FITXERS DE LA UAB INSCRITS AL REGISTRE DE PROTECCIÓ DE DADES DE CATALUNYA
FITXER
AJUTS AL TRANSPORT

ATLAS-PDS
BADUS
BIGSEA
COHORTE - ISTAS UAB
COMOVE

FINALITATS DEL TRACTAMENT
Gestió de les subvencions a l’ús del transport públic de viatgers per al personal al servei de la UAB
Gestió d'antics estudiants de la UAB per mantenir una vinculació permanent de la UAB i entre ells, facilitar-los serveis de formació
conínua i d'orientació i inserció laboral, i sifondre les activitats dirigides a antics alumnes de la UAB
Anàlisi de l'apropiació de l'anglès com a llengua global a l'escola catalana
Identificació i anàlisi dels principals factors que incideixen en la decisió de contraure matrimoni per part de membres de la
comunitat d'Índia, Pakistan i Marroc, migrats a Catalunya
Gestió i seguiment de la docència, i interpretació, verificació i explotació de dades pel qye fa a l'àmbit de la programació docent
Gestió d'identitats de les persones físiques vinculades a la UAB
Creació de models de pesca per a l'anàlisi de l'impacte de l'activitat humana en l'ecosistema dels oceans
Estudi i avaluació dels efectes de les exposicions a riscos psicosocials sobre la salut mental, l'absentisme i el presentisme laboral
Anàlisi quantitativa de la relació entre mobilitat social i gestió de recursos

COMUNICACIÓ i PROMOCIÓ

Gestió de la informació adreçada a estudiants i professors de secundària sobre estudis, serveis i activitats a la UAB

CONECT-e
DATAWAREHOUSE
DEPORWIN
DEPORWIN ACCESSOS

EX-VITS
FACUTAT DE VETERINÀRIA

Anàlisi per a la detecció de diferències en patrons de comportament i coneixement entre grups socials i culturals diversos
Gestió integrada de les dades corporatives de gestió acadèmica, recursos humans, R+D+I, economia i infraestructures de la UAB
Gestió dels usuaris del Servei d’Activitat Física de la UAB
Control dels accessos a les instal∙lacions del Servei d’Activitat Física de la UAB
Base de dades d’exalumnes de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia per a la discussió de plans d’estudis, avaluació de
programes, i com a recurs per a la inserció professional dels graduats recents
Estudis sociodemogràfics de l'experiència de viure amb el virus d'inmunodeficiència humana o infeccions de transmissió sexual
Gestió centralitzada de l’ús dels espais del centre

GESTIÓ ACADÈMICA

Gestió integrada de dades d’estudiants de la UAB, historial acadèmic i sistema de beques

GESTIÓ DE LA RECERCA

Control econòmic (subvencions i organismes que participen en el finançament dels projectes de recerca) i administratiu
(persones que participen en els projectes de recerca) de la recerca a la UAB

GESTIÓ DE PERSONAL

Gestió administrativa i econòmica del personal al servei de la UAB

GESTIÓ DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES
GESTIÓ DEL SERVEI SANITARI
GESTIÓ ECONÒMICA
GREENLULUS

Gestió dels usuaris de llibres les biblioteques de la UAB
Gestió del Servei Assistencial de Salut de la UAB
Gestió econòmica, administrativa, comptable i fiscal de proveïdors, clients i persones relacionades amb la UAB
Avaluació de l'impacte sociasl dels processos de creació i revitalització d'espais verds en ciutats europees, Canadà i Estats Units
Organització i emmagatzematge de la informació de referència de les àrees d'estudi vinculades a la recerca del projecte Hamlets,
la immigració i el desenvolupament sostenible dels micropobles
Informes d'assaigs clínics de càlculs renals, orina i sang
Directori de persones amb lligam a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB
Registre, gestió i manteniment d'experiències personals de diversitat sexual i intergènere, i la seva praxi i conceptualització mèdica
Anàlisi i elaboració de projectes d eprevenció de variables de personalitat, funcionament psicològic i psicopatologia
Recerca i anàlisi sobre aspectes sociològics derivats de les migracions
Gestió de dades per a la integració en el mercat de treball de les persones inscrites al Servei d'Ocupabilitat de la UAB

ALUMNI
APINGLO-CAT
ARFOMAC

EX-ALUMNES DE POLÍTIQUES

HAMLETS
HEALTH GTS
ICTA UAB
INTERSEX GENEALOGY
MENTALITZACIÓ i PSICOPATOLOGIA
MIGRACIONS ANTROPOLOGIA
NEXUS

RESPONSABLE
Administrador/a Rectorat

Eva Codó Alsina (IP)
Sònia Parella Rubio (IP)
Alberto Noguera Carmona
Isabel Garcia Pérez (OCI)
Eric Galbraith (IP)
Albert Navarro Giné (IP)
Sergio Billamayor Tomás (IP)
Isidre Tomasa Priego
Miguel Ángel Linares Capel
Victoria Reyes Garcia (IP)
Antoni Borfo Bach (OGID)
Director/a SAF
Director/a SAF
Degà / Degana Polítiques
Juan Manuel Leyva Moral (IP)
Administrador/a Veterinària
Cap Àrea Afers Acadèmics
Cap Àrea Relacions Internacionals
Cap Àrea Gestió Recerca
Cap Àrea PAS
Cap Àrea Personal Acadèmic i Nòmines
Cap Servei Biblioteques
Director/a Servei Assistencial de Salut
Cap Àrea Economia i Finances
Isabelle Anguelovsky (IP)
Miguel Ángel Vargas Garcia (IP)
Montserrat López Mesas (IP)
Director/a ICTA
Jorge Molero Mesa (IP)
Secretari/a Dept. Psicologia Clínica i Salut
Hugo Valenzuela Garcia (IP)
Director/a Servei Ocupabilitat

PERFORM
PERMISOS USUARIS BIBLIOTEQUES
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
PROFESSORAT FACULTAT DE MEDICINA
PROJETEX
P-SPHERE
REFORMED
REVISTES CIENTÍFIQUES DE LA UAB
RPEX
RUNIN
SALA DE DISSECCIÓ / DSO
SEDIJ
SOSTENIPRA STAKEHOLDER

Estudi i avaluació de l'efectivitat de mètodes innovadors d'educacio científica basats en les arts escèniques, per fomentar l'interès
dels estudiants de secundària i de batxillerat per la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques
Gestió dels ususaris amb accés a aplicacions de gestió del Servei de Biblioteues de la UAB
Gestió de la prevenció dels riscos laborals del personal al servei de la UAB
Registre, manteniment i explotació de les dades per a l'elaboració de l'autoinforme d'acreditació de Graus de Medicina, Infermeria
i Fisioteràpia de la Facultat de Medicina de la UAB
Gestió d'encàrrecs de traducció i revisió, seguiment econòmic i bases de dades del Servei de Llengües de la UAB
Gestió del projecte de recerca P-Sphere de la Comissió Europea per a la incorporació d'investigadors per a la proposta i el
desenvolupament de projectes de recerca
Estudi i avaluació de la implementació i l'impacte de polítiques de rendició de comptes i autonomia en l'àmbit educatiu a Europa
i a l'Amèrica Llatina
Registre dels usuaris donats d'alta a cadascuna de les revistes científiques allotjades al Servei de Revistes Digitals de la UAB
Relació de participants en estudis acadèmics organitzats pel Grup de Recerca en Democràcia, Eleccions i Ciutadania de la UAB
Anàlisi i gestió del paper de la influència de les universitats en la innovació i el desenvolupament regionals
Gestió de la informació i documentació dels donants de cos a la ciència de la Facultat de Medicina de la UAB
Transferència de coneixement de la Universitat a la societat, especialment a través d'informes i dictàmens jurídics
Identificació d'usuaris interessats en l'ús de les eines, així com la informació, les activitats i els continguts desenvolupats pel Grup
de recerca Sostenipra, adscrit a l'ICTA de la UAB. Registre d'usuaris de la calculadora CO2ZW i de les activitats del Grup de Recerca

Louis Lemkow Zetterling (IP)
Sots Cap Servei Biblioteques
Cap Àrea Prevenció i Assistència
Administrador/a Medicina
Director/a Servei de Llengües
Responsable Projectes Estratègics Recerca
Antoni Verger Planells (IP)
Director/a Servei Publicacions
Eva Anduiza Perea (IP)
Emili Grifell Tatjé (IP)
Coordidor/a Sala de Dissecció
Director/a SEDIJ
Xavier Gabarrell Durany (IP)

SOSTENIPRA SUDOE

Identificació d'usuaris interessats en l'ús de les eines, així com la informació, les activitats i els continguts desenvolupats pel Grup
de recerca Sostenipra, adscrit a l'ICTA de la UAB. Registre d'usuaris per accedir a la base de dades d'activitats del Grup de Recerca

Xavier Gabarrell Durany (IP)

SUGGERIMENTS i QUEIXES MEDICINA

Registre, manteniment i explotació de les dades per a l'elaboració de l'informe anual de suggeriments i queixes de la Facultat de
Medicina de la UAB

Administrador/a Medicina

UAB - GCF - HS
UAB IDIOMES CAMPUS
UTPR
VIDEOVIGILÀNCIA UAB
WINZEN
YOUNG ADULLLT

Gestió de dades per a l'anàlisi científica del paper funcional i evolutiu de les inversions en genoma humà
Gestió de la informació sobre les activitats que duu a terme el Servei de Llengües de la UAB
Control del personal que manipula o ha manipulat material radiactiu dins els campus de la UAB
Control i vigilància dels accessos als edificis de la Universitat Autònoma de Barcelona i alguns espais exteriors dels campus de
Bellaterra i de Sabadell de la UAB
Gestió de la matrícula, seguimenta acadèmic i control econòmic del Servei de Llengües
Anàlisi de l'impacte de les polítiques deducació i formació al llarg de la vida

Mario Cáceres Aguilar (IP)
Director/a Servei de Llengües
Director/a Tècnic/a Protecció Radiológica
Director/a Servei de Seguretat
Director/a Servei de Llengües
Francesc Xavier Rambla Marigot (IP)

