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Preàmbul 
 
El marc legal estatal per a l’organització dels ensenyaments universitaris, d’acord amb els requisits de 
l’espai europeu d’educació superior (EEES) l’estableix la Llei orgànica d’universitats (LOU) 6/2001, 
de 21 de desembre, modificada per la Llei orgànica 4/2007 de 12 d’abril, i el Reial decret 1393/2007, 
de 29 d’octubre del 2007, modificat pel Reial decret 861/2010 i pel Reial decret 43/2015, que estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. 
 
El Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010 i pel Reial Decret 43/2015, estableix 
una sèrie de directrius que s’han de tenir en compte a l’hora de dissenyar els títols; no obstant això, 
deixa un ampli marge d’autonomia perquè les universitats elaboren els seus títols conforme als seus 
propis recursos i necessitats. 
 
Per primera vegada, amb aquest decret, es planteja la necessitat de completar el concepte de plans 
d’estudis amb sistemes de verificació i acreditació dels estudis per a assegurar-ne la qualitat, i la 
disposició de mitjans humans i materials suficients per a portar-ho a terme. Però, amb tot, la novetat i la 
necessària flexibilitat del decret i dels nous plans d’estudis necessiten la definició d’un marc de 
referència en cada universitat. 
 
Per tant, aquesta normativa pretén ser una referència vàlida per al conjunt de la comunitat universitària 
de la Universitat Jaume I, tant des del punt de vista d’organització i planificació com de la gestió dels 
estudis de màster. 
 
La Universitat Jaume I, en virtut de la seua autonomia i en el marc de les atribucions que li confereix la 
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i el Reial decret 1393/2007, de 27 d’octubre, 
modificat pel Reial decret 43/2015, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris 
oficials, regula a través d’aquesta normativa els seus ensenyaments de màster universitari, amb la 
finalitat d’harmonitzar-los amb el que s’estableix en l’espai europeu d’educació superior. 
 
Aquesta normativa substitueix la Normativa dels estudis oficials de màsters universitaris de la 
Universitat Jaume I aprovada en el Consell de Govern núm. 39, de 22 d’abril de 2010. 
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Capítol I. Disposicions generals 
 

Article 1. Objecte 

Aquesta normativa té com a objecte regular el procediment per a la proposta, elaboració, aprovació, 
seguiment i avaluació dels plans d’estudis conduents als títols oficials de màster universitari; 
l’organització d’aquests ensenyaments; la composició i funcions dels seus òrgans competents i la gestió 
acadèmica d’aquestes titulacions, d’acord amb la nova ordenació dels estudis oficials definida pel Reial 
decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial decret 861/2010 i pel Reial decret 43/2015, i els 
Estatuts de la Universitat Jaume I, d’acord amb les recomanacions generals emanades de l’espai 
europeu d’educació superior. 
 

Article 2. Principis generals 

D’acord amb el Reial decret 1393/2007, d’ordenació dels ensenyaments universitaris, modificat pel 
Reial decret 861/2010 i pel Reial decret 43/2015, entre els principis generals que han d’inspirar el 
disseny dels nous títols, els plans d’estudis han de tenir en compte que qualsevol activitat professional 
ha de realitzar-se: 
 

1. Des del respecte als drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones; per això, en els plans 
d’estudis en què pertoque s’han d’incloure ensenyaments relacionats amb aquests drets. 

 
2. Des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal i disseny 

per a totes les persones, de conformitat amb la disposició final desena de la Llei 51/2003 
d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb 
discapacitat; per això, en els plans d’estudis en què pertoque s’han d’incloure ensenyaments 
relacionats amb aquests drets i principis. 

 
3. D’acord amb els valors propis d’una cultura de pau i de valors democràtics; per això, en els 

plans d’estudis en què pertoque s’han d’incloure ensenyaments relacionats amb tals valors. 
 

Article 3. Estructura dels ensenyaments universitaris de màster 

Els estudis de màster universitari, d’acord amb el que preveu l’article 37 de la LOU, constitueixen el 
segon cicle dels ensenyaments universitaris i tenen com a finalitat l’adquisició d’una formació 
avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica o 
professional, o a promoure la iniciació en tasques investigadores. 
 
 
Capítol II. Els ensenyaments universitaris de màster a la Universitat Jaume I 
 

Article 4. Directrius per al disseny d’ensenyaments universitaris de màster 

1. Els plans d’estudis conduents a l’obtenció del títol de màster universitari han de tenir entre 60 i 
120 crèdits ECTS. Aquests han d’incloure tota la formació teòrica i pràctica que l’estudiantat ha 
d’adquirir: matèries obligatòries, matèries optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs 
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dirigits, treball de final de màster, activitats d’avaluació, i altres que resulten necessàries segons 
les característiques pròpies del títol. 

 
2. En termes generals, la Universitat Jaume I promourà l’elaboració dels plans d’estudis de màster 

amb una estructura de mòduls i/o matèries que facilite la flexibilitat per a configurar diversos 
màsters o especialitats.  

 
No obstant això, les matèries, d’àmbit intern de la Universitat, s’han de desagregar en 
assignatures per a facilitar la coordinació docent i administrativa, i s’han de descriure en termes 
de competències i no en una mera enumeració de continguts; cadascuna ha de contemplar 
activitats presencials i/o no presencials. 

 
3. Les assignatures tindran caràcter obligatori o optatiu. Es procurarà que cada assignatura tinga 

una càrrega mínima de tres crèdits ECTS. 
 

4. Per a afavorir la mobilitat de l’estudiantat algunes de les assignatures obligatòries o optatives 
(preferentment aquestes últimes) podran correspondre a assignatures d’altres màsters 
universitaris equivalents d’universitats de prestigi dins de l’EEES, sempre que hi haja un acord 
de mobilitat i cooperació amb l’altra institució. 

 
5. L’oferta de complements de formació serà la suficient perquè es permeta l’accés a cada màster 

des de diferents titulacions. Aquests complements poden ser assignatures d’altres màsters o 
graus de l’UJI, o de títols previs al Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010 
i pel Reial decret 43/2015, sempre que aquestes assignatures no estiguen en procés d’extinció. 
Els complements formatius previs permetran que l’estudiant que procedisca de titulacions no 
relacionades directament amb el màster universitari que vulga cursar, obtinga les competències 
que es consideren necessàries per a poder cursar-lo amb garanties de superació. Els 
complements de formació no formaran part dels crèdits del màster universitari perquè no 
incorporen competències d’especialització pròpies d’aquest. 

 
6. Els màsters universitaris poden contemplar la realització de pràctiques externes, que poden ser 

de caràcter obligatori o optatiu. Aquestes pràctiques no poden excedir el 25 % dels crèdits totals 
dels plans d’estudis i es realitzaran, preferentment, en el segon semestre en els màsters d’un 
curs acadèmic, o en el segon curs per als de dos cursos. En la proposta dels plans d’estudis 
s’acompanyaran els compromisos corresponents que garantisquen la viabilitat i qualitat 
d’aquestes pràctiques, així com els criteris de tutorització per al seu desenvolupament. En cas 
de ser obligatòries, s’ha de garantir una oferta de places suficient per a tot l’alumnat.  

 
7. Els ensenyaments de màster finalitzen amb l’elaboració i defensa individual, pública i oral, 

presencial o en línia, davant d’un tribunal de treball de final de màster, amb una duració d’entre 
sis crèdits i el 25% dels crèdits del màster. 
 
La direcció dels treballs de final de màster estarà tutelada per un professor o professora, 
preferentment doctor o doctora, amb docència en el màster, conforme als criteris que establisca 
la comissió de titulació del màster, regulada en aquesta normativa. El treball de final de màster 
serà avaluat i qualificat per un tribunal compost per tres membres, que hauran de ser professors 
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o professores amb docència en el màster. En cap cas podrà formar part del tribunal el tutor o 
tutora del treball de final de màster. 

 
8. En els casos de màsters amb especialitats, un mínim del 50 % dels crèdits totals del títol s’ha de 

dissenyar amb assignatures obligatòries comunes a totes les especialitats. 
 

9. En el marc del mapa de titulacions de la Universitat Jaume I no es poden aprovar dos màsters 
universitaris els objectius, competències i continguts dels quals coincidisquen substancialment. 
De la mateixa manera, no es pot aprovar un màster els continguts formatius del qual 
coincidisquen substancialment amb els d’un títol oficial de grau impartit a la Universitat 
Jaume I. 

 
10. La Universitat vetllarà perquè la denominació del títol siga coherent amb el contingut, 

competències i objectius del màster universitari i no induïsca a error ni confusió sobre el seu 
caràcter, nivell i efectes acadèmics i/o professionals a què condueix. 

 
11. En cada màster es designarà almenys un coordinador o coordinadora i una comissió de titulació 

del màster, conforme al procediment, requisits i funcions que s’estableixen en aquesta 
normativa. 

 

Article 5. Màsters que habiliten per a l’exercici de professions regulades 

Quan es tracte de títols que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades a Espanya, els 
seus plans d’estudis han de dissenyar-se, en tot cas, de manera que permeten obtenir les competències 
necessàries per a exercir la professió. A aquests efectes, la Universitat justificarà l’adequació dels plans 
d’estudis a les condicions establides pel Govern a què han d’adequar-se que, a més, han d’ajustar-se, si 
escau, a la normativa europea aplicable. 
 

Article 6. Accés als ensenyaments universitaris de màster 

Per a accedir als estudis de màster universitari és necessari trobar-se en algun dels següents requisits: 

 
1. Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o d’un altre títol expedit per una 

institució d’educació superior de l’espai europeu d’educació superior que faculte en el país 
expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster. 

 
2. Estar en possessió d’un títol universitari oficial d’un sistema educatiu aliè a l’EEES. En aquest 

cas, poden accedir als estudis oficials de màster sense necessitat d’homologar els seus títols. 
Prèviament, la Universitat ha de comprovar que acrediten un nivell de formació equivalent als 
corresponents títols universitaris oficials espanyols i que la titulació obtinguda faculta, en el 
país expedidor del títol, per a l’accés a ensenyaments de postgrau. L’accés per aquesta via no 
implica, en cap cas, l’homologació del títol previ de què estiga en possessió la persona 
interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de 
màster.  
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Article 7. Admissió als ensenyaments universitaris de màster 

1. L’admissió en un màster es decidirà conforme a les normes i instruccions d’admissió i matrícula 
que es dicten per a cada curs acadèmic des del vicerectorat competent en la matèria. 

 
2. Les comissions de titulació de màster establiran els criteris de baremació i selecció de les 

sol·licituds d’admissió d’estudiantat, prèviament al període de preinscripció de l’alumnat.  
 

3. L’estudiantat ha de presentar la sol·licitud d’admissió a ensenyaments oficials de màster, i 
després de l’admissió en el màster corresponent, formalitzar la matrícula en la forma, terminis i 
amb els requisits que s’establisquen en les normes i instruccions d’admissió i matrícula que a 
aquests efectes s’aproven per a cada curs acadèmic. 

 
4. Els sistemes i procediments d’admissió han d’incloure, en el cas d’estudiantat amb necessitats 

educatives especials derivades de discapacitat, els serveis de suport i assessorament adequats, 
que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius. 

 
5. L’admissió no implica, en cap cas, cap modificació dels efectes acadèmics i, si escau, 

professionals que corresponguen al títol previ de què estiga en possessió la persona interessada, 
ni el seu reconeixement a altres efectes que cursar ensenyaments de màster. 

 
6. Les persones que estiguen en possessió d’un títol de llicenciatura, arquitectura o enginyeria 

segons els plans d’estudis universitaris espanyols anteriors a l’entrada en vigor del Reial decret 
1393/2007 poden accedir directament als ensenyaments oficials de màster sense necessitat de 
cap requisit addicional. En el cas dels títols de diplomatures, arquitectura tècnica o enginyeria 
tècnica, la comissió de titulació del màster, en l’àmbit de la seua autonomia, pot exigir formació 
addicional necessària tenint en compte l’adequació entre les competències i coneixements 
derivats dels plans d’estudis cursats en origen i els previstos en els plans d’estudis de màster 
que sol·licite l’alumnat. 

 
7. Les sol·licituds d’admissió i matrícula que estiguen fora dels terminis oficials establits, així com 

les modificacions en matrícules ja realitzades, han d’anar acompanyades d’un informe de la 
coordinació del màster en què s’exposen els motius que l’avalen. Després de l’anàlisi d’aquests, 
el coordinador o coordinadora de la comissió de titulació del màster corresponent podrà 
autoritzar o denegar la sol·licitud. Aquesta resolució es considerarà definitiva als efectes 
administratius.  

 
8. Amb l’objectiu que l’estudiantat provinent d’altres sistemes educatius puga acreditar els 

coneixements lingüístics per al normal desenvolupament dels seus estudis, la comissió de 
titulació del màster pot establir, com a criteri addicional per a l’admissió, l’obtenció d’una 
puntuació mínima en una prova d’idioma. Aquesta prova ha de ser autoritzada per la comissió 
corresponent i ha de tenir com a finalitat comprovar les seues aptituds lingüístiques. 
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Article 8. Denominació del títol 

La denominació del títol serà “Màster Universitari en T, si escau, en l’especialitat E, per la Universitat 
Jaume I”, sent T el nom del títol i E el de l’especialitat. La denominació del títol ha de ser concordant 
amb el seu contingut i, si escau, amb la normativa específica d’aplicació. Així mateix, no ha de conduir 
a error sobre el seu nivell o efectes acadèmics ni a confusió sobre el seu contingut i, si escau, efectes 
professionals. 
 

Article 9. Obtenció del títol 

La superació dels ensenyaments de màster dóna dret a l’obtenció del títol oficial de màster universitari 
amb la denominació específica que figure en el Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT). 
 
 
Capítol III. Procediment per a l’elaboració i aprovació dels ensenyaments universitaris de màster 
 

Article 10. Elaboració dels plans d’estudis de màster 

1. La iniciativa per a l’elaboració de les propostes dels títols de màster universitari correspon als 
grups d’investigació, els departaments, els instituts universitaris, i/o els centres, prèvia 
convocatòria del vicerectorat corresponent. Les propostes han d’anar acompanyades d’un 
informe favorable dels consells de departament implicats en la docència dels estudis de màster 
universitari. 

 
2. L’aprovació dels plans d’estudis correspon a la junta del centre a què queden adscrits, que ha de 

presentar les seues propostes al vicerectorat competent en els estudis de màsters. 
 

3. En el cas de títols de màster universitari en què participen dos o més centres els títols s’han 
d’aprovar en cada centre. 

 
4. Els títols de màster universitari s’adscriuran a un dels centres de la Universitat Jaume I, que serà 

responsable de l’organització acadèmica i administrativa d’aquests. 
 

5. Els títols impartits entre diversos centres s’adscriuran al centre amb més càrrega docent (crèdits 
impartits) en aquest, excepte si els organismes proponents acorden que s’adscriga a un altre 
centre participant. 

 
6. Cada centre ha d’aprovar l’oferta de màsters universitaris i exposar-la públicament durant un 

termini de deu dies. Transcorregut aquest termini sense que s’haja presentat cap al·legació, es 
trametrà al vicerectorat competent, que enviarà l’informe de la comissió corresponent per a la 
seua posterior aprovació pel Consell de Govern de la Universitat Jaume I. Si hi ha al·legacions, 
es comunicarà a l’òrgan proponent perquè esmene les deficiències al·legades. 

 
7. Es poden organitzar, mitjançant conveni amb altres universitats nacionals o estrangeres, 

ensenyaments conjunts conduents a l’obtenció d’un únic títol oficial de màster universitari. 
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Amb aquesta finalitat, els plans d’estudis han d’incloure el corresponent conveni en què s’han 
d’especificar, com a mínim, els aspectes relatius a: 
 

a) Matrícula de l’estudiantat i tramitació dels expedients. 
b) Gestió econòmica del títol. 
c) Desenvolupament de la docència. 
d) Característiques del títol que s’ha d’atorgar. 
e) Normativa per la qual s’ha de regir. 
f) Sistema de garantia de qualitat. 

 

Article 11. Terminis per a la presentació de memòries de verificació 

Les memòries de verificació dels plans d’estudis de màster universitari s’han de remetre, per part dels 
centres, al vicerectorat amb competències en la matèria, abans del 30 de juliol de l’any anterior en el 
qual es pretén implantar. 
 

Article 12. Contingut de la memòria de verificació 

1. El projecte de plans d’estudis ha d’incloure els elements següents, recollits en l’annex I del 
Reial decret 1393/2007, que descriu la memòria per a la sol·licitud de verificació de títols 
oficials: 

 
a) Descripció del títol 
b) Justificació 
c) Objectius 
d) Accés i admissió d’estudiantat 
e) Planificació dels ensenyaments 
f) Personal acadèmic 
g) Recursos materials i serveis 
h) Resultats previstos 
i) Sistema de garantia de qualitat 
j) Calendari d’implantació 

 
2. La memòria de verificació elaborada s’ha de remetre al vicerectorat amb competències en 

matèria de màsters universitaris acompanyada dels documents següents: 
 

a) Acords dels òrgans de govern dels centres, departaments/instituts que proposen el títol. 
b) Acta de la junta o de les juntes de centre a què s’adscriu administrativament el títol i que 

incloga l’autorització sobre la utilització d’aules, seminaris, laboratoris, etc. 
c) En programes interuniversitaris, acords dels òrgans de govern de les institucions 

participants, així com el conveni de col·laboració o, si escau, la declaració d’intencions 
per a tramitar la proposta. 

d) Si escau, proposta de col·laboració amb altres institucions o organismes públics i privats, 
així com amb empreses o indústries. Aquests acords necessiten l’autorització prèvia de 
la Universitat i la formalització de convenis firmats pel representant de les universitats o 
institucions que hi participen. 
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e) Acords dels consells de departaments responsables de les matèries i implicats en la 
docència d’aquestes. 

Article 13. Aprovació dels ensenyaments universitaris de màster 

1. Els títols de màster universitari proposats pels grups d’investigació, departaments, instituts 
universitaris o centres, aprovats per la junta de centre a què el màster estiga adscrit i informats 
favorablement per la comissió corresponent es tramitaran al Consell de Govern per a la seua 
aprovació definitiva. 

 
2. El Consell de Govern presentarà els plans d’estudis elaborats al Consell Social de la Universitat 

per a la seua ratificació i posterior remissió al Consell d’Universitats per a la seua verificació. 
Correspon a la Comunitat Autònoma Valenciana l’autorització del títol. 

 
3. Després de l’autorització de la comunitat autònoma, i una vegada que el Govern haja aprovat el 

caràcter oficial del títol i la seua inscripció en el RUCT a proposta del Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport, el Rectorat ordenarà la publicació dels plans d’estudis en el Butlletí Oficial de 
l’Estat i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que estableix l’article 
35.4 de la LOU. 

 
 
Capítol IV. Verificació, acreditació i supressió dels ensenyaments universitaris de màster  
 

Article 14. Verificació i acreditació 

Els plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials de màster s’han de sotmetre als processos de 
verificació i acreditació establits en el capítol VI del Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 
861/2010 i pel Reial decret 43/2015, mitjançant un procés d’avaluació cada quatre anys des de la data 
de verificació, a fi de mantenir-ne l’acreditació. 
 

Article 15. Modificació 

1. La modificació d’aquests títols es durà a terme segons el que estableixen, respectivament, els 
articles 27 i 28 de l’esmentat Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 43/2015. 

 
2. La modificació dels plans d’estudis es durà a terme tenint en compte els criteris següents: 

 
a) No hi pot haver cap canvi en la denominació del títol. 
b) No hi poden haver canvis en la naturalesa i objectius del títol ni tampoc en les 

competències, tant generals com específiques, que faculten per a la consecució d’aquest. 
c) En tot cas, s’ha de garantir l’adaptació de l’estudiantat que ja haja iniciat els estudis en el 

títol previ al títol modificat. 
 

3. Aquestes modificacions, elaborades per la comissió de titulació del màster, seran proposades 
pel centre al vicerectorat amb competències en la matèria de màster per a la seua posterior 
aprovació per Consell de Govern de l’UJI i es notificarà al Consell Social. 
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Article 16. Continuïtat i supressió 

1. Tots els màsters oficials de l’UJI han de comptar amb un mínim de deu estudiants de mitjana o, 
si no era possible, han d’haver cobert, com a mitjana, un 25% de les places oferides en els tres 
últims cursos. Si no es compleix aquest requisit es proposarà, o deixar d’oferir-lo el següent 
curs i mantenir-lo en suspensió temporal per un màxim de dos anys, o extingir-lo. 
 

2. Tots els màsters interuniversitaris han de matricular a l’UJI i així s’ha de contemplar als 
convenis. Aquests màsters han de matricular un mínim de cinc estudiants de mitjana o, si no era 
possible, han d’haver cobert com a mitjana el 25% de les places oferides a l’UJI en els tres 
últims cursos. Si no es compleix aquest requisit es proposarà, o deixar d’oferir-lo el següent 
curs, mantenir-lo en suspensió temporal per un màxim de dos anys, o extingir-lo (si està 
coordinat per l’UJI) o sol·licitar la baixa en el programa (si és una altra universitat la 
coordinadora). 
 

3. Als màsters Erasmus Mundus no se’ls aplicaran les disposicions dels articles 16.1 i 16.2 mentre 
el segell estiga vigent. 

 
 
Capítol V. Òrgans dels ensenyaments universitaris de màster 
 

Article 17. Coordinador o coordinadora del màster universitari 

En cada màster que es propose hi ha d’haver, almenys un coordinador o coordinadora, elegit per la 
comissió de titulació del màster, que serà l’interlocutor per als diferents aspectes relacionats amb la 
gestió acadèmica i administrativa. Aquest ha de ser un professor doctor o professora doctora, amb 
dedicació a temps complet i vinculació permanent amb la Universitat Jaume I.  
 
Són funcions del coordinador o coordinadora de màster: 
 

a) Presidir la comissió de titulació del màster i actuar en la seua representació. 
b) Informar els departaments i instituts, i presentar al centre la planificació dels plans 

d’estudis del màster i la seua programació anual. 
c) Coordinar el desenvolupament del títol i el seguiment d’aquest. 
d) Analitzar els resultats dels plans d’estudis que indique el sistema de garantia de qualitat i 

informar la comissió de garantia de qualitat del centre. 
e) Sotmetre a la comissió corresponent, dins dels terminis que aquesta establisca i sempre 

amb anterioritat a l’inici del curs acadèmic corresponent, les modificacions en l’oferta 
docent, estructura o professorat aprovades per la comissió de titulació del programa. 

f) Difondre entre el professorat i a l’alumnat del màster universitari qualsevol informació 
relativa a la seua gestió acadèmica. 

g) Gestionar les convocatòries oficials relacionades amb el seu programa, tant si són 
d’ajudes a mobilitat a professorat o estudiantat, o sol·licituds d’obtenció o renovació de 
mencions de qualitat. 

h) Aquelles altres funcions que li assignen els òrgans competents. 
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Article 18. Comissió de titulació del màster 

Cada màster ha de disposar d’una comissió de titulació del màster, que és l’òrgan d’assessorament 
encarregat de facilitar l’organització i la coordinació dels ensenyaments, i que estarà presidida pel 
coordinador o coordinadora corresponent. 

 
La comissió de titulació del màster estarà formada per: 
 

a) El coordinador o coordinadora del màster, nomenat a l’efecte pel Rectorat. 
b) Un mínim de dos membres del personal docent i investigador que imparteixen 

docència en el màster que tinguen vinculació permanent amb la Universitat Jaume I 
i dedicació a temps complet, elegits pel professorat del màster, i  

c) Una persona en representació de l’estudiantat. 
 

En tot cas, en la composició s’ha de procurar que estiguen representats els departaments participants en 
el màster. La comissió ha de triar entre els seus membres el secretari o secretària persona que exercirà 
les funcions. 
 
En el cas dels màsters interuniversitaris que no coordina l’UJI es tindrà en compte la composició 
contemplada al conveni corresponent. 
 

Article 19. Funcions de la comissió de titulació del màster 

La comissió de titulació del màster té les funcions següents: 
 

a) Assignar a l’estudiantat el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del treball de final 
de màster. 
b) Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.  
c) Coordinar l’assignació de places per a l’estada en pràctiques de l’estudiantat i designar el 
professorat tutor corresponent.  
d) Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’estudiantat dins de la normativa 
vigent.  
e) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió de l’estudiantat amb 
estudis estrangers sense homologar.  
f) Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits 
i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, 
segons els criteris d’admissió i selecció definits.  
g) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen 
establert en la implantació del títol.  
h) Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de finals de màster.  
i) Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.  
j) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de 
col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.  
k) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres 
ensenyaments universitaris oficials.  
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l) Proposar a la junta de centre la programació docent anual, programes i horaris de les 
assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió 
relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les 
assignatures del màster.  
m) Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal 
professional o investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un 
o més professors o professores col·laboraran en les activitats formatives del màster. 
n) Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del 
seguiment i millora de la qualitat del títol.  
o) Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.  
p) En el cas dels màsters interuniversitaris que no coordina l’UJI es tindran en compte les 
funcions contemplades al conveni corresponent. 
 

Article 20. Els centres 

Les juntes de centre són els òrgans responsables de l’organització dels títols de màster universitari. Per 
tant, han de desenvolupar les funcions que els són atribuïdes per la LOU, pels Estatuts de l’UJI i per 
aquesta normativa.  

 
Els centres han d’aprovar i presentar les seues propostes de plans d’estudis de màster a la comissió 
corresponent.  
 

Article 21. Els departaments i instituts universitaris 

Els consells de departaments i dels instituts universitaris són els òrgans encarregats d’elaborar les 
propostes dels estudis oficials de màster per a presentar-les al centre que corresponga. Els departaments 
i instituts són responsables, a tots els efectes, d’impartir els continguts formatius del màster. 
 

Article 22. El Consell de Govern 

El Consell de Govern és l’òrgan encarregat d’aprovar, si escau, les propostes d’estudis de màster 
universitari que se li presenten. 
 

Article 23. Professorat de màster universitari 

1. El professorat d’altres universitats, professorat del CSIC, personal d’organismes públics 
d’investigació i/o professionals externs que participe en la docència del màster universitari, no 
podrà assumir la responsabilitat de les assignatures corresponents. En aquests casos, ha de 
figurar com a responsable de l’assignatura el professor doctor o professora doctora, amb 
vinculació permanent amb la Universitat Jaume I. 

 
2. Amb caràcter general, en els programes de màster universitari almenys un 25 % del professorat 

participant ha d’ostentar la condició de doctor o doctora.  
 
3. Com a mínim, el 50 % de la càrrega docent del màster ha de ser assumida per professorat 

universitari, per professorat del CSIC o per personal d’organismes públics d’investigació. 
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4. El personal no vinculat a universitats ha d’obtenir la venia docendi i estarà sota la supervisió del 
coordinador o coordinadora del màster. 

 
5. El professorat que impartisca docència en un màster ha d’obtenir prèviament l’autorització del 

seu consell de departament. Així mateix, el professorat participant d’altres universitats, entitats, 
empreses o institucions, ha d’aportar l’autorització de l’òrgan que corresponga. 

 
6. Un professor o professora a temps complet no pot impartir més del 50 % del seu pla 

d’organització docent (POD) (després de descomptar les reduccions pertinents) en els estudis de 
màster. En aquest còmput no es tindran en compte els crèdits assignats per a tutoritzar els 
treballs de final de màster o pràctiques externes. En el cas que el seu POD no supere els sis 
crèdits pot triar l’adscripció de la docència als estudis de grau i/o al màster. Es podrà ampliar 
aquest percentatge de dedicació segons la disponibilitat de l’àrea. 

 
 

Disposició transitòria 

A l’estudiantat que, en la data d’entrada en vigor del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, 
modificat pel Reial decret 861/2010 i pel Reial decret 43/2015, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, haja iniciat o inicie estudis universitaris oficials conforme a 
anteriors ordenacions abans de començar el procés d’extinció d’aquests, s’aplicaran les disposicions 
reguladores per les quals hagen iniciat els estudis, amb data límit el 30 de setembre de 2015, en què 
quedaran definitivament extingits. 
 
 

Disposició derogatòria 

Aquesta normativa deroga la Normativa dels estudis oficials de màsters universitaris de la Universitat 
Jaume I aprovada en el Consell de Govern núm. 39, de 22 d’abril de 2010. 

 
 

Disposició final. Entrada en vigor 

Aquesta normativa entra en vigor l’endemà de l’aprovació pel Consell de Govern de la Universitat 
Jaume I. 

 
 


