COMPETÈNCIES GENERALS DE LA UAB (NIVELL DE GRAU)
(CAA 20/11/2018)
IDEES/TRANSFERÈNCIA/INNOVACIÓ
Introduir canvis en els mètodes i els processos de l’àmbit de coneixement per donar respostes
innovadores a les necessitats i demandes de la societat.

Resultats
d’aprenentatge

Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
Proposar noves maneres de mesurar l’èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.

SOSTENIBILITAT

Resultats d’aprenentatge

Actuar en l’àmbit de coneixement propi valorant l’impacte social, econòmic i mediambiental.
Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de
l’àmbit de coneixement propi.
Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l’àmbit integrant les
dimensions social, econòmica i mediambiental.
Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
Proposar formes d’avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.

RESPONSABILITAT ÈTICA I DIVERSITAT
Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els
valors democràtics.
Resultats
d’aprenentatge

Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l’àmbit de coneixement propi.
Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l’exercici de la professió.
Valorar l’impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes,
a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.
Proposar projectes i accions que estiguin d’acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels
drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.

GÈNERE

Resultats
d’aprenentatge

Actuar en l’àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l’àmbit de coneixement propi.
Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l’exercici professional.
Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.

