
Acta reunió Comissió Mixta (professorat-alumnat) del grau de criminologia. 

Reunió del dia 13 de novembre de 2009. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Presentació i coneixement dels membres de la Comissió mixta  

2. Explicació del procés d'aprovació oficial de la comissió de Grau de Criminologia.  

3. Explicació de les funcions de la Comissió de Grau de Criminologia i de les seves 

dues subcomissions: comissió de coordinació docent i comissió mixta professorat-

alumnat  

4. Debat sobre els objectius i la forma d'actuació de la comissió mixta professorat-

alumnat  

5. Debat sobre el compliment de les competències del grau  de criminologia fins al 

moment. 

 

ASSISTENTS 

Josep Cid, Jenny Cubells, Isabel Díaz, Pedro Jurado, Joel Martí, Helena Mulero, María 

José Rodríguez. 

 

ASPECTES QUE ES DEBATEN A LA REUNIÓ 

A proposta dels representants dels alumnes, es discuteixen les següents qüestions: 

1. Anglès: Els estudiants plantegen la dificultat de seguir els textos en anglès, no 

només per la dificultat de la llengua sinó també per la selecció de les lectures que 

consideren avançades pel seu nivell. 

2. Manca de feedback per part dels professors en la devolució del treballs 

3. Manca de coordinació entre els grups de seminari A i B: Diferències que afecten a la 

possibilitat de repetir o no els exercicis d’avaluació continuada, les qualificacions i 

les explicacions de la matèria 

4. Preferència per part dels alumnes pels treballs individuals respecte dels treballs en 

grup . Les raons que plantegen: dificultats d’agenda i manca d’implicació d’alguns 

estudiants.  

5. Sol·licitud que s’incorporin com assignatures optatives: Psicologia criminal i 

medicina forense. 

 

ACORDS QUE ES PRENEN EN LA COMISSIÓ MIXTA 

1. Donar publicitat a les actes de les reunions de la comissió mixta. 

2. Es convocaran dues reunions ordinàries de la comissió mixta per quadrimestre. Les 

reunions extraordinàries podran ser sol·licitades pels membres de la comissió quan 

ho considerin adient. 

3. Demanar al professorat dels seminaris que unifiquin els criteris entre els dos grups 

del seminaris, quan són impartits per professors diferents (en particular, respecte de 

la possibilitat de repetició dels treballs) 

4. Discutir en una futura reunió els criteris d’assignació respecte del treball en grup. 

 
 
 
 
 
 
 



 


