
ACORDS ORGMEIO 

 ACORD 1 (29/09/08): Comunicar als directors dels departaments involucrats de l’existència 
d’assignatures amb 0,1 o 2 alumnes matriculats.

 ACORD 2 (29/09/08):  Cap assignatura del MEIO tindrà examen extraordinari. Els estudiants del 
MEIO no tindran examen extraordinari de cap assignatura matriculada dins del MEIO, tot i que 
aquesta el tingui com a assignatura d’un altre plan d’estudis.
AQUEST ACORD NO ÉS VIABLE PER LES ASSIGNATURES COMPARTIDES AMB LA LCTE.

 ACORD 3 (29/09/08):  Per obtenir que al títol del Màster s’afegeixi la menció d’una especialitat s’han 
de complir els següents requisits:

1. Haver fet al menys 15 ECTS d’assignatures de la especialitat.
2. Aquesta especialitat ha de ser aquella de la qual l’estudiant hagi fet més 

assignatures d’especialitat. 
3. El Treball Fi de Màster ha de ser realitzar en un tema específic de l’especialitat.

 ACORD 4 (29/09/08):  Els crèdits realitzats a cursos del Summer School seran considerats d’una 
determinada especialitat pel tutor de l’alumne, prèvia petició d’aquest per escrit. 

 DEROGAT A LA REUNIÓ ORGMEIO (30/09/09)
 ACORD 5 (29/09/08): Les assignatures compartides per un professor de cada universitat comptaran 

senceres com fetes per cada universitat.
 ACORD 6 (29/09/08): Per tal que un estudiant del programa MEIO-FME pugui passar al MEIO UPC-

UB ha de complir els següents requisits: Ho ha de demanar per escrit a la Direcció del MEIO UPC-
UB. Al menys la meitat dels crèdits ECTS els ha d’haver matriculat el curs 2008-2009 o més tard. Ha 
d’haver cursat a cada universitat el mínim de crèdits requerit per tots els alumnes del MEIO UPC-
UB.

 ACORD 7 (24/11/08): S’aprova aquesta composició  (LA DE TRIBUNAL DE TFM) i s’acorda que la 
Comissió Permanent ha d’informar a l’ORGMEIO de tots els acords que prengui.

 ACORD 8  (24/11/08) Cada membre de l'ORGMEIO, com a representant d'un grup de recerca, 
intentarà fer un contacte amb una empresa o institució que pogués participar a la II Jornada MET-
MEIO i, arribat el cas, acollir un estudiant de TFM.

 ACORD 9  (24/04/09) Modificació del procés d’admissió segons el qual es poden adjudicar 10 
places abans i/o després dels procés d'admissió ordinari. La modificació es recull a l’Annex 5.

 Addendum a l'ACORD 9 (30/09/09): Es modifica l'ACORD 9 flexibilitzant l'ingrés dels estudiants que 
han estat admesos a un dels dos doctorats i que desitgen realitzar els 60 ects de postgrau dins del 
meio upc-ub obtenint així el títol de màster. L'estudiant ho haurà de demanar per escrit, haurà de 
comptar amb el vist-i-plau del coordinador del doctorat. L'orgmeio es reserva el dret de no admetre 
alguna admisió per causes fonamentades. l'estudiant farà una preinscripció fora de termini al meio 
per tal de que aquests estudiants constin, juntament amb els altres a la base de dades.

 ACORD 10 (30/09/09): S'acorda que la Comissió Permanent estudiarà el tema i farà una proposta a 
la següent reunió de l'ORGMEIO.

 ACORD 11 (30/09/09): S'acorda que només els estudiants cursant la LCTE poden convalidar 
assignatures (fins  a un màxim de 60 ECTS). La resta d'estudiants faran el tràmit de reconeixement.

 ACORD 12 (30/09/09): S'acorda el reconeixement pels 33 estudiants que han iniciat el curs 
acadèmic 2009-10 el MEIO UPC-UB segons consta a l'ANNEX5_Reconeixement09-10.xls.

 ACORD 13 (30/09/09): Els tutors/es notificaran als seus estudiants el nombre de crèdits que sel's hi 
reconeixen i els adreceran a la pàgina web de la FME per coneixer el procediment administratiu i a 
la secretaria  per  iniciar el tràmit. 

 ACORD 14 (30/09/09): El  Jordi Ocaña és escollit Director del Summer School des de Octubre 2009.
 ACORD 15 (30/09/09): La Comissió Permanent decidirà les dates dels finals un cop s'hagi finalitzat 

el procés de matricula i puguem fer el creuament d'etudiants x assignatura.
 ACORD 16 (30/09/09): Acordem que els professors no doctors que vulguin dirigir TFM ho facin 

preferiblement en règim de codirecció amb un professor doctor senior.
 ACORD 17 (27/01/10): Per tal d'obtenir el títol de Màster Interuniversitari en Estadística i 

Investigació Operativa (MEIO UPC-UB) cada estudiant haurà de cursar com a mínim  30 ECTS en 
assignatures de MEIO UPC-UB, a banda dels 30 ECTS del Treball de Fi de Màster, 
independentment de la seva experiència professional i dels estudis cursats abans. 

 ACORD 18 (06/10/10): S'acorda el reconeixement pels 33 estudiants que han iniciat el curs 
acadèmic 2010-11 el MEIO UPC-UB segons consta a l'ANNEX3_Tutors-ECTSReconeguts1011.xls

 ACORD 19  (15/12/10): S'aprova la composició dels tribunals de TFM per l'any 2011 segons consten 
a l'Annex1.ComposicioTFM2011.doc



 ACORD 20  (15/12/10):  L'ORGMEIO admet, de forma consensuada,  a  l'estudiant del Programa de 
Doctorat en Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la UPC, Sr.Marçal Plans, qui  podrà 
reconèixer fins a 30 crèdits i convalidar les assignatures ja cursades al MEIO UPC-UB. 

 ACORD 21  (15/12/10): L'ORGMEIO acorda la  normativa sobre l’atorgament de Matrícules d’Honor 
als Treballs de Fi de Màster (TFM’s)  i sobre la creació d'un Tribunal Únic de Matricules d'Honor 
(TUMH) tal com figura a l'ANNEX3-Normativa MH_TFM's_MEIO.doc

 ACORD 22 (15/12/10): L'ORGMEIO dessigna al Sr. Ernest Pons i a la Sra. Guadalupe Gómez, 
membres del TUMH  pel curs 2011. La Sra. Gómez  actuarà de Presidenta.

 ACORD 23 (15/12/10):  L'ORGMEIO acorda que, a partir del curs 2010-2011, es mantindrà 
l'admissió al MEIO UPC-UB pel curs següent als estudiants admesos amb residència fóra 
d'Espanya que ho sol.licitin. El tutor/a de l'estudiant farà el seguiment del mateix i atendrà les seves 
peticions.L'estudiant haurà de fer un altre cop la preinscripció, però l'admissió s'entendrà per 
defecte.  


