
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ MIXTA (PROFESSORAT-

ALUMNAT) DEL GRAU DE CRIMINOLOGIA TINGUDA EL DIA 2 DE 

NOVEMBRE DEL 2011. 

 

 

En data 21 octubre del 2011 el Coordinador del Grau de Criminologia convoca per 

correu electrònic sessió de la comissió mixta del grau de criminologia, a realitzar el dia 

2 de novembre del 2011, a les 15.30 hores, amb el següent ordre del dia:  

 

1. Informe del coordinador sobre el funcionament del curs i sobre  accions previstes.  

2. Debat entre els membres de la comissió mixta sobre aspectes suscitats relatius al 

funcionament del grau.  

3. Presa d'acords. 

 

Assisteixen a la reunió els següents integrants de la comissió: María José Rodríguez 

(Representant professorat Dret); Rotger García (Delegat alumnat primer); Nora Barco 

(Delegada alumnat segon); Helena Mulero (Delegada alumnat tercer) i Josep Cid 

(coordinador del grau). Excusen la seva assistència (per motius laborals o 

professionals): Pedro Jurado (Representant professorat  Pedagogia); Joel Martí 

(Representant professorat Sociologia); Elena Garrido (Representat professorat 

Psicologia) Aina Sastre (Delegada alumnat primer) i Isabez Díaz (Delegada alumnat 

tercer). Josep Cid actua com a secretari de la comissió. 

 

En referència al primer punt del ordre del dia, el coordinador del grau informa sobre les 

següents qüestions: a) normativa de transferència de crèdits; b) formació a la facultat de 

dret del consell d’estudiants; c) eleccions a la junta de facultat de la facultat de dret; d) 

posada en funcionament del menjador per estudiants a la facultat de dret; d) previsió de 

realització d’enquestes de professorat i global de la titulació la segona quinzena de 

desembre; e) pràctiques professionals de quart curs; f) Síndic dels universitaris de la 

facultat de dret; g) programes de mobilitat. 

 

En referència al segon punt de l’ordre del dia els temes principals que es discuteixen són 

els següents: a) queixa d’una part dels estudiants per la manca de silenci d’altres 

estudiants a les classes; b) no funcionament del campus virtual en alguna assignatura; c) 

retards en alguna assignatura en la correcció de les pràctiques de curs i voluntat dels 

estudiants de poder disposar no nomes de les notes sinó dels treballs corregits; d) 

preocupació dels estudiants de tercer per l’organització del curs de quart (horaris 

compatibles amb la realització de les pràctiques); e) preocupació dels estudiants de 

segon per la seva percepció de que la carrera està molt orientada a la recerca; f) voluntat 

dels estudiants de visitar institucions de control (valoració positiva de les visites 

realitzades); g) preocupació dels estudiants de segon per les substitucions en alguna 

assignatura; h) valoració positiva del curs propedèutic realitzat pel departament de 

sociologia de preparació a l’estadística. 

 

En referència al tercer punt de l’ordre del dia es prenen els següents acords: 

 

1. El coordinador tractarà amb el professorat dels temes puntuals suscitats per 

l’alumnat. 

2. El coordinador farà una recomanació al professorat per tractar de millorar el 

silenci a les classes. 



3. El coordinador traslladarà al departament de sociologia la petició que repeteixi 

el curs 2012-2013 el curs propedèutic d’estadística. Es demana que el curs sigui 

compatible amb les classes del grau. 

 

4. Demanar als òrgans competents que les enquestes de professorat del grau es 

realitzin a tots el professorat, en atenció al caràcter nou del grau de criminologia. 

 

 

 

 

 

 

La reunió s’aixeca a les 17 hores del dia 2 de novembre del 2011 

 

 

 

Signat: Josep Cid 

(Secretari de la Comissió Mixta del Grau de Criminologia) 

 


