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CONVENI ESPECÍFIC DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA
VIRGILI, LA UNIVERSITAT AUTÖNOiIA DE BARCELONA I L'INSTITUT
CATALÀ D'ARQUEOLOGIA GLÀSSIGA PER A LA REALITZACIÓ CONJUNTA
DEL MÀSTER OFICIAL INTERUNIVERSITARI EN ARQUEOLOGIA CLÀSSICA

I

REUNITS
D'una part, l'Excm. i Mgfc. Sr. Francesc Xavier Grau Vidal, rector de la Universitat
Rovira i Virgili (URV), nomenat pel Decret 21812006, de 23 de maig (DOGC núm.
4641, de 25 de maig), com a representant d'aquesta institució, amb domicili social al
c/ de I'Escorxador s/n de Tarragona, amb CIF Q-93500034, en virtut de les
competències que preveu I'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili aprovat pel
Decret 20212003, de 26 d'agost (DOGC núm. 3963, de 8 de setembre 2003).
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De l'altra, I'Excm. i Mgfc. Dr. Lluís Ferrer i Caubet, rector de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), segons el nomenament establert pel Decret de la Generalitat
de Catalunya26912O05, de 13 de desembre (DOGC núm. 4530, de 15 de desembre),
com a representant d'aquesta institució, amb domicili social al Campus Universitari
dë'Bellaterra, amb CIF Q-0818002-H, ien virtut de les competències que preveuen
els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.

l, finalment, la Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica (ICAC), que actua en nom i representació d'aquesta entitat,
d'acord amb el seu càrrec i amb les funcions que foren delegades pel Consell de
Direcció de I'lnstitut al director, l'11 d'abril de2O02. L'lnstitut és un consorci integrat
per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili creat per I'Acord de
Govern de la Generalitat de Catalunya, de 2 de maig de 2000 (DOGC núm. 3143, de
19 de maig), amb domicili social a Tarragona, plaça d'en Rovellat, s/n i CIF S4300033-J.
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Totes les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte
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l. Que el Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis

s'
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universitaris oficials de postgrau, estableix que les universitats espanyoles podran
organitzar programes oficials de postgrau conjunts, mitjançant la subscripció del
conveni corresponent.
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ll. Que la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona i I'lnstitut
Gatalà d'Arqueologia Clàssica inclouen entre els seus objectius I'organització i el
desenvolupament de programes de postgrau.
UNIVERSIT^T
ROVIRA IVIRGILI

Rrcron¡t

lll. Que atesa la coincidència d'objectius formatius, e més de I'acreditada
experiència en l'àmbit de I'arqueologia, les institucions esmentades s'han proposat
realitzar conjuntament el Màster Oficial lnteruniversitari en Arqueologia Clàssica
articulat en el Programa Oficial de Postgrau d'Arqueologia de la Universitat Rovira i
Virgili i en el Programa Oficial de Postgrau d'Art, Cultura, Història i Societat de la
Universitat Autònoma de Barcelona, que s'ha presentat perquè sigui aprovat pels
òrgans competents de les universitats signants i per la Generalitat de Catalunya
d'acord amb la normativa legal vigent.
lV. La relació interuniversitària que impulsa aquest Màster es fonamenta en el
conveni marc de col'laboració per a la realització d'un Mestratge lnteruniversitari i
lnternacional d'Arqueologia signat entre la UAB, la URV i I'ICAC el dia 21 de juliol de
2005. Aquest conveni expressa els objectius del Màster i la voluntat d'adequar-se a
la nova normativa d'estudis de postgrau i la seva organització. A més, aquest Màster
va assolir la internacionalització amb la signatura d'un conveni amb I'Université de
Provence (Aix-Marseille l) i la Seconda Università degli Studi di Napoli, el dia 24 de
maig de 2005, per a la realització d'un Màster lnternacional en Arqueologia que
s'adeqüi al programa Erasmus Mundus i que rep el nom d''Arqueologia. Arqueologia
de la Mediterrània Antiga (ARCHEOMED)'. Aquest conveni internacional respecta
els acords de les institucions catalanes i els puntualitza i completa per tal de

internacionalitzacióil'adequacióal'esmentat

¡nifestar que les tres institucions van signar, l'1
recífic per a la realització conjunta d'un mestratge
rqueologia, com a títol propi, que es va iniciar el
establiment d'una fórmula de col'laboració per
del Màster esmentat.
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l, amb la finalitat de formalitzar la col'laboració esmentada, les parts acorden
subscriure el present conveni específic, que es regirà per les segtients
cLAUsuLEs
Primera. Objecte
te establir les condicions de la col'laboració entre
la realització i I'organització del Màster Oficial
ilàssica, que s'ha proposat perquè sigui impartit
tònoma de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili
i I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica a partir del curs acadèmic 2006-2007.

!

únic Pla d'Estudis. El nombre de crèdits del Pla
itució s'especifica en el document que s'adjunta
anualment s'hi annexarà el Pla Docent del Màster.
¡dicions del Màster hi hagi una variació en la
participació d'alguna de les institucions incloses en aquest conveni sense que afecti
,ni, la modificació es formalitzarà mitjançant la
nents.

ìanera conjunta i tota la documentació recollirà
eruniversitari i s'hi faran constar les institucions

Segona. Eficàcia del conveni

L'eficàcia d'aquest conveni queda supeditada a I'aprovació del Màster, cosa que
correspon impulsar a les universitats signatàries.
Tercera. Admissió i matriculació dels estudiants
1. L'oferta de places, els criteris d'accés

ila Comissió de selecció seran

únics.

participants aplicaran els criteris d'admissió i de selecció
d'estudiants que consten en la proposta aprovada del Màster Oficial lnteruniversitari.

2. Les institucions

3. Els estudiants que estiguin interessats a cursar el Màster s'hi podran preinscriure
a qualsevol de les institucions participants dins dels periodes establerts. Un cop
finalitzat el termini fixat, les preinscripcions seran trameses a la universitat
coordinadora per a què la Comissió paritària o, si escau, la subcomissió d'accés a
què fa referència el punt 3.C.a) de la clàusula quarta d'aquest conveni les avaluï.

4. Els estudiants interessats han d'acreditar que compleixen els requisits legals
d'accés, així com els requisits específics d'admissió
establerts en el programa aprovat.

i els aprenentatges

previs

5. Els coordinadors interns de cada institució proposaran a la Comissió de
coordinació del Màster, o a la subcomissió corresponent, l'admissió dels estudiants
que reuneixin els requisits legals d'accés i els requisits específics d'admissió i
aprenentatges previs establerts en el Màster aprovat. La Comissió farà la selecció
dels candidats d'acord amb els criteris d'admissió i de selecció o de valoració de
mèrits establerts en el Màster aprovat, en funció del nombre de places fixat en la
proposta aprovada del Màster d'acord amb la programació universitària de
Catalunya.
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6. Els estudiants admesos al Màster es matricularan a la universitat coordinadora.
No obstant això, tindran com a institució de referència aquella a la qual s'hagin
preinscrit i, en cada moment, aquella on estiguin cursant els estudis. A efectes
d'ajudes e la mobilitat i de registre d'entrada de la documentació, tindran la
consideració d'alumnes de la institució a la qual s'hagin preinscrit.
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Quarta. Organs de govern del ilàster
coordinació interun iversitària

i

mecanismes per assegurar la

1. La institució coordinadora del Màster és la Universitat Rovira i Virgili.

)

2. Per tal de garantir la coordinació de I'oferta formativa i assegurar la qualitat del
Màster, es crearan els següents òrgans de govern i mecanismes de coordinació:
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A. Coordinador/a general del Màster: el/la director/a de I'ICAC.
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Coordinador/a intern/a del Màster per a cadascuna de les institucions, que es
designa d'acord amb els mecanismes establerts per cada institució.
c Comissió paritària de coordinació del Màster, integrada per dos membres de
cada institució participant (entre els quals hi constarà el coordinador general i
els coordinadors interns de cada universitat), i que serà l'òrgan responsable
del desenvolupament del programa.
D. Secretaria acadèmica del Màster assumida per la URV.
d'organització del Màster assumida per I'ICAC.
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3. Les funcions dels diferents òrgans de govern del Màster són les següents:
A. Coordinadorla general del Màster:

a) Coordina les activitats que, respecte al Màster Oficial lnteruniversitari

en

Arqueologia Clàssica, realitzin les institucions signatàries.
þ) És responsable de la gestió diària del Màster i de les relacions institucionals.
c) Vetlla pel bon funcionament de la Comissió paritària i la presideix.

d) Convoca les reunions de seguiment.

B. Coordinador/a intern/a de cadascuna de les institucions participants en el Màster:
a) Coordina el professorat implicat.
b) Gestiona les activitats docents de les pràctiques que tinguin lloc al seu centre

i

executa els acords presos en el si de la Comissió paritària.
c) Elabora la part de la memòria anual del Màster de la qual és responsable.
d) Millora la qualitat del Màster a través de les propostes que presenti la Comissió
de coordinació.
e) Analitza els punts febles i les potencialitats del Màster.
C. Comissió paritària de coordinació del Màster:

a) Assumeix I'establiment de criteris d'admissió i selecció d'estudiants, el procés
de selecció i I'avaluació d'aprenentatges previs, o acorda la creació d'una

b)

!
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g)

subcomissió d'accés que assumeixi aquestes funcions.
És dipositària de les candidatures per a l'admissió i la selecció d'estudiants i
reclamació.
alitza les propostes dels coordinadors de cada
d'alumnat admès.
pla per distribuir i publicitar el Màster.
lel conveni de col'laboració.
rent general del programa, d'estimular i coordinar
¡ultats que garanteixen la qualitat del Màster.
Elabora el pla d'usos i infraestructures i serveis compartits que potenciï el
rendiment de I'estudiant, aularis, espais docents, etc.
s febles i de les potencialitats del Màster, planteja
leix els mecanismes per fer un seguiment de la
:associats.

les seves reunions i el sistema de presa de
¡rds corresponents, i crea les subcomissions o
:onsideri oportunes.

lupament de les obligacions, els deures i els
rntingut del conveni, i resol els dubtes que es
tació i execució dels acords.
,s docents que no estiguin regulats per les
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del Màster'

interuniversitari

D. Secretaria acadèmica del Màster:
subcomissió d'accés dels candidats que s'hauran
¡cions gestores del Màster.
r matriculació dels alumnes del Màster.
R¿cro¡qr

c) Gestiona la tramitació dels expedients dels estudiants i
d)

s'encarrega
materialment de l'administració i el dipòsit dels documents, de la custòdia de les
actes i de la tramitació del títol oficial del Màster.
Proporciona una relació dels alumnes matriculats a tots els coordinadors, als
serveis de gestió acadèmica de la resta d'institucions i a la Secretaria
d'organització del Màster. En aquesta relació hi constarà: nom i cognoms de
I'alumne, DNl, adreça postal, adreça electrònica, curs i relació d'assignatures
matriculades. També informarå dels resultats acadèmics obtinguts pels alumnes
i recollits a les actes.

E. Secretaria d'organització del Màster:

coordinador/a general del Màster i de la Comissió
paritària de coordinació del Màster.
Gestiona els acords de la Comissió paritària de coordinació del Màster que no
corresponguin als coordinadors interns de cadascuna de les institucions
signants del Màster ni a la secretaria acadèmica.
Assumeix la gestió econòmica que la Comissió paritària de coordinació del
Màster i les institucions signatàries del conveni li encarreguin.

a) Assumeix la secretaria del

b)
c)

Ginquena. Mobilitat d'estudiants i professorat
D'acord amb el que estableixi el Pla Docent, la Comissió de coordinació del Màster
fomentarà la mobilitat dels professors i estudiants. La Comissió determinarà, si cal,
I'obligatorietat de desplaçar-se per cursar un percentatge de crèdits entre les
institucions signatàries del conveni.

ada institució inclosa en aquest conveni facilitarà als estudiants matriculats al
Màster la utilització dels serveis de la institució corresponent, durant el periode en
què I'estudiant estigui cursant el Màster en aquesta. Així mateix, les institucions
signants es reconeixen mútuament els becaris respectius a tots els efectes.
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La mobilitat de professorat entre institucions és considerada un aspecte positiu de
valor afegit. Les institucions signatàries reconeixeran dins dels seus respectius
plans docents la docència duta a terme pel seu professorat en una altra institució.
En aquest marc, s'incentivarà la participació dels professors de la Université de
Provence (Aix-Marseille l), de la Seconda Università degli Studi di Napoli i d'altres
universitats o centres de recerca amb els quals s'estableixin els acords oportuns.

Sisena. Gompromisos acadèmics

1. La càrrega lectiva dels estudis per obtenir el títol interuniversitari del Màster
Oficial lnteruniversitari en Arqueologia Clàssica serà entre 60 i 120 ECTS en funció
de la formació prèvia de I'estudiant.

3. Cadascuna de les institucions signants es compromet a aportar els mitjans
humans i materials per gestionar amb garanties la docència dels mòduls que

imparteixen i que es detallen a I'Annex 1 d'aquest conveni.
Setena. Compromisos econòmics

L
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Els preus públics que han d'abonar els estudiants s'ajustaran als que s'estableixin
preus públics del Govern de la Generalitat de Catalunye. Dins dels
¿rr,,en el decret de

marges que s'estableixin en aquest decret, es fixarà, de comú acord, un preu únic
per a tots els estudiants matriculats en el màster.

2. El percentatge de crèdits oferts per cada institució es calcularà en funció

de

I'activació anual del Pla Docent de les institucions signatàries, el qual s'annexarà

com a Annex 2 al present conveni, i d'acord amb el Pla d'Estudis.

3. La distribució dels ingressos de matrícula, així com les possibles subvencions
atorgades al Màster, serà proporcional al nombre de crèdits impartit per cadascuna
de les institucions signatàries del conveni. Les subvencions seren gestionades per
cada institució mitjançant la unitat corresponent. Les gerències de les institucions
partícipants aplicaran els mecanismes oportuns per a la redistribució dels ingressos
obtinguts en la matrícula en relació amb els crèdits impartits per les institucions
participants en el Màster i, també, per esmenar els possibles desequilibris que es
puguin derivar del caràcter interuniversitari del programa.

4. Les despeses extraordinàries associades a la

condició

de

programa

interuniversitari, si s'escauen, es cobriran per acord de les institucions signatàries

del conveni, amb càrrec als fons públics i privats als quals es determini concórrer.

Vuitena. Vigència
1. Aquest conveni entrarà en vigor el curs acadèmic 2006-2007 i serà vigent fins a la
finalització del curs 2007-08, i es perllongarà mentre es continuï oferint el Màster en

les condicions aprovades, i sempre que no sigui denunciat per cap de les parts,
denúncia que s'haurà de formular per escrit amb sis mesos d'antelació respecte de
l'inici del curs acadèmic següent.
2. Com a màxim dos mesos abans de finalitzar l'esmentat curs 2007-08 s'haurà de
revisar el conveni per tal de valorar la participació i la implicació de cadascuna de
les universitats participants i la seva adequació als acords adoptats per les
universitats, quant a col'laboració interuniversitària amb titulació conjunta, i
introduir-hi, si escau, les modificacions que s'estimin oportunes.

3. La desvinculació d'una institució comportarà un nou plantejament del Màster i, en
qualsevol cas, sempre s'haurà de garantir als estudiants la possibilitat de finalitzar
aquests estudis, de conformitat amb la reglamentació general d'extinció de plans
d'estudi.

Novena. lncorporació d'altres institucions
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El programa oficial de Màster objecte d'aquest conveni estarà obert a la incorporació
d'altres institucions en cursos futurs sempre que acceptin tots els termes del present
âcord. Totes les institucions que s'adhereixin al conveni tindran els mateixos drets i
obligacions que les que ja hi participen. La incorporació d'altres institucions
antejament del Màster i s'haurà de documentar a
cceptació de les clàusules i dels compromisos per
es signatures de conformitat dels representants
ue, en el moment de I'adhesió, participin en el

6

Desena. Arbitratge
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d'aquest
conveni seran resoltes per acord de les parts i, si aquest acord no fos possible, les
parts es comprometen a sotmetre's a I'arbitratge d'un comitè format per un membre
designat per cada institució i per dos àrbitres més designats de comú acord pels
màxims responsables de les institucions signatàries.

Onzena. todificació del conveni
Qualsevol canvi que modifiqui el que s'ha establert en aquest conveni haurà de ser
ratificat de mutu acord per totes les parts abans de I'inici del curs acadèmic en què
es vulguin introduir les possibles modificacions.

Dotzena. Derogació d'acords anteriors i clàusula final

Es deroguen el Conveni marc de col'laboració per a la realització d'un mestratge
interuniversitari i internacional signat entre les parts el dia 21 de juliol de 2005 i el
Conveni específic de col'laboració per a la realització d'un mestratge
interuniversitari i internacional signat entre les parts el dia I d'octubre de 2005. Així
mateix, s'anul'len els acords anteriors que contradiguin aquest conveni.

l, perquè consti, signen aquest document per triplicat en el lloc i la data assenyalats
a continuació
Tarragona, 14 de maig de 2007
Per la U

itat Rovira

Rector
Per I'lnstitut Català d'Arqueologia

lsabel Rodà de Llanza
Directora

oma de

Lluís Ferrer i Caubet
Rector

Annex

1

Estructura del Pla d'Estudis del tàster Oficial lnteruniversitari en Arqueologia
Clàssica
Màster interuniversitari: Arqueologia Clåssica
Tipologia del màster (2): Recerca
Crèdits del màster: 120
lnstitució coordinadora: Universitat Rovira i Virgili
lnstitucions participants: Universitat Autònoma de Barcelona,
Glàssica
Tipologia
del mòdul

Núm.

Curs

de

Nom del mòdul

mòdul

ECTS a

cursar

lnstitut Gatalà d'Arqueologia

Oferta

Participació docent de

d'ECTS

cada institució prevista

previstos
en el Pla

d'Estudis
Problemàtiques teòriques

en el Pla d'Estudis
UAB

URV

tcAc

Obligatori

12

12

I

I

3

Obligatori

12

12

10

12

2

Llengües antigues o
actuals

Obligatori

6

6

6

6

1¡

Protohistòria de la
Mediterrània i
Arqueologia grega

Obligatori

12

't2

6

'12

M5

1¡

Arqueologia romana

Obligatori

12

12

12

12

M6

1¡

Formació optativa
complementària

Obligatori

6

18

M7

2n

Arqueologia de la ciutat
del paisatge de la
protohistòria a
I'antiguitat tardana

Obligatori

10

15

M8

2n

Arqueologia de
I'arquitectura, Gestió del
patrimoni arqueològic

Obligatori

10

15

M9

2n

Economia, comerç i
produccions artístiques

Obligatori

10

15

15

M10

2n

Treball de recerca de
l'arqueologia clàssica *

Obligatori

30

30

30

30

30

120

147

88

114

57

15

15

15

M1

1¡

M2

1¡

M3

1r

M4

i mètodes en Arqueologia
Aproximacions pràctiques

itemàtiques

15

15

tutor¡tzat

Ampliació de la formació
bàsica

'lt

M11
L ì

0lìA

(Crèdits corresponents a
pràctiques en què només
s'hauran de matricular els
alumnes que tinguin
reconeguda, com a
formació prèvia
acreditada, la part teòrica
corresponent)
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TOTAL
'Aouest tre

18
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