOBAL
L
Programa Eurodissea
a
Programes
s de beques
s ACC1Ó
STEP (Stud
dents Train
nee Exchange Program
mme)
Pràctiques
s en instituc
cions de la UE
xí mateix, els estudiants que rea
alitzen pràcctiques inte
ernacionals
s, la URV a través de l’I-Center tramita
Aix
un
na assegura
cional per donar cob
bertura i assistència mèdica a aquests estudiants
e
ança addic
que es
de
esplacen a l’estranger..
urant el cu
urs 2012-13, les currriculars a ll’estranger amb conv
veni Erasm
mus s’han realitzat
r
a: Sicilia
Du
(Ittàlia) i al Ce
entro di Do
ocumentazio
one sui Con
nflitti Ambie
entali. Rom
ma (Itàlia).
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Mobilitat

estudiantat com de professora
at, és una
a pràctica desitjable en la fo
ormació
La mobilitat,, tant d’e
niversitària i un mitjà per increm
mentar la q ualitat i la diversitat de l'enseny
yament esttablert. En aquest
un
sentit, la crreació de l'Espai Eu
uropeu d'E
Educació Superior
S
i la mobiliitat són activitats
a
q
que
es
en, de manera que el desenvolup
pament d'u
un potencia l'altre.
complemente
xí mateix, la mobilitatt produeix un impacte
e personal, acadèmic i professio
onal àmpliament recon
negut a
Aix
la societat. L
La mobilitatt en genera
al permet: millorar competències
s personalss, com la ca
apacitat de
e treball
en
n equip, l'ad
daptació a noves situacions; milllorar les co
ompetèncie
es intercultturals necessàries en el món
glo
obalitzat; m
millorar la competènc
cia lingüísticca; augme
entar l'ocup
pabilitat i p
permetre que accedir millors
feiines; i millo
orar la form
mació acadè
èmica.
urant el currs 2012-13, i d’acord amb la Ressolució a la
a CONVOCA
ATÒRIA DELL PROGRAM
MA DE MOB
BILITAT
Du
ER
RASMUS PR
RÀCTIQUES
S PER ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI CURS ACA
ADÈMIC
20
012-2013: http://www
w.urv.cat/m
media/uploa
ad/arxius/m
mobilitat/Errasmus%20
0Practiques
s/resoldefsm
mp.pdf,
un
n estudiantt del Màste
er s’ha ben
neficiat de les beque
es del prog
grama “Life
elong Learning Progrramme”
d’E
ERASMUS P
PRÀCTIQUE
ES per una estada de ssis mesos.
mobilitat de
e professora
at, es va ccomptar am
mb professo
ors estrang ers convidats per a impartir
A nivell de m
el Màster:
sessions en e
ctubre de 2012,
2
a les 11:00 horres, al Sem
minari 1 es
s va dur a terme el “Coloquio sobre el
El dia 1 d’oc
mo
odelo de lo
os bienes públicos en Chile. Espe
ecial refere
encia al agu
ua”, a càrre
ec del Dr. Alejandro
A
V
Vergara
Bla
anco, advo
ocat i soci fundador
f
de
el Estudio JJurídico Ve
ergara y Co
ompañía en
n Chile, pro
ofesor de Derecho
D
de
e la Facultad
d de Derecho de la Po
ontificia Uniiversidad Católica
C
de Chile.
C
desembre de
d 2012, a les 17:00 hores, al Seminari
S
1 es va dur a terme la
a videoconfferència
El dia 5 de d
de
esde Doha ttitulada : “Retos y ex
xpectativas de las con
nferencias de
d cambio cclimático de Doha”, a càrrec
de
el Sr. Rodo
olfo Godíne
ez Rosales,, Director de Medio Ambiente. Secretaría
a de Relac
ciones Exte
eriores,
Mé
éxico.
de Graus , a les 16:00 hores ess va dur a terme la jornada
j
El dia 28 de desembre de 2012, a la Sala d
“A
Agenda de P
Pau i Riscos
s Mediambientals. Pob
bles indígen
nas del Cauca, Colòmb
bia”.
er tal de co
ontinuar po
otenciant la
a mobilitat d’estudiants i professorat, dura
ant el 2012
2-13 el CED
DAT ha
Pe
im
mpulsat la s
signatura de
els següentts Conveniss de col·lab
boració rela
atius als esstudis de Dret
D
Ambien
ntal o a
les
s activitats del Centre
e i que ten
nen incidèn
ncia en la millora
m
de la internaccionalització
ó dels estu
udis del
Mà
àster:
Addenda de pròrrog
ga del conv
veni entre e
el Departam
ment de Te
erritori i So
ostenibilitatt de la Gen
neralitat
unya i la URV
U
per a la coedició
ó de la Re
evista Catalana de Drret Ambien
ntal (signatt el dia
de Catalu
24/04/2012)
Convenio Marco de Cooperación entre l a Universid
dad Rovira
a i Virgili, e
el Centre d’Estudis de
d Dret
Ambiental Alcalde Pe
ere Lloret y la Universsidad de Cu
uenca.
Convenio marco de colaboració
Rovira y Viirgili y la Facultad
ón interuniiversitario entre
e
la Un
niversidad R
Latinoame
ericana de Ciencias So
ociales Sed
de Ecuador.. FLACSO .
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Carta de Intencione
es entre la Facultad de
e Ciencias Jurídicas y Sociales d
de la Unive
ersidad de Caldas,
d Investig
gaciones So
ociojurídica
as (CIS) y la
l Universittat Rovira i Virgili-Centro de
Colombia – Centro de
Estudios d
de Derecho
o Ambiental de Tarrag
gona (CEDA
AT). Signad
da el dia 01
1/02/2012
Conveni d
de col.laborració entre l’Ajuntame
ent de Torto
osa i la Universitat Ro
ovira i Virgili per tal de
e donar
suport als
s estudis de
e Dret Amb
biental dura
ant el curs 2012-13
2
(s
signat el dia
a 28/12/2012).
Conveni m
marc de co
ol.laboració
ó entre la U
Universitat Rovira i Virgili
V
i la F
Facultat La
atinoameric
cana de
Ciencias S
Sociales sed
de amb seu
u a Flacso-E
13)
Ecuador (signat el dia 06/02/201
Conveni g
general de col.laborac
ció i cooperració entre el Consorci d’Aigües d
de Tarragona i la Univ
versitat
Rovira i V
Virgili amb relació
r
als Estudis
E
de Dret Local i Dret Amb
biental ( sig
gnat el dia 30/09/2013
3
3).
S’han tram
mitat tamb
bé els següe
ents conven
nis:
CEDHA. C
Convenio Marco
M
de Co
ooperación entre la Un
niversidad Rovira y Vi rgili y el Ce
entro de De
erechos
Humanos y Ambientte (CEDHA)).
mb el Depa
artament d
de Territori i Sosten
nibilitat
Conveni Marc de Pràctiques Estudiantss URV am
(Gencat).
U
Rovira i Virgili, la Fundació URV, la Fundació Tarragona Smart
Conveni entre la Universitat
ona i l’Ajun
ntament de
e Tarragona
a relatiu al Centre
Mediterranean City, l’Autoritat Portuària de Tarrago
mbiental de
e Tarragona
a Alcalde Pe
ere Lloret.
d’Estudis de Dret Am

2.2
2.4.6

Tre
eball Fi de Màster
M

et 1393/20
007, de 29 d'octubre, que regula
a els ensen
nyaments u
universitaris
s oficials es
stableix
El Reial decre
qu
ue, els estudis condue
ents a l'obte
enció del T
Títol Oficial de Màster “concloura
an amb l'ela
aboració i defensa
d
pú
ública d'un treball de finalització de Màsterr, que tindrrà entre 6 i 30 crèditts”. Es trac
cta, per tan
nt, d'un
req
quisit imprrescindible per obtenir el títol Oficial de Màster. Pe
er això, ell Màster en Dret Am
mbiental
contempla un
na assignattura que respon a aqu
uest treball..
er és doncs una assign
natura oblig
gatòria anual de 12 o 9 crèdits ECTS,
E
en funció de
El treball de ffi de Màste
l’orientació del treball. El
E Treball de
d fi de Màsster (TFM) consisteix en la realittzació d'un projecte o estudi
el qual s'integrin, apliquin i dessenvolupin els coneix
xements, h
habilitats i actituds ad
dquirits
original en e
urant el període de docència
d
de
el Màster. Aquest tre
eball té, pe
er tant, un
n caràcter integrador ja que
du
mo
obilitza el conjunt de competè
ències gen erals i específiques associadess a la titu
ulació. Els crèdits
assignats al TFM ens donen
d
una idea apro
oximada de
el temps que
q
ha de dedicar l'a
alumne a la
l seva
alització. La
a Universita
at Rovira i Virgili estip
pula que ca
ada crèdit (ECTS) es ccorrespon amb 25 o 30
0 hores
rea
de
e treball de l'alumne. Per
P tant, si l'assignatu
ura consta de 12 ECTS
S, l'alumne hauria de dedicar enttre 300
i 360
3
hores.
ental contempla dues orientacion
ns a l'hora de realitzarr el TFM:
El Màster en Dret Ambie
O
investigado
ora. Posa major
m
èmfa
asi en el co
omponent investigado
i
or i serveix
x com a iniiciació i
· Orientació
pa
as previ als
s estudis de doctorat.. És impresscindible trriar aquesta opció si es desitja continuar amb el
do
octorat.
acadèmica-profession
olupament d'un proje
· Orientació
O
nal. Està en
nfocat a la
a realització
ó i desenvo
ecte de
caràcter proffessional. Si
S s'opta pe
er realitzar un treball d'aquest tipus, també
é es té opc
ció a contin
nuar els
octorat.
estudis de do
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stiques del treball
1. Caracterís
e fi de Mà
àster consisteix en u
un treball d'investigació realitza
at individu
ualment pe
er cada
El treball de
estudiant am
mb la superv
visió d'un professor
p
un
n la matèria
a designat pels respon
nsables
niversitari o expert en
els estudis. Té com a objectiu
o
la introducció
ó en la recerca jurídica
a.
de
t
2. Característtiques del treball
- El
E treball h
ha de tenirr una exten
nsió d’entre
e 50 i 100
0 pàgines, incloent-hi les notes a peu de plana i
ex
xcloent-hi la
a bibliografia i els annexes.
- Haurà d’incloure l’índ
dex, una introducció que justiffiqui l’objecte del tre
eball, unes
s conclusions i la
bliografia utilitzada.
bib
- Les
L referències bibliog
gràfiques es
s podran fe
er seguint le
es regles d’’estil que ess faciliten a la web.
elaboració
3. Procés d’e
3.1.- Elecció del tema objecte
o
d’es
studi
estudiant h
ha de prop
posar un tema
t
objeccte d’estud
di, preferentment rellacionat am
mb l’elaboració o
L’e
l’aplicació de la normativa ambienttal en un se
ector concrret.
haurà de co
onsultar am
mb el coordinador l’ade
equació del tema als continguts
c
formatius dels
d
estudis
s.
S’h
En
n la mesura
a que sigui possible es procura
arà acabar aquesta fa
ase abans d’acabar el
e primer curs
c
del
mà
àster.
2.- Designa
ació del dire
ector del trreball
3.2
Un
n cop decid
dit el tema objecte del treball, ell coordinad
dor de la materia desi gnarà el diirector o directora
de
el treball i h
ho comunica
arà a l’estu
udiant per ttal que es puguin
p
posa
ar en conta cte.
En
n la mesura
a que siguii possible es
e procurarrà finalitzarr aquesta fase
f
abans d’acabar el
e primer curs
c
del
mà
àster.
Se
ense perjud
dici de les particularittats de cad
da cas, es recomana que durantt el període d’elabora
ació del
tre
eball el dirrector o dirrectora i l’estudiant ttinguin, com a mínim
m, un prim
mer contactte per dete
erminar
l’estructura d
del treball,, així com els mate
erials a utilitzar i una reunió ffinal per a que es doni
d
la
sobre el res
sultat del trreball.
conformitat s
3.- Presenttació del tre
eball
3.3
Pe
er formalitzar la prese
entació del treball cal lliurar a la seu de la Secretaria del CEDAT
T de la Facu
ultat de
Ciè
ències Juríd
diques:
- una
u
còpia re
elligada en paper del treball
- una
u
còpia e
en format electrònic de
el treball
- document
d
d
de conformitat signat pel directorr o directorra
- document
d
d
de conformitat per a la
a seva pub licació en fo
ormat electtrònic signa
at per l’alum
mne
Si no hi ha a
autorització
ó expressa del coordin
nador en un
u sentit diferent, el ttermini màxim de lliurament
de
el treball és el 30 de ju
uny.
4.-- Acte de defensa del treball
Els
s treballs es presen
ntaran en acte púb lic davant d’una Co
omissió forrmada perr tres pro
ofessors
un
niversitaris o experts en la matè
èria i consiistirà en un
na exposiciió durant u
un màxim de 15 minuts per
pa
art de l’alumne de le
es caracterrístiques bà
àsiques del treball (o
objecte d’e
estudi, mettodologia d’anàlisi
d
utilitzada, esttructura de
el treball i principals
p
co
onclusions)).
ó, els mem
mbres de la Comissió rrealitzaran les consideracions qu
ue considerin oportun
nes i es
A continuació
aula a l’alu
umne per a que procedeixi a re
espondre. E
En principi,, està prev
vist que
torrnarà a donar la para
l’acte de defe
ensa es de
esenvolupi durant
d
un màxim de 45 minuts. Per a l’ex
xposició ora
al, l’alumne
e podrà
c
presen tacions am
mb transparències, diap
positives o power poin
nt.
utilitzar recurrsos de recolzament com
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Si no hi ha autorització expressa del
d coordin ador en un
n sentit dife
erent, el te
ermini de presentació pública
de
els treballs c
compren de
es del 15 de juny al 1 5 de juliol.
La qualificació, que serà
à numèrica, es farà so
obre un mà
àxim de 10
0 punts. La Comissió, prèvia deliberació
p
tanca
ada, comun
nicarà la qualificació a l’autor o a l’autora de
el treball en
n el mateix acte.
a porta
ota aquesta informació
ó es publicitta a la pàg ina web de
el Màster Un
niversitari e
en Dret Am
mbiental a:
To
cedat.cat/ca
a/formacio//postgrau/ it_treball/treball_fi_de
e_master.p
php
htttp://www.c
htttp://www.c
cedat.cat/ca
a/formacio//postgrau/ it_treball/_
_docs/Instru
uccions%20
20final%20
0It.%20
0Treball%2
Pro
ofessioanlittzador.pdf
htttp://www.c
cedat.cat/ca
a/formacio//postgrau/ it_treball/_
_docs/Instru
uccions%20
0Treball%2
20final%20
0It.%20
Re
ecerca.pdf
Els
s treballs d
de fi de màster
m
corre
esponents al curs 20
012/2013 han
h
estat molt nomb
brosos i de
e molta
qu
ualitat, tal i com dem
mostra l’av
valuació. A
Així mateix
x la gran diversitat de temes tractats i alhora
d’a
actualitat demostra l’interès i dedicació del nostre alum
mnat. Els treballs defe
ensats són els següen
nts:
" El
E règim jurrídic aplicab
ble als incendis foresta
als. Especia
al referència a la resp
ponsabilitat patrimonia
al de
l'administraciió "
A
de la normativ
va en mate
eria de bien estar animal en el sec
ctor porcino
o"
" Análisis
ey de Costa
A
pre
eguntas sob
bre la reforrma de la Le
as"
" Algunas
Retos en la c
creación de
e un Corred
dor Biológicco en el Carribe "
"R
a funció social en el marc
m
de la política
p
fore
estal a Cata
alunya. La recol·lecció
r
ó de bolets com una ac
ctivitat
"La
vin
nculada a la
a funció soc
cial del bos
sc"
as vías de lla responsa
abilidad de las Empressas Transna
acionales de la Unión Europea po
or daños
"La
am
mbientales e
en un mundo globalizado: La Vía
a de la resp
ponsabilidad
d Civil "
a aplicación
n de la ISO
O 14001:2004 para la obtención de
d la certifiicación en g
gestión ambiental"
"La
E
de la
a creació i la gestió d'u
una reserva
a marina a Tarragona"
" Estudi
E abordaje jurídico de
e la deuda ecológica:
e
d
de la génes
sis socio ec
conómica ha
acia la justicia ambien
ntal"
" El
as subterrá
áneas por la
a utilización
n de nitrato
os en activid
dades agrá
árias. Estud
dio de
"Contaminaciión de agua
la aplicación de la Directiva de Nitrratos"
e Estudis en Dret A
Ambiental de
d la URV l’any 2005
5 va decid
dir iniciar, amb el
El Grup de rrecerca i els
pa
atrocini de l’Ajuntament de Vila--seca una ccol·lecció amb el títol “Quadernss de Dret Ambiental”
A
”, on es
pu
ublicaria entre d’altres
s el millor treball de fi de Màste
er dels Estudis de Dre
ret Ambienttal de la URV. Els
tre
eballs a pub
blicar en aq
questa col·lecció corre
esponents al
a curs 2012-13, són: "La funció
ó social en el
e marc
de
e la política forestal a Catalunya.. La recol·le
ecció de bo
olets com una activitatt vinculada
a a la funció
ó social
de
el bosc" i " El règim jurídic aplicable als incendis forestals.
f
Especial
E
refferència a la respons
sabilitat
pa
atrimonial d
de l'adminis
stració ".
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3.1.1 Satisfa
acció
A continuació
ó s’exposen
n algunes dades
d
de l’’enquesta d’activitat
d
docent
d
del curs 2012-2013. El nombre
n
enquestes valorades al Màster Universita
ari en Drett ambiental és de 17
71. Les pu
untuacions de les
d’e
en
nquestes es
s calculen sobre una qualificació màxima de
e 7.
Taula 9. Resultatts de l’enque
esta d’activit
tat docent
M
Mitjana
Desviació
Mitjana
prregunta
pregunta
pregunta
M
Màster
Màster
URV
En els pla
antejaments inicials
de l'assig
gnatura, espec
cifica
claramen
nt els objectius
s, el
6,14
1,36
5,60
programa
a i els criteris
d'avaluac
ció.
Les activiitats docents
s'ajusten als objectius,,
contingutts, sistema
6,01
1,50
5,52
d'avaluac
ció i competèn
ncies
que preve
eia la guia docent.
La metod
dologia
d'ensenyament s'adequa als
5,77
1,70
5,32
objectius de l'assignatura.
Explica els continguts amb
5,99
1,50
5,28
claredat.
Resol sattisfactòriament els
dubtes o preguntes qu
ue se li
6,15
1,38
5,48
plantegen
n.
Es preocu
upa per estimular
l'interès de
d l'alumnat en
e
5,98
1,54
5,25
l'assignattura.
Manté un
n bon clima de
e relació
personal i comunicació
ó amb
6,36
1,22
5,54
els estudiants.
Compleix
x amb l'horari de
classe i d'atenció
d
6,33
1,37
5,87
personalitzada fora de l'aula.
El volum de treball és
coherent i proporcionat als
6,02
1,54
5,38
crèdits de
e l'assignatura
a.
Globalme
ent considero que és
6,04
1,48
5,51
un/a bon/a professor/a
a.

Desviació
ó
pregunta
a
URV

1,57

1,59

1,75
1,84
1,78

1,89

1,74

1,55

1,73
1,69

Font: Enqu
uesta d’activitat docent
Data inform
me:17/02/2014
4

es realitzad
des per la Universitat
U
Rovira i Virgili
V
(Esco
ola de Postg
grau i Doctorat) relattives al
Les enqueste
3 reflecteix
xen un nive
ell alt de ssatisfacció amb
a
el pro
océs d’ense
enyament- aprenentattge. En
curs 2012-13
ecte, les op
pinions i va
aloracions dels
d
estudia
ants han estat altame
ent positive
es respecte
e del globall de les
efe
assignatures impartides
s del curs 2012-13.
2
C om es pot observar a la taula 9 totes les respostes
r
s
superen
btinguda en
n tota la UR
RV i en la m
majoria de preguntes
p
es
e sol sobre
epassar el 6 sobre 7.
la mitjana ob
nalitzant va
alorativame
ent els resu
ultats de le
es enqueste
es, cal destacar un g rau de satisfacció important
An
de
els nostres estudiants,, ja que el resultat de tots els as
spectes con
nsultats sup
peren la mitjana obtin
nguda a
niv
vell de la Universitatt. Els estud
diants han valorat molt
m
positiva
ament la i mpartició d’una
d
assig
gnatura
inttroductòria i extracurricular per als estudia
ants de no
ou accés al Màster, l’a
anomenada
a “Assignattura 0”,
els
s quals valo
oren de mo
olta utilitat per tal de facilitar la integració dels estudiiants juristes estrange
ers que
no
o coneixen e
els fonaments del sisttema jurídicc espanyol,, com pels estudiants
e
que no són
n juristes.
ot i així, c
cal esmenttar que les
s enqueste
es han refflectit repe
eticions de continguts o llacunes en
To
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assignatures en les que
e el profes
ssorat de d
diverses ass
signatures amb conti nguts relac
cionats i/o que el
ofessorat é
és extern i amb una co
ol·laboració
ó puntual d’expertesa
d
estes obserrvacions ha
an estat
pro
. Tots aque
rec
collides per la coordiinació del Màster i h an estat traslladats als coordin
nadors de cadascuna de les
assignatures en qüestió
ó i analitzad
des pel Com
mitè de Seg
guiment de
e la Qualita
at del Màste
er, com a part
p
del
océs de miillora de la qualitat. Un
U altre asp
pecte sugg
gerit pels es
studiants a través de
e les enque
estes és
pro
qu
ue el materrial docent es lliuri o estigui
e
disp
ponible a l’e
espai virtua
al amb ante
erioritat a la
l imparticiió de la
cla
asse magisttral. En relació a aquesta qüestiió, igual qu
ue en l’ante
erior inform
me de seguiment del Màster,
M
es soluciona gràcies al treball i re
ecomanacio
ons del Co
omitè de Se
eguiment d
de la Qualitat del Màster en
Drret Ambienttal.
s estudiantts també han fet co
onstar la d
disponibilita
at i l’atenc
ció persona
alitzada de
els professo
ors per
Els
ate
endre als a
alumnes tan
nt en els despatxos ccom per mitjans telem
màtics, així com també fan consttar una
valoració molt positiva del
d Pla d’Ac
cció Tutoria
al adaptat als
a estudis del
d Màster en Dret Am
mbiental.
na altra valoració positiva que posen de m anifest els alumnes és
é l’alta qua
alitat docen
nt del Màstter, així
Un
com la bona predispo
osició del professora
at del Màster per atendre
a
le
es necessittats forma
atives i
aprenentatg
ge dels estudiants.
d’a
e la mateix
xa manera que succe
eïa en ante
eriors curso
os, d’entre les assign
natures que
e més valo
oren els
De
estudiants só
ón les pràcttiques exterrnes i la clí nica jurídic
ca ambienta
al.
o s'han dettectat prob
blemes o in
nsatisfaccio
ons en quant a l'organització i a
administrac
ció acadèm
mica del
No
Mà
àster. Les e
enquestes als
a estudian
nts del Màsster han rev
velat alguns
s aspectes menors qu
ue són millo
orables,
i sobre
s
els q
quals s'han
n enviat re
ecomanacio
ons generals als profe
essors imp
plicats en el
e màster. D'altra
ba
anda, els as
spectes millor valorats
s són l'orga
anització i la
a distribució d'horaris..
n general, les enques
stes realitza
ades denotten una intteracció es
studiants - professors
s satisfactò
òria. De
En
forrma puntua
al, s'asseny
yala com a millorable la coordina
ació entre professors
p
d
d'algunes d'assignaturres.
3.2
2

Resulttats

3.2
2.1 Resulttats acadèm
mics
de les taxes de rendiment
r
de la titulació a nivell
La titulació ha realitzat una anàlisi d
assignatura
a (molt elevades, justificades pe
el perfil de
e l'alumnat i l'estret sseguiment del professorat a
d'a
tra
avés d'avaluació contíínua).
Taula 10
0. Taxa d’èx
xit i taxa de
e rendimen
nt
Taxa de rendimentt (pla
2006)
Taxa de rendimentt (pla
2010)
Taxa d'èxit (pla 20
006)
Taxa d’èxit (pla 20
010)
Font: SINIA
Data informe:15/0
01/2014

2008-09

2009
9-10

2010-11

20
011-12

2012-13

95,45%
%

94,6
64%

90,,15%

8 5,86%

100,00%
1

94,,35%
100,00%
100,00%

93
3,66%
10
00,00%
10
00,00%

99,63%
%

98,5
58%

96,79%
100,00%
1
100,00%

D’a
acord amb les dades recollides en
e la Taula n. 10, la taxa
t
d'èxit en el Pla d ’estudis de
el 2006, com
m en el
de
el 2010, ha
a estat de
el 100%. És
É a dir, d
de totes le
es assignattures del m
màster, és a dir, la relació
pe
ercentual e
entre el no
ombre de crèdits su perats i el nombre de crèditss presentatts a examen per
assignatura é
és del 100%
%. En gene
eral doncs els indicad
dors demos
stren un altt nivell d’èx
xit pel que fa a la
natures del Màster. La
a taxa de rendiment del curs a
acadèmic 2012-13,
2
és
s a dir,
superació de les assign
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rellació perce
entual entre el nom
mbre de c rèdits sup
perats i el nombre de crèdits
s matricula
ats per
assignatura, és del 100
0% i 96,79%, respecttivament, respecte
r
de
el Pla d’est udis 2006 i 2010. Les taxes
e rendimentt i èxit pode
en considerrar-se altess respecte les
l obtingudes en curssos acadèm
mics anterio
ors.
de
al indicar que la conse
ecució d'un
nes taxes d
d'èxit i rend
diment properes al 10
00% en la major partt de les
Ca
assignatures indica una baixa varia
abilitat en e
els resultatts. Seria convenient la
a realització
ó d'una anà
àlisi per
ue aqueste
es taxes van
n associade
es a una ad
dquisició effectiva de ccompetències i coneixe
ements
comprovar qu
er part dels
s estudiants
s en cadas
scuna de le
es assignatures. Es re
ecomana la
a realització
ó d'una anàlisi de
pe
da
ades proced
dent de fon
nts més div
verses i del s proceden
nts del desp
plegament de la resta
a de proced
diments
de
el SGIC.
Taula 11. Nombrre de titula
ats i taxa d’eficiència
Curs inici
20
008-09
2007-08

2008-09
2009-10

2010-11

2011-12

Nombre de titulats
(pla 2006)
Taxa d’eficiè
ència (pla 200
06)
Nombre de titulats
(pla 2006)
Taxa d’eficiè
ència (pla 201
10)
Nombre de titulats
(pla 2006)
Taxa d’eficiè
ència (pla 201
10)
Nombre de titulats
(pla 2010)
Taxa d’eficiè
ència (pla 201
10)
Nombre de titulats
(pla 2010)
Taxa d’eficiè
ència (pla 201
10)
Font: SINIA
A
Data inform
me:15/01/2014
4

2009-10

2010-11

9

1

1

99
9,59%

80,815

82,47%

1

5

3

10
00,00%

96,62%

89,89%

1

5

4

97
7,56%

97,56%

88,40%

2011-12

1

15

100,00%

99,01%
%

2012--13

8
97,86
6%

Re
especte a l’’anàlisi de la taula 12
2, el nombrre d’ingress
sos en el curs
c
2012-1
13 va ser de
d 23, una
a de les
mé
és elevades respecte als anterio
ors cursos,, sols es va produir un
u abandon
nament i va
v ser per motius
pe
ersonals de l’estudiantt, aliens al funcionam
ment del Mà
àster, repre
esentant un
na de les xifres
x
més baixes.
Aq
quest fet c
constata, que els estudiants se
egueixen l’itinerari curricular sa tisfactòriam
ment, cons
siderant
l’esforç econò
òmic i perso
onal que re
epresenta rrealitzar un Màster de dos anys a
acadèmics.

s, d’abando
2. Nombre d’ingressos
onaments i taxa d’aba
andonamen
nt
Taula 12
Curs inici

2006-07

2007-08
2008-09

2009-10

2010-11

Nombre d’in
ngressos
Nombre d’abandonamentts
Taxa d’aban
ndonament
Nombre d’in
ngressos
Nombre d’abandonamentts
Taxa d’aban
ndonament
Nombre d’in
ngressos
Nombre d’abandonamentts
Taxa d’aban
ndonament
Nombre d’in
ngressos
Nombre d’abandonamentts
Taxa d’aban
ndonament
Nombre d’in
ngressos
Nombre d’abandonamentts
Taxa d’aban
ndonament

20
008-09
24
2
8
8,33%

2009-10

2010-11

2011-12

2012--13

14
3
21,43%
9
0
0,00%
18
3
16,67%
%
23
1
4,35%
%
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Font: SINIA
A
Data inform
me:10/02/2014
4

n quant a la
a taxa de graduació,
g
continua ssent elevad
da, considerant que la
a xifra del 73,91% inc
clou no
En
sols els gradu
uats del Pla
a 2006, sinó
ó també elss primers graduats
g
de
el Pla d’estu
udis del 201
10.
Taula
a 13. Taxa d
de graduac
ció

Curs d’inici
C
2009-10
2010-1
11
71,43%
2
2007-08
100,00
2
2008-09
0%
2
2009-10
2
2010-11
Font: SIINIA
Data info
orme: 10/02//2014

2011-12

201
12-13

55,56%
7
73,91%

n tot cas i p
pel que fa al
a Pla del 2006,
2
la tax
xa en el cu
urs 2010-11
1 va ser de
el 100%, mentre
m
que el curs
En
20
011-12 ha disminuït al
a 55,56%, donat que
e la major part d’alum
mnes es va
a graduar l’any anterrior i la
da
ada del 201
11-12, corrrespon a un
u menor n
nombre d’a
alumnes. Respecte
R
a l’any 2012
2-13, la proporció
d'e
estudiants q
que van ac
cabar la titu
ulació en el temps pre
evist en el seu
s
pla d'esstudis o bé un curs ac
cadèmic
mé
és, en relac
ció a la sev
va cohort d'entrada, s’’eleva al 73
3,91%, superant la de
el curs 2009
9-10.
3.2
2.2 Resulttats person
nals
En
n aquest aspecte cal destacar dos aspecttes: en prrimer lloc, el vincle a
amb els estudiants i antics
estudiants de
el Màster co
om a èxit de
d la forma
ació del Màs
ster i com a prova qu
ue els nostrres estudian
nts han
eballat i as
ssolit les co
ompetèncie
es nuclears,, transvers
sals i espec
cífiques dell Màster. I en segon lloc, la
tre
continuació d
dels estudis
s en Dret Am
mbiental a través dels
s estudis de
e doctorat.
2-2013 es van elabo
orar 10 tre
eballs de final
f
de Mà
àster, amb
b un desen
nvolupamen
nt molt
Al curs 2012
satisfactori, ttant pel qu
ue fa a l’orientació de
el professorrat respons
sable de l’a
assignatura
a com l’ass
signació
osterior del tutor, com també a la
a posterior defensa pú
ública dels treballs.
po
Pe
er iniciativa dels estud
diants i anttics estudia
ants del Mà
àster de Drret Ambien
ntal de la URV,
U
amb data
d
27
d'o
octubre de 2009 es va
v crear l'A
Associació d
de Alumne
es i Ex alum
mnes de D
Dret Ambien
ntal de Tarrragona
(AAEDAT), as
ssociació se
ense ànim de
d lucre i a
amb person
nalitat jurídica pròpia.
La AAEDAT té
é per finalittat estrènyer llaços d''integració entre els estudiants i antics estu
udiants del Màster
d
als s
seus estatu
uts té com objectius:
i d'acord
1. Satisfe
er interess
sos comuns
s amb la fi nalitat de promoure els nostress coneixem
ments científics de
caràctter ambienttal i aplicarr-los en ben
nefici de la col·lectivita
at.
2. Promo
oure i mantenir una xarxa
x
de re
elacions i d'intercanvi
d
onals entre les person
nes que
s professio
s'han format en la URV en l'àmbit del dret ambie
ental.
3. Contriibuir amb la divulgaciió i difusió dels objectius del Ce
entri d?Estu
udis de Dre
et Ambienta
al de la
Universitat Rovirra i Virgili, com una e ntitat pública catalana
a d'investig
gació universitària sup
perior, i
oure i divu
ulgar al mateix
m
tem ps les activitats dels
s seus enss i col·lecttius, semp
pre que
promo
respon
nguin a alg
guns dels ob
bjectius en unciats.
4. Fomen
ntar la col·llaboració amb altres ccol·lectius universitari
u
s i la creacció d'espais comuns de
e debat
i reflex
xió.
ntitats i orrganismes socials,
5. Buscar mecanism
mes de relació amb lla societat,, representtada per en
s i econòmics.
culturals, polítics
nitzar activitats i presttar serveis als associats.
6. Organ
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Al llarg del c
curs acadèm
mic 2012-1
13, l’AAEDA
AT va realitzar una sèrie
s
d'activ
vitats, les quals, en la seva
ma
ajoria van ser desenv
volupades gràcies
g
a l'a
ajuda econòmica rebu
uda per parrt del Programa de Fo
oment i
Su
uport d'Asso
ociacions i Grups Estu
udiantils de la URV per al curs 20
012-13, que
n obtingut en
e anys
e ja havien
an
nteriors.
En
ntre les acttivitats organitzades el curs 20 12-13, cal destacar la realitzacció dels CO
OL·LOQUIS SOBRE
AM
MÈRICA LLA
ATINA, que en aquest curs de refferència va
an ser:
- Col·loqui:
C
““Canarias, ¿Islas Aforrtunadas?: característticas ambie
entales, am
menazas y alternativas
s”, el 6
de
e novembre
e de 2012.
- Col·loqui:
C
“Maíz transg
génico y soberanía alim
mentaria en México”, el 29 d’abrril de 2013.
na altra acttivitat organitzada per la AAEDA
AT és la de
enominada GREEN-DO
OCU-SESSIÓ
Ó consisteix en la
Un
pre
esentació d
de documentals intern
nacionals d e temàtica ambiental i drets hu
umans que promou la difusió
d'a
assumptes relacionats
s amb els drets hum
mans i el medi ambient. Al lla rg de 2011, la AAED
DAT va
org
ganitzar la presentació d’un doc
cumental: e
el de “Los Espigadore
es y la Espiigadora”, presentat
p
el 17 de
ma
aig de 2013
3.
Ta
ambé es va
a organitzar la Jornada de Dret Ambiental:: "Xarxa d’’intercavi a
amb moned
da social: Consum
C
res
sponsable, Comerç ju
ust i Comprromís ambi ental", el 8 d'abril de
e 2013, en el Seminari 1 de la Facultat
F
de
e Ciències Jurídiques de la Univ
versitat Ro
ovira i Virgili, que va ser a càrrrec de Rog
ger Luis Càceres,
economista, c
cooperant internacion
nal, usuari i coordinador en la Xarxa Ressò d
de Tarragona.
n altre èxit remarcablle, ha estat que 4 de
els antics alumnes
a
de
el Màster e n Dret Ambiental han
n fet la
Un
ins
scripció de les seves respectives
r
tesis docto
orals, duran
nt l’any 201
12-13:





El arbitraje inverrsionista-es
stado y sus implicaciones sobre la gobernan
nza ambien
ntal. exprop
piación
indirec
cta, trato nacional
n
y trato justo y equitativo
o
Funda
amentos de
e la democrracia ambie
ental en el estado
e
social y democcrático de derecho.
d
el caso
español
azamientos
s forzados por
p el camb
bio climátic
co: protección jurídica
Despla
La reg
gulación y control
c
extrraterritoriall de las ope
eraciones de las empre
nacionales, con
esas multin
sede e
en la unión europea, en
e los paíse
es en desarrrollo, en re
elación con el medio ambiente,
a
in
ncluida
la resp
ponsabilida
ad por daño
os ambienta
ales

especte a le
es tesis defe
ensades va
an ser duess:
Re



El derrecho al uso
o privativo de las agua
as en españ
ña y chile. un estudio de derecho
o comparad
do
La con
ntribución al
a desarrollo
o sostenible
e del mecanismo para
a un desarrrollo limpio

Es constata la importà
ància d’aqu
uest fet, p
per seguir motivant la formació
ó i la rece
erca dels nostres
estudiants més enllà de
el Màster Un
niversitari e
en Dret Am
mbiental.

3.2
2.3 Inserc
ció laboral dels
d
titulats
s
n aquest mo
oment no es
e disposa de dades o
objectives i quantificables sobre la inserció dels titulatts, tot i
En
qu
ue s’està tre
eballant de
es de l’Obse
ervatori de
e l’Ocupació
ó de la URV
V en aquessta qüestió.. En tot cas
s, val a
dirr que la co
oordinació del Màster ha realitzzat un segu
uiment dels
s ex-estudiiants del Màster
M
i mé
és d’un
80
0%, tenen una ocupació laboral i/o professsional vinculada als estudis
e
de dret ambie
ental. Actua
alment,
sis
s exestudiants van inic
ciar la seva
a tesi docto
oral, dos de
els quals am
mb beques del Centre d’Estudis de
d Dret
40
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Am
mbiental de
e Tarragon
na, dos am
mb una Becca FPI Min
nisterio de Ciencia e Innovación
n i els altrres dos
res
stants amb
b una Beca
a FI Genera
alitat de Ca
atalunya. Tres
T
exalum
mnes han ccreat una consultoria
c
pròpia
“In
nsta”, que o
ofereix serv
veis d’assessorament jurídic amb
biental, formació, per itatges ambientals, mediació
m
en
n conflictes ambientals
s i investiga
ació en drett ambiental. La resta es dedique
en a la cons
sultoria/ass
sessoria
en
n temes am
mbientals.
es de la coordinació del
d Màster s’ha poten ciat la rela
ació amb els exalumn
nes a través de les se
egüents
De
vie
es, gràcies a les quals
s s’ha pogutt obtenir l’e
esmentada informació
ó:
-

A trav
vés de l'Ass
sociació de Alumnes i Ex alumnes
s de Dret Ambiental
A
d
de Tarragon
na (AAEDAT
T)
A trav
vés de les xarxes soc
cials: el ge
ener de 20
012 es va crear una pàgina de de Facebo
ook del
Màste
er
amb
un
grup
i
exalumnes
d’alumnes
(https
s://www.fac
cebook.com
m/masterde
erechoambiental.urv?rref=tn_tnm
mn), un perfil de Twittter del
Màste
er i un grup exalumni Linkedin.

4.

Valora
ació del seg
guiment dels indicadorrs i del desenvolupam
ment de la t itulació

4.1

Valora
ació qualitativa del desenvolupam
ment de la titulació

acord amb les evidèn
ncies i indic
cadors disp
ponibles, ba
asades en la informacció pública disponible i en el
D’a
fun
ncionamentt del Sistem
ma de Gara
antia Intern
n de Qualittat, es cons
sidera que la implanta
ació de la titulació
t
en
n el curs ac
cadèmic 20
012/13 s'ha
a realitzat de manera
a adequada
a. A mode de resum dels punts
s forts i
feb
bles de la titulació es presenta la
a següent t aula-resum
m: (Adequat /Suficient/ Cal millorar)

ENTRAD
DA

PROCÉS

SO
ORTIDA

Accé
és:
Valorració: Cal millorar

Estudiantss
Valoració: Cal millora
ar

Resultats a
acadèmics
Valoració: Adequat

Característique
es
perso
onals dels
s
estud
diants de nou
ingré
és
Valorració: Ade
equat

RRHH: perrsonal acad
dèmic i
de suport a la docènc
cia
Valoració: Adequat

Resultats p
personals
Valoració: Adequat

RRMM: au les, campus
virtuals.
Valoració: Adequat

Inserció la boral dels
titulats:
Valoració: Cal millora
ar

Meca
anismes pe
er a la
incorrporació
Valorració: Cal millorar

Desenvolu
upament
ensenyam ent: metod
dologies,
avaluació, mida de grup
Valoració: Cal millora
ar
Acció tutorrial
Valoració: Cal millora
ar
Pràctiquess externes i
mobilitat
Valoració: Suficient
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Orientació
Valoració: Cal millora
ar
Satisfacció
ó
Valoració: Adequat

acord amb aquest qua
adre resum
m, es importtant aprofu
undir en la valoració
v
en
n cada mom
ment del prrocés:
D’a
1. Respe
ecte a l’entrrada: cal millorar
m
l’ac cés, és a dir,
d simplific
car la tram
mitació de documentac
d
ció i els
mecan
nismes perr a facilitar la incorpo
oració dels nous estud
diants. Totss i com ja s’ha esmentat en
l’aparttat 2.1.1. aquests mecanisme
es ja funcionen, pe
erò encara
a hi ha certa
c
incertesa i
desinfformació re
especte alg
guns tràmi ts que han de realittzar els no
ous estudia
ants, com ara, el
carnett URV, la trramitació del NIE,... P
Per tant cal reforçar aquests meccanismes ja
a existents per tal
de pal·liar encarra aquestes
s mancance
es. Respectte a les carracterístiqu es persona
als dels estudiants
a
tot i que, des de la
a coordinac
ció es vol p
potenciar també
t
la captació
c
la valoració és adequada,
udiants de Catalunya i de la ressta d’Espan
nya. Com ja s’ha esm
mentat en l’apartat 2.1.2, el
d’estu
perfil del nostre estudianta
at és en la seva gran
n majoria in
nternaciona
al, tot i qu
ue la tendència és
a dada co
om a consseqüència de la reducció de beques per
p
a estudiants
reverttir aquesta
internacionals i el
e cost de la vida en ccomparació
ó als seus països
p
d’ori gen. Finalm
ment, respe
ecte els
nismes d’in
ncorporació
ó cal encara
a millorar-los, especialment, la potenciaciió de la fig
gura de
mecan
l’“estu
udiant-mentor”.
2. Respe
ecte al proc
cés, els pun
nts més feb
bles que cal millorar só
ón: increme
ent del nom
mbre d’estu
udiants,
la coo
ordinació de
e les activitats docen
nts entre le
es diferents
s assignatu res, l’orien
ntació profe
essional
dels e
estudiants i la seva ins
serció laborral i l’acció tutorial en relació a la
a orientació
ó profession
nal dels
estudiiants. En aquest
a
sentti, seria op
portú orienttar el treba
all de fi de
e màster a possible sortides
s
profes
ssionals. I respecte a les pràctiq
ques i mobiilitat és nec
cessari seg
guir apostan
nt per la mobilitat
m
internacional dels nostres estudiants.
e
ecte a la sortida és necessari rea
alitzar un es
studi de la inserció lab
boral dels nostres
n
estudiants
3. Respe
un cop finalitzatt el Màster i continua
ar mantenin
nt els lligam
ms amb elss exalumne
es. Un dels
s punts
de la nostrra titulació és el grau
u de satisfa
acció dels nostres esstudiants un cop finalitzat el
forts d
Màste
er i l’acompliment de le
es expectattives que te
enien posades sobre e
els nostres estudis.
gunes d’aquestes feblleses de la titulació ja
a han estatt objecte de
e reflexió i anàlisis a través del Comitè
Alg
de
e Qualitat del Màster, creat en el 2011 i am b la funció de realitzar l'avaluaciió interna de
d la qualita
at de la
titulació de M
Màster. D’aq
questa activ
vitat destacca, positiva
ament, els següents
s
re
esultats:
-

La implantació per
p segon any
a
consecu
utiu d’una assignatura
a introducttòria i extra
acurricular per als
ou accés al Màster i l’a
alta satisfac
cció dels estudiants.
estudiiants de no
Els esforços pe
er potencia
ar la interrnacionalitz
zació del Màster, po
otenciant la realitza
ació de
ques extern
nes a l’estrranger;
pràctiq
La millora de la qualitat de
d les guiess docents i del mate
erial docentt disponible
e a l’espai virtual
moodlle.
Promo
oció del Pla de Treball entre el prrofessorat del
d Màster;
El des
senvolupam
ment un any
y més del P
Pla d’Acció Tutorial
T
ada
aptat als esstudis del Màster.
M

altra banda
a el Consell de Direcció del CEDA
AT va decidir obrir una
a fase expe
erimental de
e virtualitza
ació del
D’a
Mà
àster que a
afecta a qu
uatre assig
gnatures: ffonaments de dret pú
úblic ambie
ental, dret internacio
onal del
me
edi ambien
nt, dret am
mbiental de
e la Unió Europea i Intervenció administtrativa ambiental. A aquest
efe
ectes es va
a sol·licitar finançame
ent a la Fun
ndación Bio
odiversidad en el marrc de la con
nvocatòria pública
qu
ue aquesta institució realitza anualment:
a
Convocattoria de co
oncesión d
de ayudas de la Fun
ndación
Bio
odiversidad
d, en régim
men de concurrencia ccompetitiva
a, para la realización
r
de activida
ades en el ámbito
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de
e la biodive
ersidad, ell cambio climático
c
y el desarro
ollo sosten
nible. El prrojecte “Prrimera fase
e de la
ela
aboración d
de materiales para la enseñanza
a semipres
sencial del derecho am
mbiental”, ha estat acceptat
pe
er Resolució
ó de la Directora de la Fundació
ón de 16 de
d desembrre de 2011
1. L’execució del proje
ecte va
acabar satisfa
actòriamen
nt el setemb
bre de 2012
2.
ental va ser
xí mateix, des del curs
c
2011-12, el Màsster Univerrsitari en Dret Ambie
s
escollit per la
Aix
Un
niversitat pe
er a participar en un programa p
pilot de virttualització d’una assig
gnatura de Màster lide
erat pel
Se
ervei de Recursos Edu
ucatius. L’ex
xperiència en la reforrmulació pilot de l’asssignatura de
e “Dret Am
mbiental
de
e la Unió E
Europea ha permès generar une
es guies, que
q
poden donar un recolzament molt va
aluós al
pro
ofessorat q
que particip
pi d’aquest activitat. E
El contingu
ut d’aquesta
a activitat formativa es centraria en la
capacitació d
del professo
orat del con
njunt de le
es guies, elaborades pel
p Servei d
de Recurso
os Educatiu
us de la
RV, és a dir; de la gu
uia sobre els diversoss passos qu
ue el profes
ssorat haurria de segu
uir per reallitzar el
UR
dis
sseny instru
uccional d'u
una assigna
atura virtua
al; de les activitats
a
i recursos
r
pe
er a la docè
ència virtual; de la
gu
uia per a la
a interacció
ó i comunic
cació en un
n curs virtual; de la guia de co
om estructurar l'espa
ai d'una
assignatura v
virtual: ein
nes i recurs
sos; i, fina lment, de la guia per els aspecctes clau a considera
ar en la
p
formatiu.
f
virrtualització de tot un programa
ot aquest esforç de fo
ormació i ca
apacitació realitzada pel profess
sorat del M
Màster respon a la voluntat i
To
ne
ecessitat d’a
adaptar el Màster en un futur a ls objectius
s d’innovac
ció i interna
acionalitzac
ció fixats a tota la
UR
RV.
5.

Propostes de millora

5.1

Propostes de millora

Re
especte a le
es proposte
es de millorra a més d
de considerar els puntts dèbils an
nalitzats en l’apartat anterior
a
d’a
aquest info
orme, s’ha pres nota dels sugge
eriments realitzats per l’”Informe
e d’Avaluac
ció del Seg
guiment
de
e Titulació”,, elaborat per
p l’AQU ell 5 de desembre de 20
012, per tal incloure’lss al seguim
ment del currs.
n aquest sentit, i d’aco
ord amb l’esmentat infforme es va proposar incloure le
es següents
s millores:
En
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Taula 14. Pro
opostes de millo
ora de titulació

Centre

Tittulació

Àmbit de la
millo
ora

Punt fe
eble
detecttat

F
FACULTAT
C
CIÈNCIES
MU
UDA
JURÍDIQUES

ENTRA
ADA:
Mecanismes
de faciliitar la
incorporació
de nous
s
estudiants
Accés a la
Informa
ació

F
FACULTAT
C
CIÈNCIES

ADA: Actualmen
nt
ENTRA
Mecanismes aquests

MU
UDA

Actualment no
s’inclou
aquesta
informació
ó de
forma suficient
i/o comple
eta

Propos
sta de
millora

La millora
supos
sa una
modifficació Respons
sable
de
e la
implantació
mem
mòria
d’aplica
ació
verific
cada?
(1
1)

Incloure un enllaç
gina web
a la pág
del Centrre en la
pàgina web de la
titulació, així com
enllços
altres
d’informacció
útil
nou
per
al
estudiant
Completa
ar la
informació
ó sobre
els criteriss de
NO
selecció p
per
accedir alss estudis;
Millorar la
informació
ó
relativa al treball
de fi de màster, les
practiquess
externes, mobilitat
i professorat

Millora de
NO
l’atenció, rrecepció i

Termin
ni
implanta
ació

Indicado
ors
de
seguime
ent

Coordina
ació

Curs 2012
2-13

Informació
ó
pública al web

Coordina
ació i
professorrat

Curs 2012
2-13

mes
Mecanism
de suport als
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JURÍDIQUES

F
FACULTAT
C
CIÈNCIES
JURÍDIQUES

F
FACULTAT
C
CIÈNCIES
JURÍDIQUES

F
FACULTAT
C
CIÈNCIES
JURÍDIQUES

F
FACULTAT
C
CIÈNCIES
JURÍDIQUES

de faciliitar la
incorporació
de nous
s
estudiants

MUDA

MUDA

MUDA

MUDA

mes
mecanism
de suport al
nou estudiant
no estan
suficientm
ment
desenvolu
upats
Disminució de
l’estudianttat;
limitacionss
ENTRA
ADA: econòmiqu
ues i
Pla d’es
studis una millor
adequació
ó a la
demanda
existent
Evitar
solapamen
nts
d’activitatss
avaluative
es que
generen u
una
PROCÉ
ÉS
falta de
planificació i
organitzacció
del treball de
l’estudiantt
Aquesta
formació
orientada a les
PROCÉ
ÉS
sortides
profession
nals
no és suficcient
Actualment
SORTIDA:
Orientació i aquesta
informació
ó
ó no
inserció
laboral
es té

Facultat de Ciències
C
Jurídiqu
ues

seguiment
personalitzat del
nou estudiant

Plantejar la
ó d’una
realització
memòria d
de la
titulació

nous
estudiants
s

SI am
mb
modific
cació
substa
ancial

Coordina
acióCentre-URV

Curs 2013
3-14

Memòria del
d
Màster

Millora de la
coordinació de les
activitats
NO
es.
avaluative
Realització del Pla
de treball

Coordina
ació

Curs 2012
2-13

Plans de
treball
realitzats

Millora de
ó
l’orientació
profession
nal de
l’estudiantt

Coordina
ació

Curs 2012
2-13

Accions
d’orientaciió
profession
nal

Curs 2013
3-14

ó
Informació
sobre la
inserció
laboral dells

La realització de
ents
mesurame
sobre la in
nserció
laboral de
els titulats

NO

NO

Centre-URV
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i realitzar activitats
d’orientació per a
la insercciió laboral

Facultat de Ciències
C
Jurídiqu
ues

titulats

(1
1) Es poden donar diferents situacions: NO; SI sens
se modificació substancial; SI amb modificació sub
bstancial

46

Seguime
ent anual del
Màster en Dret Amb
biental
Curs 2
2012-2013

5.2
2

Facultat de Ciències
rídiques
Jur

Propostes de mo
odificació de
e la memòrria

Ta
al i com s’h
ha comenta
at en el pre
esent inform
me, els efectes del co
ontext econ
nòmic limite
en la capac
citat de
captació d’e
estudiants al Màsterr Universi tari en Dret
D
Ambiental, esp
pecialment dels estudiants
ar la possibilitat de fer
f
un canv
vi en l’oferrta acadèm
mica del
intternacionals, qüestió que ha fett replanteja
Mà
àster aproffitant aques
sta necessitat d’aplica
es tecnolog
gies de la informació i el coneix
xement
ar les nove
din
ns dels pro
ocessos d’a
aprenentatg
ge de la U
Universitat. La propos
sta de mod
dificació de
e la memò
òria del
Mà
àster podria
a permetre
e canviar la impartició del Màsterr d’una modalitat pressencial a un
na virtual pel
p curs
20
014-2015. A
Al llarg de
el curs acad
dèmic 201 2-2013, to
ot el profes
ssorat del Màster s’ha estat forrmant i
pre
eparant per el canvi de
d modalita
at docent d
del Màster i la memòria s’ha fina
alitzat a fina
als del curs
s 201220
013 i s’ha presentat en
n el curs 20
013-2014.
Aq
quest replan
ntejament permetrà eliminar
e
less barreres físiques, a través de l'ús de la plataforma virtual
mo
oodle (vide
eoconferènc
cies, fòrum
ms, wikis i x
xats per a que els pa
articipants es comuniquin); potenciarà
l’alternança e
entre diverrsos mètodes d'ensen
nyament, ja
a que els estudiants
e
eballar de manera
m
podran tre
dividual o fformant gru
ups; garanttirà una fle
exibilitat ho
orària, perm
metent que l’estudiantt accedeixi al curs
ind
qu
uan disposa
a de temps suficient; afavorirà
a
la
a interacció
ó i el rol acttiu de l’estu
udiant i inc
crementarà l’ús de
rec
cursos en línia i/o multimèdia,
m
que actua
alment esta
an poc utilitzats a la
a nostra Un
niversitat, com la
vid
deoconferència. Altres avantatg
ges que offereix la fo
ormació en
n línia serran les seg
güents: im
mmersió
prà
àctica en un entorn Web 2.0; pràctiquess en entorrns de sim
mulació virt ual, difícils
s d'aconseg
guir en
forrmació pres
ó; gestió re
eal del coneixement: intercanvi d'idees, op
pinions,
sencial, sense una grran inversió
prà
àctiques, e
experièncie
es. Enriquiment col·l ectiu del procés d'a
aprenentatg
ge sense límits geog
gràfics;
actualització constant dels
d
continguts (dedu
ucció lògica
a del punt anterior), i reducció de costos (en la
ajoria dels casos, a nivell metodo
ològic i, sem
mpre, en l'aspecte log
gístic).
ma
Se
ens dubte, la introducció d’aquesta nova
at d’imparttició del M
Màster Universitari en
e Dret
a modalita
Am
mbiental pressuposa un
u repte en
n la innovacció docent: tenir profe
essorat alta
ament qualificat en les
s noves
tec
cnologies d
de la inforrmació i co
omunicació aplicades a la docè
ència i aprrenentatge. Aquesta qüestió
suposa un re
eplantejame
ent integral del Màste
er Universitari en Drett Ambientall, però sobretot de les
s seves
ontinguts i incorporar elements de Dret comparat
assignatures,, les quals s’ha aprofitat per acttualitzar co
mbiental, pe
er tal d’incrrementar l’a
atractiu de ls estudis fora
f
de l’Esttat espanyo
ol.
am
e la planific
cació proje
ectada iniciialment, ja
a s’ha supe
erat les seg
güents fase
De
es del pla de treball per la
conversió a la
a modalitatt virtual:
Estructura i continguts
s: qüestion s pendents
s ( ronda amb professsorat, durada assignatures 8
a) 1ª fase. E
crè
èdits, assig
gnatures qu
ue canvien de
d curs)
b) 2ª fase. Metodolog
gia. Decisio
ons prèviess (competè
ències, nombre d’acttivitats ava
aluatives, segona
convocatòria))
ó de la Mem
mòria de rev
verificació d
del Màster. Modificació del MUDA
A: 2ª fase: metodolog
gia i pla
c) Preparació
de
e treball de preparació
ó de materia
als.
n aquest se
entit, el pro
ofessorat de
el Màster ss’ha estat preparant
p
i capacitantt per afronttar els repttes que
En
suposa el can
nvi de la titulació d’un
n escenari presencial a un no prresencial. A
Així, s’ha sol·licitat de
es de la
del Màsterr una form
mació especcífica a l’ICE de la URV, guia da pel Servei de Re
ecursos
coordinació d
ducatius de
e la URV. El
E professorrat ha form
mat part de
e dos proje
ectes de fo
ormació impulsats des de la
Ed
coordinació d
del Màster en
e Dret Am
mbiental, tittulats “Inn
novació doc
cent a travé
és de l’apre
enentatge virtual:
e-learning aplicat
a
als e
estudis de Dret Ambiental de la
a URV” i “In
nnovació do
ocent a
l’experiència pilot de l’e
avés de l’ap
prenentatge virtual: segona
s
fase
e en l’expe
eriència pilo
ot de l’e-lea
arning aplicat als estudis de
tra
Drret Ambienttal de la UR
RV”. Gràcies a aquest dos projectes impulsa
ats des de lla coordinació del Màs
ster, ha
pe
ermès conv
vertir-se en
n el mode
el de referrència per a altres titulacions
t
que apostten també per la
virrtualització del estudis
s.
47

Seguime
ent anual del
Màster en Dret Amb
biental
Curs 2
2012-2013

5.3
3

Facultat de Ciències
rídiques
Jur

Seguim
ment propo
ostes millorra de l’inforrme anterio
or

ot seguint les recoma
anacions del
d Comitè de Seguim
ment de la
a Qualitat del Màste
er i de l’”Informe
To
d’A
Avaluació d
del Seguiment de Titu
ulació”, elab
borat per l’AQU el 5 de
d desemb
bre de 2012
2, en relaciió a les
pro
opostes de
e millora qu
ue es propo
osaven en ll’anterior in
nforme de seguiment
s
del Màsterr, es fa la següent
s
valoració:
1. Accion
ns relaciona
ades amb la
a difusió de
el Màster i l’accés a la informació
ó
ASSOL
LIMENTS: S’ha procedit a inclou
ure un enlla
aç a la pàgina web del Centre en la pàgina we
eb de la
titulació
ó, tal i com recomanava
a l’Informe d
de l’AQU. Aiixí mateix, s’està en proocés de com
mpletar la infformació
sobre e
els criteris de
e selecció pe
er accedir alls estudis i ta
ambé la informació relatiiva millorar la informació
ó relativa
al treba
all de fi de màster,
m
les pràctiques exte
ernes, mobilitat i professorat.
PENDE
ENT: Millorar la informac
ció pública i l’accessibilittat sobre els indicadors dde l’ensenya
ament, especcialment
aquellss que contin
nuen en lleng
gua catalana
a i no en alltres llengües. Des de laa coordinaciió del Màste
er s’està
treballa
ant perquè els recursos en
e línia del C
CRAI siguin accessibles
a
en
e castellà.
2. Accion
ns relaciona
ades amb la
l millora d
de les meto
odologies i competènccies docentts del profe
essorat:
com a
ara increme
entar l’ús de
e les eines de l’espai moodle.
m
g
al procés
p
de ttransformac
ció cap a la
a modalitat virtual, s’h
ha aconseg
guit una
ASSOLIMENTS: gràcies
ó que ha re
ebut el professorat, així com
majorr utilització de l’espai moodle, grràcies a la capacitació
increm
mentar el volum de materials doccents i una major utilització delss recursos i eines en línia.
3. Accion
ns relacion
nades amb
b l’establim
ment de procedimen
p
nts de tre
eball col·la
aboratiu en
ntre el
profes
ssorat, milllorant la co
oordinació acadèmica
a, especialm
ment entre
e professorrat d’una mateixa
m
assign
natura.
ció de l’ei na del “Pla de Treb
ball”, amb la finalita
at de millorar la
ASSOLIMENTS: la utilitzac
es activitats
s avaluative
es.
coordiinació de le
ENT: Acons
seguir que tot el profe
essorat elab
bori i compleixi el seu “Pla de Tre
eball”.
PENDE
ns relacion
nades amb la millora
a de l’orientació acadèmica, ad
dministrativa i perso
onal de
4. Accion
l’estud
diantat: co
om per ex
xemple, la
a implanta
ació d’una assignatu
ura introdu
uctòria al Màster
Universitari amb
b l’objectiu
u d’introdu
uir una millora
m
en el progra ma formatiu i el correcte
c
nt de la titulació; mil lora i continuïtat del Pla d’Acció
ó Tutorial (PAT) adap
ptat als
desenvolupamen
er.
estudiis de Màste
LIMENTS: S’ha
S
activa
at l’assignattura extrac
curricular i introductò
òria dels estudis del Màster
M
i
ASSOL
s’ha aprovat una
a edició del PAT pel cu rs 2012-13
3.
ns relaciona
ades amb la
a mobilitat d’estudiants i profess
sorat: intro
oduir accion
ns oportune
es per a
5. Accion
increm
mentar anu
ualment el
e nombre de contra
actes per a accionss de mob
bilitat amb altres
univerrsitats estra
angeres, aiixí com pottenciar la co
onclusió de
e convenis E
Erasmus prràctiques i estudis
a nive
ell de Màste
er.
S
increm
mentat el v olum d’estudiants que
e han sol·li citat les be
eques de mobilitat
m
ASSOLIMENTS: S’ha
mus per tal d’efectuar les practiqu
ues a l’estranger.
Erasm
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ealització de
d mesuraments sob
bre la inserció laboral dels tiitulats i realitzar ac
ctivitats
6. La re
d’orien
ntació per a la insercc
ció laboral.
d tenir aq uesta inforrmació, la coordinació
c
promou el contacte amb
a
els
ASSOLIMENTS: A l’espera de
mnes per ta
al de conèix
xer la seva situació prrofessional.
exalum
ENT: S’està
à en procés d’obtenirr aquesta informació, gràcies a la tasca de
e l’Observa
atori de
PENDE
l’Ocup
pació de la URV.
a de la Jov
citar una ettiqueta de qualitat a lla Oficina Mediterràni
M
ventut amb
b la Univers
sitat de
7. Sol·lic
Limog
ges (França
a) per a inc
crementar l a mobilitatt internacional dels alu
umnes de màster.
m
Pro
omoure
la mobilitat de professorat
p
i de professsorat visittant amb el suport de
e convocatò
òries competitives
nançament extern, qu
ue permeti n comptarr amb professorat refferent en el
e sector i assolir
de fin
nivells
s de qualita
at superior en l’obtencció d’ajuts en
e convocatòries comp
petitives.
LIMENTS: S’ha renov
vat l’esmen
ntada etiqu
ueta de qu
ualitat a la
a Oficina Mediterrània
M
a de la
ASSOL
Joventtut amb la Universitatt de Limoge
es (França)).
ns relaciona
ades amb la millora d
de la difus
sió web del títol: dona
ar a conèix
xer la titula
ació no
8. Accion
sols a través de
e la pàgina
a oficial de
el Màster Universitari
U
en Dret A
Ambiental, sinó també
é a les
xarxes
s socials.
LIMENTS: S’han
S
activ
vat l’ús de les diferen
nts xarxes social
s
per d
donar a conèixer el Màster
M
i
ASSOL
perme
etre el vinc
cle entre la
a URV i elss antics esttudiants de
el Màster. E
En aquest sentit, en el curs
2011-12 ja es va
an activar els
e perfils d
del Faceboo
ok, Twitter i el Linked
dIn. Respec
cte a la plana web
àster, inclòs dins la pà
àgina web del Centre d’Estudis en
e Dret Am
mbiental de
e Tarragona
a, s’han
del Mà
rebut 10.374 viisites des de 83 païïsos duran
nt el curs 2012-13. Alhora s’h
ha promogut una
anya Adwords per difo
ondre encarra més la titulació.
campa
ns de millorra en les va
aloracions d
dels indicad
dors i resulttats de la ttitulació
9. Accion
S
concentrat i coo
ordinat els esforços a nivell de ccoordinació, centre i URV
U
per
ASSOLIMENTS: S’han
des de la titulació.
tal de millorar les valoracions realitzad
ns relaciona
ades en la millora de la captació
ó d’estudian
nts a travé s de l’estab
bliment i pràctica,
10. Accion
inclosa
a la revisió anual, dels procedim
ments per a la promoció de la titu
ulació i capttació d’estu
udiants.
ASSOL
LIMENTS: S’ha actua
alitzat el m
material ele
ectrònic de difusió de
el Màster i s’han mantingut
actives les eines
s web 2.0 per a pote
enciar la difusió
d
del Màster. Aix
nciat la
xí mateix, s’ha poten
emsa escrita, per in
ncentivar l’’atracció d’’estudiants locals i nacionals,
n
publicitat en pre
com la
a Vanguard
dia: http://w
www.cedat.cat/_pdf/p
press/urv_m
master.pdf
publicació a la La
5.4
4

Seguim
ment recom
manacions externes (A
ANECA i AQ
QU)

o consten re
ecomanacio
ons externe
es.
No
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oordinadora
a del Màster Universita
ari en Dret Ambiental
Co
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Docum
ments de re
eferència

Do
ocuments i guies de co
onsulta per
r l’elaborac
ció de l’IST i ISC:
-

Guia per a l’elaborració i verific
cació de les p
propostes de
e titulacions universitàrie
es de grau i màster (jun
ny
2011)..
Guia per al seguim
ment de les titulacions officials de gra
au i màster. AQU Catalun
nya, maig 20
011.
Marc p
per a la Verifficació, el Se
eguiment, la Modificació,, per l’acreditació de titu
ulacions oficials. AQU Cattalunya,
juliol 2
2010.
Programa experim
mental de seg
guiment de ttitulacions officials de gra
au i màster
(30 d’a
abril de 2010
0).
Guia d’avaluació in
nterna. Programa d’avalu
uació de cen
ntres adscrits
s. AQU Cata lunya, març
ç 2009.

Fo
onts documentals de referència d’aquest
d
infforme de se
eguiment de
d titulació::
-

SINIA. URV en xifrres
Moodle
e. Entorn virrtual de form
mació
Docnett. Guia docent
Enques
sta d’activita
at docent
Inform
mació pròpia del màster
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Annexos
Annex 1. Ubicació de la informació pública sobre el desenvolupament i indicadors de la
titulació de Màster a nivell de la URV
DIMENSIÓ

ACCÉS ALS
ESTUDIS

PREINSCRIPCIÓ

CONTINGUTS

ENLLAÇ

Itinerari
Títol atorgat
Modalitat
Idioma
Places de nou ingrés
Cost del crèdit
Accés al doctorat
Contacte
Institucions participants
Presentació
Requisits d’admissió
Sortides professionals
Preinscripció en línia
Ajuts rebuts
Beques i ajuts per estudiar un màster

http://www.urv.cat/masters_oficials/dr
et_ambiental.html

Preinscripció en línia

Normativa
MATRÍCULA

BEQUES I AJUTS

CONTACTE
PRÀCTIQUES
EXTERNES
MOBILITAT
ESTUDIANTS
INTERNACIONALS
BORSA
D’HABITATGE

Automatrícula
Preus

Préstecs sense interès per estudiar Màsters
Universitaris
Beques i ajuts
Escola de Postgrau i Doctorat
Pràctiques externes
Programes de mobilitat
Beques per estudiants de postgrau
Altres opcions per fer estades a l’estranger
Estudiants Internacionals
Borsa d’Habitatge

BORSA DE TREBALL Borsa de Treball

BIBLIOTECA

DIMENSIÓ

PLANIFICACIÓ
OPERATIVA DEL
CURS. GUIA
DOCENT

Informació general
Horaris
Directori
Biblioteques de la URV
Catàleg i recursos d'informació
Serveis
Com trobar informació
Pregunt@
CRAI-SBID
CONTINGUTS
Dades del Centre
Serveis del Centre (Secretaria)
Calendari acadèmic
Ensenyaments
Assignatures (Informació;
Professors; Horaris i dates
d'exàmens)
Competències

http://www.urv.cat/masters_oficials/pr
einscripcio-online.html
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_
govern/secretaria_general/legislacio/2
_propia/auniversitaria/docencia/norma
t_acad_mat_master_12_13.pdf
http://www.urv.cat/gestio_academica/
automatricula/master/automatricula_m
aster.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/
preus/preus_matricula_masters.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/pr
estecs.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/b
eques_edpd.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/co
ntacte.html
http://www.urv.cat/serveis_universitar
is/borsa_de_treball/empresespractiques.html
http://www.urv.cat/mobility/estudiants
-postgrau/index.html
http://www.urv.cat/international/en_in
dex.html
http://www.urv.cat/serveis_universitar
is/borsa_habitatge/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitar
is/borsa_de_treball/index.html

http://www.urv.cat/crai/

ENLLAÇ

https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?c
entre=15&ensenyament=1561&any_academic=2012_13

INFORMACIÓ
PÚBLICA AL WEB
DE LA FACULTAT
DE CIÈNCIES
JURÍDIQUES

Planificació
Avaluació
Resultats d'aprenentatge
Metodologies
Fonts d'Informació
Continguts
Atenció personalitzada
Recomanacions
Competències
Pla d'estudis
Perfil de formació de la titulació
Itinerari recomanat
Horaris
Calendari d'exàmens
Pràctiques
Programes de mobilitat
Currículum nuclear
Simula't el teu horari
Memòria verificada
Taxes i indicadors
Informes de seguiment
Política de qualitat de la Facultat de
Ciències Jurídiques
Manual de qualitat de la Facultat de
Ciències Jurídiques
Altra informació d’interès

http://www.fcj.urv.cat

