
 

 

NORMATIVA ACADÈMICA DE  

L’INSTITUT DE LITÚRGIA AD INSTAR FACULTATIS 

 

Segon cicle (Màster Universitari) 
 

Normes pràctiques del Segon cicle 
 

1. DIES DE CLASSE 

Les classes s'impartiran normalment els matins de dilluns i divendres, excepte en els 

cursos intensius, que ocuparan les hores vacants de l'horari lectiu incloses les tardes, si 

cal. 

 

2. TUTORIES  

L'Institut considera important que els alumnes tinguin un acompanyament en els estudis, 

que permeti anar trobant en el Pla d’estudis la unitat direccional que ajudi a preparar-se 

millor tant a l’hora de fer l'examen comprensiu final com a l’hora d’optar per un tema de 

tesina. Per això els professors fan conèixer, al començament de cada semestre, l’horari 

d’atenció als alumnes, que tenen àmplia llibertat per escollir el professor per a aquest 

acompanyament.  

 

3. MATRICULACIÓ  

3.1. Els alumnes es matriculen directament a Secretaria, però cal sempre una entrevista 

personal amb el President de l'Institut, per revisar les inscripcions i confirmar 

definitivament la matriculació.  

3.2. Per a matricular-se al segon cicle, cal estar en possessió del títol de Batxiller en 

Teologia o en Litúrgia.  

 

4. ESCOLARITAT  

4.1. L’exigència total d’escolaritat es valora en crèdits ECTS, amb un total, per al bienni 

de Llicenciatura, de 120 ECTS.  

4.2. L’alumne haurà de cursar els crèdits exigits per Institut amb una escolaritat, com a 

mínim, del 75% de les classes.  

 



5. LLENGÜES  

 

LLENGÜES CLÀSSIQUES  

L’alumne ha de fer els nivells de llatí i de grec del curs propedèutic.  

 

LLENGÜES MODERNES  

1) Per als alumnes de Grau, serà necessari acreditar, com a mínim, el nivell B1 (nivell de 

llengua moderna habitual en els centres universitaris catalans).  

2) El nivell B1 correspon a un «tercer curs» de les Escoles Oficials d’Idiomes, «nivell 3» 

o certificat de «nivell intermedi», així com també el «nivell 3» del Servei de llengües 

modernes de les Universitats catalanes.  

3) S’acceptaran tan sols com a llengües modernes l’anglès, el francès, l’alemany, l’italià 

i el portuguès. Els alumnes estrangers podran acreditar també el coneixement de la 

llengua catalana (tercer curs de l’Escola Oficial d’Idiomes). Si aquests alumnes no són de 

parla castellana, podran també acreditar el coneixement de la llengua castellana (tercer 

curs de l’Escola Oficial d’Idiomes).  

4) Les diverses vies perquè els estudiants acreditin haver assolit el nivell de coneixement 

de la llengua moderna, podran ser les següents:  

a) Presentació al Vicepresident de l'ILF d’una certificació externa 

reconeguda que s’ajusti al nivell B1. L'Institut disposa d’una taula d’equivalències 

per tal de poder concedir la convalidació de la certificació presentada, així com de 

valorar l’acceptació d’altres certificats no inclosos en la taula.  

b) Superació d’una prova específica de coneixements organitzada per 

l’Escola de Llengües Antigues de l'AUSP (SLA). Aquest examen lliure de llengua 

moderna tindrà lloc cada any durant la segona quinzena del mes de novembre. 

L’últim dia lectiu del mes d’octubre es tancarà la matrícula per a aquest examen, 

on s’especificarà la llengua escollida: anglès, francès, alemany, italià o portuguès. 

A cada convocatòria només serà possible examinar-se d'un sol idioma. 

5) L’acreditació de la prova serà normalment efectuada per l’estudiant durant el primer 

any de llicència a l'ILF. Qui no aprova, té una segona i última convocatòria el curs 

següent, o pot presentar una acreditació externa (Escola Oficial d’Idiomes, certificats 

universitaris, etc.). Si no aprova aquesta segona convocatòria, passa a ser alumne 

extraordinari quan es matriculi en el següent curs.  

 



6. TESINA  

6.1. En acabar el primer curs de llicència, és convenient que l’alumne presenti a Secretaria 

el tema de la tesina amb l’índex provisional del seu contingut, prèvia aprovació del 

director del treball.  

6.2. L’alumne lliurarà la tesina ja acabada a la Secretaria, i té dret a llegir-la públicament 

passat un mes d’haver-la dipositada.  

6.3. Passats quatre anys de la inscripció de la tesina sense haver-la presentada o no haver-

ne fet la lectura pública, l’alumne haurà de renovar la inscripció a Secretaria.  

 

7. PROVES  

7.1. El segon cicle té com a finalitat introduir l’alumne en l’estudi aprofundit de la 

Litúrgia, a partir de l’ús de les fonts i dels mètodes d’investigació, i així s'inicia en la 

capacitació per a la docència. El segon cicle, doncs, implica un treball més personal i 

especialitzat de l’alumne, realitzat sota l’assessorament del tutor o director de la tesina.  

Les proves exigides són una ajuda per aconseguir l’objectiu últim del segon cicle i 

corresponen al distint nivell de les diverses activitats acadèmiques. 

Les assignatures del segon cicle tenen quatre convocatòries automàtiques; les dues 

primeres corresponen al curs en què s’han matriculat, i la tercera i quarta al següent curs.  

7.2. SEMINARIS. No hi haurà altra prova que l’avaluació, per part del professor, del 

treball realitzat.  

7.3. CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ. Els cursos d’especialització tenen prova oral o 

escrita i cenyida al tema.  

7.4. CURSOS OPTATIUS. Tenen el mateix tipus d'avaluació que els d'especialització. 

7.5. EXAMEN COMPRENSIU O PROVA D’ESPECIALITZACIÓ. Aquesta prova ha 

de testificar la introducció del llicenciand en l’àmbit de la reflexió litúrgica, sense, però, 

que sigui equiparable a la tesina, que és l'exercici principal de la llicència. La prova 

d’especialització té el valor d’examen comprensiu de l'especialitat i la seva superació és 

condició indispensable per a la presentació de la tesina.  

7.6. TESINA I EXAMEN COMPRENSIU. Per a l’obtenció del títol de llicenciat, es 

requereix la presentació de la tesina en tant que prova escrita, i la prova d’especialització 

en tant que prova oral o examen comprensiu. Toca al President de l'Institut o a un delegat 

seu nomenar almenys dos professors, amb el director, per avaluar la tesina, i també com 

a mínim uns altres dos professors per a l’examen comprensiu. La qualificació serà donada 

amb l’acord dels membres del tribunal. En el cas que aquest acord no s’assolís, serà la 



mitjana de les notes aprovades. Quan hi hagi lectura pública de la tesina, es donarà nota 

separada del treball escrit i de la defensa.  

 

8. QUALIFICACIÓ FINAL La llicència té una qualificació final formada pel 40% de 

totes les assignatures, inclosa la prova d’especialització o examen comprensiu, i el 60% 

de la tesina.  

 


