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1. TITULACIONS IMPARTIDES AL CENTRE I GRAU D’IMPLANTACIÓ
Indiqueu les titulacions de Grau i de Màster impartides al Centre i el seu gra d’implantació actual.

GRAUS
Cursos implantats

Titulació
Grau en Prevenció i Seguretat
Integral

1r

2n

3r

4r

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

(*) Indiqueu l’any en que es va implantar per primera vegada (p.e., 2009-10) cadascun dels cursos

MÀSTERS
Titulació

Duració del màster (1
any / 2 anys)

Cursos implantats
1r

Màster en Prevenció I Gestió de Riscos a la
Comunitat

1 any

2008-09

Màster en Gestió de Riscos Tecnològics i Laborals

1 any

2009-10

2n

(*) Indiqueu l’any en que es va implantar per primera vegada (p.e., 2009-10) cadascun dels cursos
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2. RESUM DE L’ESTAT DE LES TITULACIONS IMPARTIDES AL CENTRE

Grau de Prevenció i Seguretat Integral curs 2012-2013
En aquesta quarta edició vam tenir en total 218 alumnes matriculats, dels quals 58
corresponen al primer curs, 65 al segon curs, 49 al tercer, 46 al quart.
Aquest curs hi ha hagut la primera promoció d’egressats del grau, que han estat 43,
distribuïts entre les següents mencions: seguretat laboral (36 alumnes) Direcció de
Seguretat Privada i Investigació Privada (6), i alumnes sense mencions (1).
En el curs 1013/2014, la previsió és obrir només dues de les mencions que s’ofereixen:
la de Seguretat Privada i Investigació Privada, i la de Riscos Laborals. Les altres dues no
es podran obrir per manca de demanda de l’alumnat, malgrat que s’ha notat una
tendència a l’alça per la Menció de Gestió de Riscos a la Comunitat.
Es preveu un total de 225 alumnes matriculats, dels quals 62 corresponen al primer
curs, 50 al segon curs, 62 al tercer, i 51 al quart .

El curs 2012/2013 van ser 27 els alumnes matriculats en el grup de retitulació.

MU Gestió Riscos Tecnològics Laborals
El màster ha estat revisat i modificat per fer-lo més competitiu amb l’oferta existent
d’altres universitats, i el juny de 2013 l’AQU va aprovar-ne la nova memòria.
Aquest curs es farà nova selecció de professorat i activitat de promoció per garantir-ne
el seu rellançament cara al curs 2014/2015.
MU en Prevenció i Gestió de Riscos a la Comunitat
El màster, que és interuniversitari URLL/UAB, s’ha ofert el curs 2012-2013 amb 11
matriculats, i aquest curs 2012/2013 s’ha obert, amb 8 matriculats, en equilibri
pressupostari.
PROGRAMA DE PROFESSIONALITZACIÓ
A més, l’escola ofereix el Programa de Professionalització als seus alumnes de
formacions oficials, que es manté actiu mitjançant:
− Una borsa de treball.
− Una trobada anual o workshop amb les empreses del sector.
− Un programa de pràctiques en empreses i institucions per a la formació oficial que
incorpora, a més de pràctiques curriculars, també pràctiques extracurriculars.
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El Worksop ha ofert, en la seva desena edició, la possibilitat d’establir contactes
empreses-alumnes, i s’ha centrat en la temàtica “Gestió del Foc. Prevenció i
Seguretat”, realitzat el dia 14 de juny de 2013. La participació ha estat de 184
participants ( 86 professionals i empreses, i 98 alumnes EPSI)
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3. SITUACIONS DETECTADES I PROPOSTES DE MILLORA
Les entrades a la següent taula estaran ordenades d’acord amb la prioritat que el Centre assigna a l’execució de l’acció de millora proposada.

Prioritat

Alta

Situació detectada

Cobrir totes places vacants

Titulació o titulacions
afectades

Acció de millora

Caràct
er de
la
millor
(1)
a

Responsable (en el
Centre) de la seva
implantació

Els costos derivats de
la proposta de millora
són assumibles pel
(2)
Centre

Calendari

Grau/Màsters

Incrementar difusió a
instituts, escoles i col·lectius
professionals per augmentar
sol·licituds d’ ingrés

Coordinació/Direcció

Sí

Al llarg del curs

Coordinació/Direcció

Sí

Al llarg del curs

Alta

Millorar la nota de tall

Grau/Màsters

Incrementar difusió a
instituts, escoles i col·lectius
professionals per augmentar
sol·licituds d’ ingrés

Alta

Incrementar la qualitat i
nivell d’exigència dels
estudiis

Grau

Formalització d’un mecanisme
de control d’incidències i
revisió mecanismes avaluació

Coordinació/Direcció

Sí

Al llarg del curs

Alta

Millorar coneixement i
qualitat de l’activitat
docent

Grau/Màsters

Incrementar enquestes
alumnes i professorat i crear
òrgan de coordinació

Professorat/Coordinació

Sí

2 cursos vinents

Alta

Millorar informació als
estudiants

Grau/Màsters

Adequar els continguts de les
guies docents a la normativa
UAB, inclosa la visibilitat dels
mecanismes d’avaluació

Professorat/Coordinació

Sí

2 cursos vinents

Alta

Necessitats variables
d’aules segons el curs i
l’optativitat assignatures

Grau/Màsters

Buscar nous espais en l’Edifici
Blanc per oferir serveis de
docència i millorar wiffi

Direcció

Sí

2 cursos vinents

Alta

Incrementar nombre
professorat doctors

Grau/Màster

Complir normativa

Coordinació/direcció

Sí

2 cursos vinents
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Millorar ús campus virtual
i del software del centre
de recursos

Grau/Màster

Afavorir treball i avaluació
alumnes

Professorat(Coordinació

Sí

2 cursos vinents

Conèixer la càrrega de
treball de l’assignatura per
ajustar l’estructura ECTS

Grau/Màsters

Crear grups de coordinació de
matèries

Coordinació

Sí

Al llarg del curs

Alta

Revisar el SIQ del centre a
les particularitats de la
formació EPSI i a les noves
normatives

Grau/Màsters

Completar el SIQ propi del
centre

Coordinació/Gestió
acadèmica/Direcció

Sí

2 cursos vinents

Mitjana

Aconseguir l’accès de les
dades del SIGMA que fan
referència a indicadors de
qualitat de les titulacions

UAB

Sí

Curs vinent

Alta

Mitjana

(1)

(2)

Grau/Màsters

Utilitzar les eines de treball
“Seguiment de les Titulacions”
o el “Data”. Per tant es
demanarà a la UAB l’accés
directe a la informació.

2

0 (o blanc): Interna del Centre
1: Requereix modificació de la memòria VERIFICA
2: Requereix decisions que han de ser aprovades a nivells superiors al del Centre (p.e., Comissions d’Estudis de Grau o de Postgrau)
si/no/parcialment

Comentaris:
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