Guia ràpida
de la
Facultat
de Medicina

Estructura organitzativa
D’acord amb el Reglament de la Facultat, aprovat pel Consell de
Govern el 30 de setembre de 2014, s’estructura en una Unitat
Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques en el campus de
Bellaterra i unes unitats docents hospitalàries adscrites a
institucions sanitaries.
Les unitats docents hospitalàries que tenen establert conveni
amb la UAB són:
- Unitat Docent Sant Pau (Hospital Universitari de la Santa
Creu i Sant Pau)
- Unitat Docent Vall d’Hebron (ICS Hospital Vall d’Hebron)
- Unitat Docent Germans Trias i Pujol (ICS Hospital Germans
Trias i Pujol)
- Unitat Docent Par Salut Mar (Parc Salut Mar)
- Unitat Docent Parc Taulí (Corporació Sanitària Parc Taulí)
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Òrgans de Govern i altres òrgans
D’acord amb el Reglament de la Facultat, aprovat pel Consell de
Govern el 30 de setembre de 2014, són òrgans de govern de la
Facultat de Medicina:
-

La Junta de Facultat
La Junta Permanent de Facultat
El degà o degana i el seu equip

La Facultat també compta amb els òrgans següents:
-

Les Juntes d’Unitats Docents
Els Coordinadors o Coordinadores d’Unitats Docents i el seu
equip
Els Coordinadors o Coordinadores d’Estudis
El Consell d’Estudiants de la Facultat

La Junta de Facultat: òrgan col.legiat de govern de la facultat
- Formada, com a màxim, per 120 membres, representants de tots
els ensenyaments de la facultat i tots els Sectors.
Composició :
- El degà o la degana
- El secretàri o la secretària
- Resta de membres de l’equip de deganat
- Coordinadors i coordinadores d’estudis
- Coordinadors i coordinadores d’unitats Docents
- Directors o directores de departaments amb docència a la
facultat
- Administradora de centre
- Un o una representant de cada un dels Consells
d’Estudiants Locals per cadascun dels Graus impartits en les
Unitats Docents
- Representació dels Sectors A, B , C i D

9%

10%

51%
30%
Sector A  Professorat amb vinculació
permanent a UAB
Sector B  Personal acadèmic no permanent
i personal investigador en formació
Sector C  Estudiants
Sector D  Personal d’administració i serveis

Composició actual: Llistat de Membres de la Junta de Facultat

La Junta Permanent: assumeix competències de la Junta de
Facultat. En assumptes de docència, actuarà com Comissió de
Docència i Avaluació.

Composició:
- El degà o la degana
- El secretàri o la secretària
- Membres de l’equip de deganat (en funció assumpte a tractar)
- Coordinadors i coordinadores d’estudis
- Coordinadors i coordinadores d’unitats Docents
- Directors o directores de departaments amb docència a la
facultat
- 2 persones del Sector B escollides entre els membres d’aquest
sector de la Junta de Facultat
- Administradora de centre
- 2 persones del Sector D escollides entres els membres d’aquest
sector de la Junta de Facultat.
- 10 persones del Consell d’Estudiants, membres de la Junta de
Facultat, escollides pel Consell d’Estudiants.

Les comissions:
La Junta de Facultat pot actuar en comissions, en les que pot
delegar algunes competències, de manera transitòria o permanent.

Comissions actuals de la Facultat:
- Comissió de Màster de la Facultat
Per acord de la Junta Permanent (13 octubre 2014):
- Comissió de Grau de Medicina
- Comissió de Grau d’Infermeria
- Comissió de Grau de Fisioteràpia
Composició de les Comissions de Grau:
- Coordinació del Grau
- Coordinació de cada curs
- Coordinació de les Unitats Docents
- Gestió Acadèmica/Programació Docent
- 1 Representant Alumnat de cada curs
Altres comissions amb altres Facultats:
- Consell docent dels Estudis Compartits de Medicina UAB-UPF
http://www.upf.edu/biomed/
- Comissió de docència del Grau de Ciències Biomèdiques
http://www.uab.cat/biociencies/
- Comissió de docència de la Titulació de Logopèdia
http://www.uab.cat/psicologia

Els consells de curs:
Per Acord de la Comissió de Docència de la Facultat(27 gener 2014):
Els Consells de Curs (CC) són reunions semestrals que es realitzen a
cada curs de les titulacions de la Facultat de Medicina per recollir
l’opinió del professorat i dels estudiants sobre la docència i d’altres
aspectes vinculats.
Cada titulació té un Consell de Curs per cadascun dels cursos.
Composició :
• El Coordinador/a de titulació
• El Coordinador/a del curs corresponent i/o coordinador del curs
a nivell d’Unitats Docents
• El Coordinador/a d’Unitat Docent
• Secretària o secretari d’Unitat Docent
• Els professors responsables de les assignatures que
s’imparteixen en el curs.
• 2 representats dels estudiants del curs corresponent (o un
representant per grup de matrícula)
• El Gestor d’afers acadèmics en els cursos impartits a la UDCMB ;
en els impartits a les Unitats Docents Hospitalàries, la gestora
d’Unitat Docent.

Esquema dels estudis de Grau:
Estructura del Grau de Medicina (UAB)
(6 anys)
UDCMB
1er, 2on

UD St Pau
3er 4rt 5è 6è

UD VHebron
3er 4rt 5è 6è

UD GT Pujol
3er 4rt 5è 6è

UD P Taulí
3er 4rt 5è 6è

Estructura del Grau de Medicina (UAB/UPF)
(6 anys)
UPF
1er, 2on

UD PS Mar
3er, 4rt, 5è, 6è

Estructura del Grau d’Infermeria
(4 anys)

Estructura del Grau de Fisioterapia
(4 anys)

UDCMB
1er, 2on

UDCMB
1er

UD VHebron
3er, 4rt

UD PS Mar
2on, 3er, 4rt

-Grau de Ciències Biomèdiques (http://www.uab.cat/biociencies/)
-Grau de Logopèdia (http://www.uab.cat/psicologia/)

El Consell d’Estudiants de la Facultat
Òrgan de representació, debat i coordinació dels estudiants de la Facultat. Hi poden
participar tots els estudiants de la Facultat que ho desitgin. Constituït (com a
mínim) pels Delegats de grup acadèmic i pels Representants dels estudiants en la
Junta de Facultat .
A la Facultat de Medicina de la UAB hi ha 10 Consells d’Estudiants Locals.
Cada Consell Local de cada Unitat Docent per cadascun dels Graus que
s’imparteixen a la Unitat Docent, té un President.
Els Delegats de grup acadèmic:
-Qui són els delegats?
-estudiants de la Facultat de Medicina
- matriculats durant l’any acadèmic en curs
- Quan s’escullen?
- cada any, al 1er trimestre
-Com s’escullen?
- escollits pels companys de “grup acadèmic”
- en eleccions convocades pel CONSELL D’ESTUDIANTS
- a la Facultat de Medicina: Grup acadèmic = Grup de Matrícula.
(definit per: curs, titulació i unitat docent)
- Cada Grup Acadèmic: 2 delegats
Els Representants dels estudiants en la Junta de Facultat
-Qui són els Representants dels estudiants?
-estudiants de la Facultat de Medicina
- matriculats durant l’any acadèmic en curs
- Quan s’escullen?
- cada any, al 1er trimestre
-Com s’escullen?
- escollits pels companys de Grau i d’Unitat Docent
- en eleccions convocades pel DEGANAT DE LA FACULTAT
-Quants Representants d’estudiants de Grau a la Junta de Facultat de Medicina?
- 35 (10 dels quals són nomenats pels Consells d’Estudiants Locals i
acostumen a ser els Presidents dels Consells d’Estudiants Locals de
cada Grau)
- la resta (25) són escollits en les eleccions convocades pel DEGANAT
DE LA FACULTAT.

Informacions i enllaços
Altres informacions relatives a la Facultat es poden obtenir a través
del web de la Facultat:
http://www.uab.cat/medicina

El reglament de la Facultat es pot descarregar directament a través
del web de la Facultat:
http://www.uab.cat/doc/reglamentfacultatFM_DOC_ca

La Normativa de Delegats de la UAB es pot trobar a:
http://www.uab.cat/doc/Normativa_delegats_grup_academic_CG090414

Vídeo "Proposta per l'organització d'estudiants de la Facultat de Medicina"
(Carlos Espiérrez)

