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Valoració de l’assoliment dels estàndards de seguiment
Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
El disseny de les titulacions (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat segons els requisits de
la disciplina i respon al nivell formatiu requerit al MECES.
En acabar el curs acadèmic 2013-14, les segones promocions de Graduats a les titulacions de Biociències de la UAB
han finalitzat els seus estudis de manera satisfactòria, sense alteracions de la programació ni del model docent i
acomplint els objectius d’assoliment de competències. El resultat de les assignatures Treball de Fi de Grau i
Pràctiques Externes (que duen tan sols dues edicions) també ha estat satisfactori, tot i que, atesa la seva tipologia i
els procediments i agents implicats en el seguiment i avaluació de l’alumne, resta pendent una avaluació sistemàtica
dels resultats d’ambdues assignatures.
En aquests curs 13-14 s’ha impartit la segona edició del màster de Bioinformàtica i s’han implementat el nous plans
d’estudi de la resta màsters de Biociències. En tots els casos els alumnes han finalitzat els seus estudis de manera
satisfactòria i han assolit les competències proposades en las noves memòries dels màster. Hem pogut comprovar
que les modificacions dels plans d’estudi han acomplert els objectius de millora respecte als plans d’estudi anteriors.
1.1. Perfil d’ingrés dels estudiants
El perfil de l’alumnat de nou ingrés es considera adequat pels objectius dels graus i aquest perfil no presenta canvis
relatius a la memòria de verificació. El nombre de sol·licituds, tant totals com de primera preferència, es mostra força
equilibrat i estable en tots els Graus, equilibri que es reflecteix en les dades globals de la Facultat. La ràtio mitjana
[Nombre de sol·licituds/Nombre de places] és de 13,6, mentre que quan es considera només el nombre de sol·licituds
en primera opció la ràtio és 1,85. Aquest és un barem positiu pel que fa referència a l’acceptació i demanda dels
estudis.
La majoria dels estudiants de nou ingrés als Graus prové de les PAAU (un 85%); s’observa, no obstant, un cert
increment del percentatge d’estudiants provinent d’altres vies d’accés. També hi ha majoria d’estudiants de Grau a
temps complert (un 95%), de manera que el perfil general és força homogeni.
Les notes de tall s’han estabilitzat en una mitjana alta, just pel damunt de l’11, amb llindars entre 10,4 i 11,8.
Aquesta dada, juntament amb el nombre de sol·licituds en primera opció superior a l’oferta, contrasta amb un
nombre final de matriculats en primera opció de tan sols el 63% de mitjana. Semblaria lògic que aquest nombre fos
més alt; si no és així potser en part és degut al mecanisme d’assignació de places i de reassignació d’alumnes de nou
ingrés. Tanmateix el % d’estudiants que han triat Biociències és superior a aquest 63%.
Per tal de mantenir la coherència entre oferta i sol·licituds, i també amb l’objectiu de mantenir la qualitat del projecte
formatiu, és recomanable no procedir a un augment de l’actual oferta de places de nou accés que obligués a
programar grups addicionals de tipologies docents com pràctiques de laboratori o de camp.
Dues dades són destacables respecte a la matriculació als màsters de Biociències: (i) l’elevat nombre de preinscripcions rebudes: 686 per una oferta total de 259 places; (ii) l’elevat percentatge d’estudiants amb accés concedit
que finalment s’han matriculat: 80.5%. Aquestes indueixen a pensar que l’oferta de màsters resulta atractiva pels
alumnes graduats, i que la seva valoració és bona respecte a màsters similars d’altres Universitats. Pel que fa a la
procedència dels estudiants, un 60% correspon a alumnes del sistema universitari català, un 30 % a la resta del estat
espanyol i un 10% a estudiants d’origen estranger (majoritàriament llatinoamericà). La gran majoria dels alumnes,
independentment de la seva procedència, són graduats o llicenciats en titulacions del àmbit de les ciències de la vida.
Valorem molt positivament el perfil dels alumnes de màster que acaben de descriure per dues raons principals:
a) La nostra oferta es correspon a la demana existent per part dels graduats en el àmbit de les Biociències.
b) Ens permet incorpora un nombre significatius de alumnes externs a la UAB.
També valorem de manera positiva el 10% de estudiants de fora del estat espanyol, tot i que aquesta xifra
segurament podria augmentar més si incrementéssim el percentatge de docència impartida en anglès.
Donat el funcionament correcte dels Graus i Màsters, no es preveuen modificacions per implantar al curs 2015-16.
1.2. Mecanismes de coordinació docent de les titulacions.
Les set titulacions de Grau disposen de les figures d’un coordinador/a i d’un coordinador/a adjunt que s’encarreguen
de la programació docent, la coordinació de les activitats formatives i la comunicació bidireccional amb la Gestió
Acadèmica per tal que la informació sobre la programació es trobi sempre disponible i actualitzada tant a la web del
Centre com als espais del Campus Virtual de les titulacions. La Comissió de Graus de la Facultat actua com òrgan de
coordinació general, i les reunions de programació coordinadors-gestió acadèmica, del grup de treball de docència
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pràctica i les pròpies comissions de docència de cadascun dels Graus completen l’organigrama de programació.
Cadascun dels títols de màster té un coordinador/a que és responsable de la programació docent, la coordinació de
les activitats formatives i la comunicació bidireccional amb la Gestió Acadèmica. El coordinador de cadascun dels
màster és el responsable del procés de selecció dels alumnes admesos en el màster. Cada mòdul o matèria del
màster disposa de un coordinador o responsable docent. L’equip format per el coordinador de màster més els
coordinadors de mòdul son els responsables d’organitzar las activitats docents del màster. La Comissió de Màsters
de la Facultat vetlla per la coordinació general de la programació i per l’harmonització dels mecanismes formatius.
Amb les seves variants específiques, els mecanismes de coordinació de les diferents titulacions són satisfactoris:
l’existència d’un coordinador adjunt a les titulacions de grau, les periòdiques reunions del conjunt de coordinadors
amb personal de la gestió acadèmica, les reunions de programació de la docència pràctica o les comissions delegades
de la Junta Permanent – de Graus, de Postgraus i comissió conjunta d’Afers Acadèmics –, juntament amb reunions de
coordinació ad hoc com per exemple la que formen els responsables de les assignatures de Treball Fi d’Estudis,
garanteixen la responsabilitat compartida en la coordinació i un adequat flux d’informació cap als estudiants.
Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
La institució informa de manera adequada a tots els grups d’interès sobre les característiques del programa així com
sobre els processos de gestió que en garanteixen la seva qualitat.
2.1. Informació sobre les característiques de les titulacions, el seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits.
Institucionalment, la UAB ha dissenyat una fitxa de titulació de format comú per a tots els graus i màsters de la
universitat i accessible des de la pàgina web general. Cada Facultat disposa d’un espai propi al web de la universitat
on incorpora la informació d’interès del centre, per tant, també la relativa a les titulacions que ofereix. Ambdues
informacions, en aquells aspectes de contingut comú, estant enllaçades i coordinades amb una política de
coherència d’informació.
A partir de l’espai web de la Facultat de Biociències es proporciona informació addicional relacionada amb les
assignatures Treball de Fi de Grau i Pràctiques Externes, programes d’intercanvis i beques d’estudi en general,
normatives acadèmiques de la UAB i de la Facultat de Biociències, activitats acadèmiques, etc.
A banda de la informació estructurada en les pàgines web institucionals, tots els estudiants disposen d’accés al
Campus Virtual (CV), espai de comunicació multiús entre professors i alumnes matriculats a les diverses assignatures.
Addicionalment, tots els Graus de la FBCC compten amb un espai propi (Espai de Grau) al CV, accessible a tots els
alumnes matriculats. En aquest espai es publiquen avisos i noticies d’àmbit acadèmic divers que poden interessar als
alumnes, conté informació acadèmica per als diferents cursos (horaris, aules, etc.) i fòrums d’intercanvi per a l’ús
lliure de l’alumnat. El funcionament del CV no és òptim i els recursos que ofereix són limitats; es necessari el seu
seguiment i millora per part del govern de la universitat
2.2. Garantia d’accés accés a la informació rellevant de la titulació a tots els grups d’interès, que inclou els resultats
del seguiment i, si escau, de l’acreditació de la titulació.
L’accés a la informació per part dels diferents grups d’interès (futurs estudiants, institucions/empreses, estudiants de
secundària, PDI i PAS) es garanteix mitjançant les webs ja comentades en l’apartat anterior i també a través de la
participació dels representants dels diferents col·lectius a la Junta de Centre i les seves comissions delegades.
Els indicadors de les titulacions que són referents per al procés de seguiment són accessibles a través del web general
de la UAB (fitxa de titulació/la titulació en xifres) i els coordinadors de titulació accedeixen als IST de les titulacions via
intranet mitjançant el Gestor Documental de la UAB. La UAB envia els IST i els ISC a l’AQU i els publica al seu web a
partir del curs acadèmic 2012-2013.
Es fa una publicació al web dels resultats de les enquestes d’assignatures de grau, de titulats i d’inserció laboral.
2.3. La institució publica el SGIQ en el que s’emmarca la titulació.
El SGIQ marc de la UAB és públic al web general de la UAB i es pren com a referència per a tots els processos
referents a la garantia de qualitat.
El SGIQ adaptat al centre es troba en procés d’elaboració; el manual i els processos del SGIQ seran publicats l’estiu
del 2015 a la pestanya “Els estudis” del web del centre.
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
La UAB disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i implementat que assegura, de
forma eficient, la qualitat i la millora contínua de la titulació.
La Facultat de Biociències encara no disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i
implementat i el seu SGIQ es troba en procés d’elaboració.
3.1. Disseny i aprovació de les titulacions
Al curs acadèmic 2013-2014 la Facultat programa un conjunt de 7 titulacions de Grau i 11 titulacions de Màster
universitari oficial, tres de les quals són de caràcter interuniversitari i coordinades des d’una altra Universitat. En
aquest informe es considera, per tant, les 7 titulacions de Grau i els 8 Màsters UAB. Totes les titulacions han estat
dissenyades, aprovades i verificades positivament seguint el procés estratègic “PE3-Creació i disseny de noves
titulacions” del SGIQ marc de la UAB.
3.2. Recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les titulacions
En la recollida d’informació dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les titulacions intervenen diversos
processos del SGIQ (PC7-Seguiment, avaluació i millora de les titulacions; PS5-Gestió de queixes i suggeriments; PS6Satisfacció dels grups d’interès; PS7-Inserció laboral dels titulats i PS8-Informació pública i rendició de compte).
D’aquests processos, alguns són d’aplicació subsidiària al centre mentre altres, com la gestió de queixes i
suggeriments corresponen al Centre i es definiran, com es deia anteriorment, en el futur SGIQ de la Facultat.
La Universitat recull de forma centralitzada tot un conjunt d’indicadors rellevants per a la gestió i el seguiment de les
titulacions publicats al web general de la universitat (fitxa de titulació/la titulació en xifres). Aquests indicadors es
consideren adequats, donen una bona visió del estat actual de les titulacions i de la seva evolució des de la seva
creació i són públics i accessibles. Una de les seves utilitats remarcables és la visualització de tendències li la capacitat
de generar alertes per tal d’elaborar propostes de millora.
Pel que fa als resultats sobre el grau de satisfacció dels grups d’interès, a part de la gestió de les queixes i
suggeriments, a nivell institucional de la UAB es realitzen de forma periòdica les enquestes següents
(http://www.uab.cat/web/estudiar/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat-de-la-uab/enquestes1345678325559.html):
Avaluació de l’actuació docent del professorat
Assignatures de Grau/Mòduls de Màster universitari
Grau de satisfacció dels titulats (en col·laboració amb AQU)
Inserció laboral dels titulats (centralitzada en AQU)
Els resultats de les enquestes, conjuntament amb les valoracions fetes a comissions de docència de les titulacions o a
les comissions d’afers acadèmics del centre, serveixen per reconsiderar, allà on calgui, el programa formatiu, els
possibles problemes de solapament entre assignatures, els calendaris de programació o la seqüenciació dels
ensenyaments, entre altres. És de destacar la utilitat dels comentaris fets en el format de resposta oberta.
Les titulacions de la FBCC no disposen d’enquestes docents pròpies. Cal mencionar que alguns professors, a títol
personal, realitzen enquestes de satisfacció, però aquesta informació és d’ús privat pel professor i no està disponible
públicament. Des de la coordinació dels Graus es realitzen enquestes als estudiants de 3r curs amb la finalitat de
conèixer els seus interessos respecte les assignatures optatives de 4t curs i facilitar el procés de programació
acadèmica.
Les queixes/suggeriments rebuts es gestionen mitjançant les directrius del procés de suport PS5-Gestió de queixes i
suggeriments. En absència d’una sistemàtica que haurà de definir el futur SGIQ de l FBCC, la gestió de queixes i
suggeriments corre a càrrec de l’equip de deganat i en especial del vicedegà d’estudiants.
La Facultat té vigent una normativa d’avaluació que serveix de referència per al procés d’avaluació dels estudiants i
defineix els criteris a aplicar en aquest procés. Els criteris d’avaluació es fan públics en les guies docents de cada
assignatura, els quals es poden consultar en el web de la facultat o dels màsters corresponents. Amb periodicitat
semestral es realitzen valoracions del procés d’avaluació, tant per les diferents comissions docents com pel propi
centre i s’atenen les queixes que hi pugui haver per part de l’alumnat.
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3.3. Seguiment i modificació de les titulacions
El seguiment de les titulacions es duu a terme seguint el procés clau PC7-Seguiment, avaluació i millora de les
titulacions, que serveix per detectar possibles mancances i proposar les modificacions seguint el procés clau PC8Modificació i extinció de titulacions. El procés de seguiment es va iniciar de forma generalitzada el curs acadèmic
2010-2011.
El procés de seguiment de les titulacions ha estat implementat i integrat plenament en les tasques de treball de la
facultat i les diverses comissions delegades (comissions de docència de graus i en aquells màsters que les tinguin
constituïdes). Amb periodicitat anual les comissions de docència elaboren i aproven l’informe de seguiment de cada
titulació i el lliuren al deganat, el qual elabora l’informe de centre a partir de les dades consignades en aquests
informes juntament amb les dades pròpies del centre. Un cop redactat, és sotmès a aprovació per la comissió
conjunta d’afers acadèmics del centre com a comissió delegada i, posteriorment s’informa a la Junta Permanent de la
facultat. La facultat custòdia els informes de cada titulació, juntament amb l’informe de centre i així garanteix la
traçabilitat. Les propostes de millora es discuteixen en comissió de docència i se selecciones les tasques susceptibles
de ser dutes a terme per la facultat o les titulacions corresponent donant-les-hi l’encàrrec de dur-les a terme.
Posteriorment, es fan els seguiments en els òrgans de treball corresponents, es valora el grau d’acompliment en els
posteriors informes de seguiment, i s’adopten les mesures necessàries, si cal, per a corregir els problemes derivats de
la seva solució o incorporar-hi les propostes de millora que puguin sorgir com a conseqüència de la implementació
d’aquestes mesures.
3.4. Acreditació i desenvolupament satisfactori de les titulacions.
La Facultat no ha de procedir a l’acreditació dels seus graus fins al curs 16-17. Tanmateix, ha començat el procés
d’inici de converses amb el professorat de cara a eventuals propera revisions dels Graus.
3.5. Revisió del SGIQ i pla de millora
El procés estratègic PE2-Definició, desplegament i seguiment del SGIQ recull la sistemàtica de revisió i, si escau,
actualització del SGIQ.
Com s’ha indicat a l’inici d’aquest apartat, la Facultat de Biociències encara no disposa d’un sistema de garantia
interna de la qualitat formalment establert i implementat. El SGIQ es troba en procés d’elaboració, havent establert
converses amb la OQD i endegat un procés d’elaboració de SGIQ de centre. Actualment ha estat constituïda la
Comissió d’elaboració del SGIQ de la Facultat, la qual ha celebrat la seva primera reunió el dia 26 de març de 2015.
Malgrat això, la facultat compta amb mecanismes de SGIQ interns que, tot i no estar normativitzats seguint el model
de SGIQ de la universitat, compleixen força fidelment aquest model. Un cop acabat el procés d’elaboració del SGIQ
propi el sistema s’adaptarà plenament al SGIQ marc de la UAB. En el moment de redactar aquest informe de
seguiment, el Manual del SGIQ es troba en procés d’aprovació, mentre que la resta de processos seran implementats
abans de l’estiu de 2015.
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Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord amb les
característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants.
4.1. Perfil del professorat
El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té
suficient i ben valorada experiència docent i investigadora. Considerant les dades generals, la docència dels Graus
corre a càrrec d’un 65% de professorat permanent i un 35% de professorat amb contractes d’associat o altres no
permanents o consolidables. Depenent del Grau, entre un 15% i un 30% dels professors són catedràtics. La proporció
de doctors és superior al 85%. El professorat dels Màsters és similar quant a composició, fins i tot amb més accent en
el professorat permanent.
La valoració del professorat per part dels estudiants passava per un període de transició el curs 2013/2014 degut al
canvi en el mecanisme de recollida d’enquestes que va influir en el poc volum de respostes processades. Tanmateix,
la valoració mitjana del professorat de la Facultat (un 2,85 sobre 4) es va mantenir en els valors habituals.
Les eventual deficiències relatives a l’acompliment de les obligacions docents del professorat es detecten a les
reunions de la comissió de docència i seguiment del grau, a les reunions de l’àmbit d’afers acadèmics delegades de la
Junta Permanent de Facultat o bé a reunions entre l’equip de coordinació, professors responsables d’assignatures y
representants dels alumnes. En general, la valoració dels estudiants envers el professorat és positiva. No és habitual
que a la coordinació del Grau o del Màster arribin queixes relatives a la activitat dels professors.
4.2. Volum del professorat i la seva dedicació
El professorat del centre és suficient i la seva dedicació majoritària és a temps complert, el que li permet
desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants de manera adequada. Les ràtios estudiants/professor de les
titulacions oscil·len entre 12,5 i 15, dins dels marges establerts en model provisional de programació acadèmica de la
UAB.
4.3. Suport a l’activitat docent del professorat
La universitat, mitjançant la seva política de formació del PDI d’acord amb el SGIQ, programa un ventall d’actuacions
amb l’objectiu de proporcionar al professorat instruments, estratègies i recursos per al desenvolupament de la tasca
docent i per a la innovació i millora de la qualitat de l’ensenyament.
Es programen 4 tipus d’activitats: cursos de formació per professorat novell, tallers de metodologies d’ensenyament,
jornades temàtiques i cursos d’eines pràctiques de suport a l’activitat docent (comunicació, TIC, competències
personals, etc.). Al curs acadèmic 2013-2014 es van programar 25 activitats, amb 533 participants amb un grau de
satisfacció global de 4,3 (sobre una escala de 5).
Considerem que és positiu que la Unitat de Formació i Innovació Docent de la UAB continuï la seva tasca de formació
continuada i el programa FDES per a professors novells. Més que una gran varietat de cursos és preferible oferir-ne
pocs però ben organitzats i amb continguts seriosos i d’utilitat. Seria interessant que els cursos s’organitzessin durant
les èpoques amb menys docència. En especial, es considera molt convenient continuar la difusió dels cursos MOOC,
fer èmfasi en la formació en la utilització d’aules moodle (el seu ús és limitat entre el professorat) i implementar la
formació de seguretat i funcionament dels laboratoris docents, en particular per al professorat novell.
Finalment, donat l’interès en promocionar la docència en terceres llengües, caldria proporcionar activitats de
formació per a l’ús docent de l’anglès. La UAB ofereix cursos de formació en aquestes habilitats que valorem molt
positivament; tanmateix, la participació del nostre professorat és baixa i és tasca de l’equip de deganat incentivar-la.
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
La institució disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per a l’aprenentatge dels estudiants.
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica i el suport al procés d’aprenentatge; orientació professional
Tal com s’ha comentat en l’apartat 3.5, la Facultat i les titulacions no disposen actualment d’un PAT integrat dintre
del SGIQ, ja que aquest es troba en procés d’elaboració. Malgrat això, tot i no estar recollit d’una forma
sistematitzada, la facultat disposa de mecanismes que asseguren els serveis d’orientació i els recursos adequats i
eficaços per a l’acolliment i l’aprenentatge dels estudiants. En aquest sentit, es fan jornades de benvinguda i
acolliment en les que s’orienta en el procés de matriculació i coneixement de la facultat; la biblioteca i el SID
ofereixen cursos d’aprenentatge dels seus serveis. També es duen a terme reunions periòdiques amb els estudiants,
tant a nivell de comissions de docència de les titulacions com a nivell de centre, reunions informatives per als
alumnes que marxen d’intercanvi o arriben i sessions d’orientació professional, generalment en col·laboració amb
Treball Campus i amb entitats externes (Col·legis professionals, organismes com BioCat, etc.) pels estudiants de
cursos avançats. Pel que fa a les accions tutorials de les diferents assignatures o mòduls, en les guies docents es
recullen les activitats de tutorització pròpies.
Les accions del PAT específiques pels alumnes de màster consisteixen en tutories individualitzada per part del
coordinador abans de la matricula. També es realitzen tutories individualitzades per part del coordinador per tal
assessorar sobre la selecció de les pràctiques externes i/o el TFM.
En absència d’enquestes específiques fetes per la Facultat, la valoració sobre els serveis i mecanismes d’orientació
acadèmica i de suport a l’aprenentatge és positiva si ens guiem pels resultats acadèmics, per la baixa incidència de
conflictes i pels resultats globals de l’enquesta a egressats que du a terme la UAB. Per altra banda, no es disposa de
dades sobre la incidència dels serveis d’orientació professional a l’hora de facilitar la incorporació al mercat laboral.
Les enquestes més recents elaborades per AQU corresponen encara a promocions que van finalitzar estudis de
Llicenciatura.
5.2. Disponibilitat de recursos materials
No hi ha hagut variació significativa de recursos materials pel que fa a les infraestructures generals d’espais i les seves
dotacions mínimes: aules de docència generals, aules d’informàtica, sales d’estudis, etc. Hi ha hagut certes millores
puntuals pel que fa a l’accés a xarxes wi-fi o a la capacitat de recàrrega dels ordinadors personals. Tot i que els espais
de què disposa la Facultat per a dur a terme la seva tasca docent són suficients, en la situació de migrada capacitat
pressupostària actual, sense accés a nous fons del PIU i amb nul·la capacitat de reposició d’equipament de més
urgent necessitat (vegeu el proper paràgraf), la millora – desitjable – dels recursos materials en termes d’espais o
instal·lacions generals esdevé un objectiu a, com a mínim, mig termini i fa que la valoració que fem de la seva
evolució sigui negativa.
Un comentari molt diferent mereix la minvant capacitat de què disposa la Facultat per fer front a les despeses
ordinàries dels laboratoris pràctics i a la pràcticament nul·la capacitat de reposició del material obsolet: la constant
davallada del pressupost, l’absència des de fa ja quatre anys de programes d’adquisició i renovació de l’equipament
de laboratori, amb el perill que això comporta de provocar una obsolescència imminent, i la manca de revisió del
model de repartiment del (modest) pressupost descentralitzat de la UAB fan que la situació econòmica sigui molt
preocupant. L’efecte de la davallada del pressupost i dels programes paral·lels no es nota en els primers anys, però la
seva persistència és un greu perill, no només per la qualitat de la docència, sinó pel prestigi de la Facultat i de la
Universitat i per la pròpia supervivència de les titulacions.
Addicionalment, resulta urgent articular un millor finançament per a les sortides de camp, en especial les fetes amb
autocars. Les dificultats sobre aquest apartat de la docència són un corol·lari més dels comentaris vessats
anteriorment.

7

Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius
Les activitats de formació i avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació. Els resultats
d’aquests processos són adequats tant pel que fa als assoliments acadèmics, que es corresponen al nivell
del MECES de la titulació, com per als indicadors acadèmics i laborals.
A continuació es transcriuen els redactats de l’apartat 6 de cada titulació. El Centre fa seus aquests
redactats i no considera necessari afegir-hi més consideracions.

GRAU DE BIOLOGIA
6.1. En el conjunt del Grau, les activitats de formació programades i les metodologies emprades es
consideren coherents per a assolir els resultats d’aprenentatge proposats i es constaten amb les altes
taxes d’èxit i rendiment assolides de què es disposa fins ara (rendiment 2013-14: 86,92% global i de
92,98% per alumnes de nou ingrés).
6.2. En totes les assignatures es segueixen models d’avaluació continuada. Tota la informació sobre els
processos d’avaluació és pública i està a disposició de l’alumnat a través de les guies docents de les
assignatures. La diversitat en els processos d’avaluació (tipus de proves), la diversitat del material i els
exercicis i activitats avaluats (presentacions orals, treballs escrits, activitats individual i en grup, etc.) i la
seva distribució temporal durant el curs acadèmic asseguren l’avaluació apropiada de les competències i
els resultats d’aprenentatge previstos. Tanmateix seria de gran utilitat l’existència d’un pla d’acció
tutorial que, entre d’altres, permetria millorar els índexs de rendiment i reduir els d’abandonament.
Alhora és de cabdal importància per al bon funcionament en la tramesa d’informació entre professor
alumne una millora substancial en el medi actual, el campus virtual.
6.3. Les taxes d’eficiència es consideren adequades i coincideixen amb les proposades a la memòria
ANECA (80%). Cal destacar que el rendiment s’ha anat incrementant des del 87% al 2009 fins el 91% de
l’any 2013, així com les taxes d’èxit que sempre han estat entorn del 90% (aquest any del 93%).
Tanmateix no passi així amb les taxes d’abandonament que assoleixen el 25%. Estan, doncs, per sobre al
màxim proposat del 20%. És probable que es deguin en part a la pujada en els preus de la matrícula i la
reducció en el nombre de beques però també es poden deure al fet de tractar-se d’estudiants que
havien demanat la biologia en segona opció i per tant s’hagi produït un canvi de grau. Cal avaluar les
causes concretes d’abandonament i fer-ne un seguiment; si la tendència continua s’haurien de proposar
possibles mesures correctores.
Al curs 2013-14 es manté el nombre d’alumnes que realitzen algun programa de mobilitat (curs 201213: 15 estudiants; curs 2013-14: 16 estudiants). Si el programa de mobilitat més emprat el 2012-13 era
LLP-Erasmus (7 alumnes 2012-13, 4 curs 2013-14) la implementació d’Erasmus-pràctiques aquest curs
ha fet que aquesta nova tipologia hagi tingut més èxit amb 6 alumnes. Pel que fa al programa propi de la
UAB s’ha incrementat de 4 a 6 alumnes.
L’assignatura optativa Pràctiques Professionals ha vist com el nombre d’alumnes s’ha anat incrementant
any rere any (22 al 2011, 37 al 2012 i 73 al 2013) podent considerar en l’actualitat que pràcticament la
totalitat dels alumnes la cursen. Els resultats acadèmics són molt bons i hi ha un alt grau de satisfacció
entre l’alumnat i els laboratoris (empreses) de destí.
6.4. No es disposa de dades relatives a la inserció laboral degut al curt termini transcorregut des de la
implantació dels estudis (només dues promocions de graduats, corresponents las cursos 2012-13 i 201314). És necessari Implantar sistemes adequats de recollida de la situació professional dels egressats.
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GRAU DE BIOLOGIA AMBIENTAL
6.1). En el conjunt del Grau, les activitats de formació programades i les metodologies emprades es
consideren coherents per a assolir els resultats d’aprenentatge proposats. Això es reflecteix en les altes
taxes d’èxit i rendiment assolides (rendiment 2013-14: 94.6%). Això suggereix un assoliment de les
competències previstes. Milloraria molt si tinguéssim un finançament extra per sortides i poder realitzar
part d’aquestes en autocar en tots els cursos.
6.2). En totes les assignatures es segueixen models d’avaluació continuada. Tota la informació sobre el
processos d’avaluació és pública i està a disposició de l’alumnat a través de les guies docents de les
assignatures. La diversitat en els processos d’avaluació (tipus de proves), la diversitat del material i els
exercicis i activitats avaluats (presentacions orals, treballs escrits, activitats individual i en grup, etc.) i la
seva distribució temporal durant el curs acadèmic asseguren l’avaluació apropiada de les competències i
els resultats d’aprenentatge previstos. En aquest punt cal remarcar que el funcionament del Campus
virtual és molt feixuc i entorpeix les entregues de treballs i en general la comunicació entre alumnes i
professorat. Hauria de ser molt més versàtil.
6.3). Les taxes de graduació (64,8%) i d’eficiència (97%) tot i ser provisionals es consideren adequades i
estan per sobre de les de referència proposades a la memòria ANECA (80%). Les taxes d’abandonament
el curs 12-13 ha estat de 6,7% disminuint respecte el curs anterior (11,9%) i estan molt per sota de la
màxima proposada.
Al curs 2013-14 s’ha observat un increment molt significatiu i positiu (més del doble) en el nombre
d’alumnes que cursen l’assignatura optativa Pràctiques en empreses o institucions (curs 2011-12: 20
estudiants; curs 2012-13: 24 estudiants i curs 2013-14: 59 estudiants) amb resultats acadèmics molt
bons i un alt grau de satisfacció entre l’alumnat i les empreses de destí.
El nombre d’alumnes que realitzen algun programa de mobilitat també ha augmenta de 10 del curs
anterior a 23, essent el programa més sol·licitat el Erasmus+ amb 8 estudiants i després el propi de la
UAB amb 6 estudiants.
6.4). No es disposa de dades relatives a la inserció laboral degut al curt termini transcorregut des de la
implantació dels estudis (només dues promocions de graduats, corresponents las cursos 2012-13 i 201314). Es necessari implementar sistemes adequats de recollida de la situació professional dels egressats.
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GRAU DE BIOQUÍMICA
6.1. Les activitats de formació programades i les metodologies emprades es consideren coherents per a
assolir els resultats d’aprenentatge proposats. Això es reflecteix en les altes taxes d’èxit i rendiment
assolides (èxit: 97%; rendiment: 96%). Aquest indicador ens suggereix que s’assoleixen les competències
previstes.
6.2. Totes les assignatures segueixen models d’avaluació continuada. La informació sobre el processos
d’avaluació és pública i està a disposició de l’alumnat a través de les guies docents de les assignatures.
La diversitat en els processos d’avaluació (tipus de proves), en els materials, exercicis i activitats avaluats
(presentacions orals, treballs escrits, activitats individual i en grup, etc.) i la seva distribució temporal
durant el curs acadèmic asseguren una avaluació apropiada de les competències i els resultats
d’aprenentatge previstos al pla d’estudis.
6.3. La taxa d’eficiència (97,48%) és totalment satisfactòria i força superior a la proposada a la memòria
ANECA ( 85%). La taxa de graduació (78%) és molt superior a la taxa de referència (55%) i la taxa
d’abandonament ( 7 %) més baixa que la taxa de referència (15%). Aquestes dades juntament amb les
dades de la taxa de rendiment que és del 95.41 % fan pensar que el desenvolupament del grau es dóna
de forma que s’acompleixen els objectius que s’havien proposat.
Al curs 2013-14 s’ha observat un increment significatiu en el nombre d’alumnes que realitzen algun
programa de mobilitat (curs 2012-13: 8 estudiants; curs 2013-14: 19 estudiants). Alguns d’aquests
estudiant (3) han seguit el programa d’Erasmus pràctiques.
La majoria d’alumnes cursen l’assignatura optativa Pràctiques Professionals (una tendència que ja es va
observar al curs 2012-13), amb resultats acadèmics molt bons i un elevat grau de satisfacció entre
l’alumnat i els laboratoris (empreses) de destí.
6.4. No es disposa de dades relatives a la inserció laboral degut al curt termini transcorregut des de la
implantació dels estudis (només dues promocions de graduats, corresponents las cursos 2012-13 i 201314). Caldria implementar sistemes adequats de recollida d’informació per a poder valorar la situació
professional dels egressats.
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GRAU DE BIOTECNOLOGIA
6.1. En el conjunt del Grau, les activitats de formació programades i les metodologies emprades es
consideren coherents per a assolir els resultats d’aprenentatge proposats. Això es reflecteix en les altes
taxes d’èxit i rendiment assolides (rendiment 2013-14: 94%) i suggereix un assoliment de les
competències previstes.
6.2. En totes les assignatures se segueixen models d’avaluació continuada. Tota la informació sobre el
processos d’avaluació és pública i està a disposició de l’alumnat a través de les guies docents. La diversitat
del material i els exercicis subministrats, així com la diversitat activitats avaluades (proves escrites,
presentacions orals, treballs escrits, activitats individuals i en grup, etc.) i la seva distribució temporal
durant el curs acadèmic, asseguren l’avaluació apropiada de les competències i els resultats
d’aprenentatge previstos.
6.3. Les taxes d'èxit, rendiment i eficiència es consideren satisfactòries. Concretament, la taxa d'eficiència
d'aquest curs ha estat del 98%, 13 punts superior al valor mínim proposat a la memòria VERIFICA (85%).
Cal destacar que el rendiment dels alumnes de nou ingrés ha continuat amb valors una mica més baixos
que la mitjana de la titulació (86% vs. 90%) encara que considerem que és una diferencia poc significativa
si tenint en compte, a més, la diversitat d'alumnes de primer curs. No obstant, la taxa d'abandonament
per a la cohort entrada al curs 2010-11 ha estat del 18%, i s'ha incrementat significativament respecte de
la cohort entrada al curs 2009-10. Encara que aquestes taxes encara són provisionals i per tant s'han de
prendre amb precaució, cal esmentar que la taxa d’abandonament és superior al màxim que es va
proposar en la memòria VERIFICA (12%). Caldrà investigar les causes de l’abandonament, que
possiblement poden estan relacionades amb els increments continuats en el preu de les taxes
acadèmiques. Serà necessari fer-ne un seguiment i si la tendència continua s’haurien de proposar
possibles mesures correctores. Per altra part, s'han obtingut valors molt favorables per a la taxa de
graduació, que s'ha pogut calcular per primera vegada des de la posada en marxa del Grau. Per a la cohort
entrada al curs 2009-10, la taxa de graduació ha estat del 83%, un valor molt per sobre del mínim
proposat a memòria VERIFICA (50%). Encara que la diferència entre ambdós valors podria justificar la
revisió d'aquest darrer, es tracta de la primera i única dada sobre aquesta taxa. Es per això que suggerim
posposar la decisió sobre la seva possible revisió.
Al curs 2013-14 s’ha observat un increment molt significatiu en el nombre d’alumnes que realitzen algun
programa de mobilitat (curs 2012-13: 13 estudiants; curs 2013-14: 23 estudiants). Aquest canvi inclou
també un increment significatiu del el nombre d’estudiants que segueixen el programa Erasmus
pràctiques (curs 2012-13: 6 estudiants; curs 2013-14: 13 estudiants).
En aquest curs també s'ha produït un fort increment en la demanda de l’assignatura optativa Pràctiques
Externes. Amb un total de 62 alumnes, la xifra de matriculats en aquesta assignatura dobla la del curs
anterior. A pesar d'aquest increment, els resultats acadèmics han continuant sent molt bons, amb un alt
grau de satisfacció tant entre l’alumnat com per part de les empreses i centres públics de destí.
6.4. No es disposa de dades relatives a la inserció laboral degut al curt termini transcorregut des de la
implantació dels estudis. Es necessari implementar sistemes adequats de recollida de la situació
professional dels egressats.
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GRAU DE CIÈNCIES BIOMÈDIQUES
6.1. En el conjunt del Grau, les activitats de formació programades i les metodologies emprades es
consideren coherents per a assolir els resultats d’aprenentatge proposats. Això es reflecteix en les altes
taxes d’èxit i rendiment assolides (rendiment 2013-14: 93.66%). Això suggereix un assoliment de les
competències previstes.
6.2. En totes les assignatures es segueixen models d’avaluació continuada. Tota la informació sobre el
processos d’avaluació és pública i està a disposició de l’alumnat a través de les guies docents de les
assignatures. La diversitat en els processos d’avaluació (tipus de proves) i del material, exercicis i
activitats avaluats (presentacions orals, treballs escrits, activitats individual i en grup, etc.) i la seva
distribució temporal durant el curs acadèmic asseguren l’ avaluació apropiada de les competències i els
resultats d’aprenentatge previstos.
6.3. La taxa d’eficiència (98%) es considera molt satisfactòria i es situa clarament per sobre de la
proposada a la memòria ANECA (80%). Cal destacar que el rendiment de nou ingrés ha baixat
sensiblement durant el curs 2013-14 (83.57%) en relació a anys anteriors (en general, al voltant del
90%). Cal fer un seguiment per determinar si es tracte només d’un fet puntual.
Les darreres dades disponibles situen la taxa d’abandonament al 14%. Encara que es tracta de dades
provisionals i que es troben per sota de la taxa ANECA (20%), aquesta taxa d’abandonament es pot
considerar relativament elevada, particularment per els alumnes de nou ingrés. La taxa
d’abandonament pot estar lligada al increment de taxes acadèmiques i a la reducció en la dotació de
beques. En el cas de Ciències Biomèdiques, cal considerar que un nombre significatiu dels casos
d’abandonament es deuen a canvis d’estudi per el Grau en Medicina. Cal avaluar les causes
d’abandonament i fer un seguiment; si la taxa d’abandonament mostra creixement s’haurien de
proposar possibles mesures correctores.
Al curs 2013-14 s’ha observat un increment significatiu en el nombre d’alumnes que realitzen algun
programa de mobilitat (curs 2012-13: 6 estudiants; curs 2013-14: 16 estudiants). Aquet canvi inclou un
increment significatiu en el nombre d’estudiants que segueixen al programa d’Erasmus pràctiques (curs
2012-13: 2 estudiants; curs 2013-14: 5 estudiants).
La majoria d’alumnes cursen l’assignatura optativa Pràctiques Professionals (una tendència que ja es va
observar al curs 2012-13), amb resultats acadèmics molt bons i un alt grau de satisfacció entre l’alumnat
i els laboratoris (empreses) de destí.
6.4. No es disposa de dades relatives a la inserció laboral degut al curt termini transcorregut des de la
implantació dels estudis (només dues promocions de graduats, corresponents las cursos 2012-13 i 201314). Es necessari implementar Implantar sistemes adequats de recollida de la situació professional dels
egressats.
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GRAU DE GENÈTICA
6.1. En el conjunt del Grau, les activitats de formació programades i les metodologies emprades es
consideren coherents per a assolir els resultats d’aprenentatge proposats. Això es reflecteix en les altes
taxes d’èxit i rendiment assolides (èxit i rendiment 2013-14: 97,31% i 96,08%). Això suggereix un
assoliment de les competències previstes.
6.2. En totes les assignatures es segueixen models d’avaluació continuada. Tota la informació sobre el
processos d’avaluació és pública i està a disposició de l’alumnat a través de les guies docents de les
assignatures. La diversitat en els processos d’avaluació (tipus de proves), la diversitat del material i els
exercicis i activitats avaluats (presentacions orals, treballs escrits, activitats individual i en grup, etc.) i la
seva distribució temporal durant el curs acadèmic asseguren l’ avaluació apropiada de les competències
i els resultats d’aprenentatge previstos.
6.3. La taxa d’eficiència (97,94%) es considera adequada i està per sobre de la proposada a la memòria
ANECA (85%). No es disposa de la taxa d’abandonament d’aquest curs però en cap dels cursos anteriors
s’arriba a la màxima proposada a la memòria ANECA (20%).
El nombre d’alumnes que participen en programes d’intercanvi es manté alt. Al curs 2013-14 van ser 7
(2 d’Erasmus+, 2 del Propi UAB i 3 d’Erasmus Pràctiques).
6.4. No es disposa de dades relatives a la inserció laboral degut al curt termini transcorregut des de la
implantació dels estudis (només dues promocions de graduats, corresponents las cursos 2012-13 i 201314). Es necessari implementar Implantar sistemes adequats de recollida de la situació professional dels
egressats.
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GRAU DE MICROBIOLOGIA
6.1. En el conjunt del Grau, les activitats de formació programades i les metodologies emprades es
consideren coherents per a assolir els resultats d’aprenentatge proposats que estan definits a la
memòria del Grau. D’aquesta manera, les elevades taxes d’èxit (95,25%) i rendiment (97,2%) assolides el
curs 2013-14 suggereixen que s’han adquirit les competències previstes.
Hi ha una sèrie d’aspectes a tenir en compte per mantenir uns bons estàndards de qualitat del Grau. En
primer lloc, és necessari mantenir i millorar les infraestructures docents (aules, laboratoris, aules
d’informàtica i fons bibliogràfic). En aquest sentit, remarcar que seria convenient incrementar el nombre
d’aules adaptades a les diferents tipologies docents (p.e. amb mobiliari mòbil per a les estratègies
d’aprenentatge basades en la resolució de problemes, o per a la realització de treballs en grup
supervisats pel professorat). De la mateixa manera, és important impulsar accions formatives, adreçades
tant a estudiants com a professors. Dins d’aquestes, i donat que es tracta d’una titulació experimental,
la implementació d’activitats de formació sobre funcionament i seguretat dels laboratoris docents és un
altre punt clau per millorar la qualitat docent. Així mateix, per millorar la seguretat als laboratoris també
seria adequat reorganitzar els horaris del personal de suport (PAS), adequant-los a les necessitats
docents. Finalment, també és clau realitzar un bon seguiment del procés d’aprenentatge de l’estudiant i
del seu grau de satisfacció. Respecte del primer, comentar que des de la implantació del Grau s’han
anat realitzant activitats de tutorització dels estudiants, però sense disposar d’un marc normatiu
específic. Donada la importància d’aquestes activitats per potenciar la maduresa dels estudiants i la seva
autonomia, així com per millorar els índexs de rendiment i la disminució de les taxes d’abandonament,
la Facultat de Biociències està elaborant un Pla d’acció tutorial que recull totes les actuacions
coordinades que es porten a terme en les nostres Titulacions. Quant a tenir unes dades fiables del grau
de satisfacció dels estudiants que realitzen el nostre Grau, és clau disposar d’unes enquestes el
contingut de les quals constitueixi un bon indicador, de la mateixa manera que també s’ha de vetllar
per buscar mecanismes que incentivin la participació dels estudiants.
6.2. En totes les assignatures se segueixen models d’avaluació continuada. La valoració dels sistemes de
recollida d’evidències a nivell de cada assignatura, mitjançant els sistemes d’avaluació establerts, és
molt positiva. Tota la informació sobre els processos d’avaluació és pública i està a disposició de
l’alumnat a través de les guies docents de les assignatures. La diversitat en els processos d’avaluació
(tipus de proves), la diversitat del material, exercicis i activitats avaluats (per exemple, presentacions
orals, treballs escrits, activitats individuals i en grup, etc.) i la seva distribució temporal al llarg del curs
acadèmic asseguren l’avaluació apropiada de les competències i els resultats d’aprenentatge previstos.
A més a més, l’avaluació sistemàtica de les assignatures de Treball de Fi de Grau i Practicum (Pràctiques
Acadèmiques a Entitats) que es van posar en funcionament el curs 2012-2013, donada la seva especial
tipologia, aportaran informació addicional molt valuosa respecte de l’assoliment de competències per
part dels estudiants.
6.3. La taxa d’eficiència (96,11%) es considera adequada i està per sobre dels valors de referència
proposats a la memòria ANECA (80%). Respecte de la taxa de graduació, les dades provisionals mostren
una marcada disminució respecte de la primera promoció (curs 2009-10: 85,48%; curs 2010-11: 55,22%).
Finalment, pel que fa a les taxes provisionals d’abandonament s’ha observat un lleuger increment
respecte de l’any anterior (curs 2011-12: 7,46; curs 2012-13: 8,96%). Encara que tant els valors de les
taxa de graduació i abandonament compleixen els criteris dels valors de referència de l’ANECA, 40% i
20%, respectivament, aquests resultats no tan favorables poden ser la conseqüència dels increments en
els preus de les matrícules i a la disminució del nombre de beques, que poden fer que els alumnes es
plantegin allargar la durada dels estudis rebaixant el nombre total de crèdits matriculats, i en casos més
crítics, o inclús, abandonar els estudis.
Al curs 2013-14 s’ha observat un increment significatiu en el nombre d’alumnes que realitzen algun
programa de mobilitat (curs 2011-12: 2; curs 2012-13: 12 estudiants; curs 2013-14: 16 estudiants).
Aquest augment prové dels estudiants que segueixen al programa d’Erasmus pràctiques (curs 2012-13:
6 estudiants; curs 2013-14: 8 estudiants) i dels corresponents al programa propi de la UAB (curs 201213: 0 estudiants; curs 2013-14: 3 estudiants).
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La majoria d’alumnes cursen l’assignatura optativa Practicum (una tendència que s’ha observat des de la
primera promoció), amb resultats acadèmics molt bons i un alt grau de satisfacció entre l’alumnat i les
Entitats de destí.
6.4. Des de la coordinació del Grau s’ha realitzat una enquesta sobre inserció laboral dels Graduats de
les dues promocions que ja han finalitzat els estudis, corresponents als cursos 2012-13 i 2013-14, i els
resultats preliminars posen de manifest que el 86% està portant a terme algun tipus d’activitat
professional, mentre que el 13,5% restant ha manifestat que no està realitzat cap activitat professional
definida. Respecte del grup d’egressats que especifiquen estar en actiu, ressaltar que més del 70%
estan continuant la seva formació acadèmica, realitzant estudis de màster i/o doctorat i el 16% restant
està treballant en empreses o centres d’investigació. No obstant això, la informació que aporten
aquestes dades és limitada, donat el curt termini transcorregut des de la implantació dels estudis
(només dues promocions de graduats) i el grau de participació que és del 41,5%. És necessari
implementar sistemes adequats de recollida i seguiment de la situació professional dels egressats.
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MÀSTER DE BIOINFORMÀTICA
6.1. Es promouen activitats i metodologies coherents amb la programació o objectius de cada mòdul
concret. Per facilitar l’assoliment dels resultats dels aprenentatges es fa ús intensiu de la plataforma
online del curs, que ha estat dissenyada especialment per acomplir aquesta funció.
6.2. En tots el mòduls teòrics es segueix una avaluació continuada. Els alumnes saben el pes de cada
unitat d’avaluació com es descriu a la guia docent de cada mòdul. L’alumne té unes tasques assignades
que han d’anar pujant al portafolis virtual de l’estudiant d’acord amb un calendari preestablert. També
poden complimentar el portafolis amb contribucions voluntàries que es valoren com una factor
sumador de la nota final. Als alumnes també s’ha implicat en la valoració del seu aprenentatge. Es fan
enquestes periòdiques i també, més directament, es manté una comunicació directa des de la
coordinació i la gestió del màster amb els estudiants i el professorat. Hem avaluat l’assoliment per part
dels alumnes de les competències i els resultats d’aprenentatge indicats en les guies docents de cada un
dels mòduls, i podem dir que aquests assoliment de competències i resultats d’aprenentatge és molt
satisfactori.
6.3. Graduació o Taxes de rendiment i èxit (100%), graduació (96%), abandonament (4%, per causes
sobrevingudes), eficiència (100 %). Tot i que les xifres d’algunes taxes encara no seran definitives fins el
proper curs (abandonament i èxit) considerem que tots les valors són molt satisfactoris i netament per
sobre dels valors previstos a la memòria. A més el màster va rebre un estudiant d’un programa
d’intercanvi i un estudiant va fer pràctiques a l’estranger.
Tots els estudiants que realitzen pràctiques externes.
6.4. No tenim dades d’inserció laboral posterior encara que un seguiment parcial (tan sols amb una part
dels alumnes) mostra que la inserció és molt alta. Aquest informe es correspon al de final del segon curs
acadèmic i per tant no disposem de dades. Caldrà però incloure mecanismes que permetin fer un
seguiment dels alumnes.

MÀSTER DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
6.1-6.2. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge pretesos que
corresponen al nivell del MECES de la titulació. Les activitats formatives, i els sistema d’avaluació, és
publica i són accessibles a través de les guies docents de cada mòdul.
6.3. La taxa de rendiment és del 94% (molt propera al 96% de la memòria de la titulació), la taxa de
graduació provisional és del 96% (en concordança amb el 96% de referència).
La taxa d’abandonament provisional (relació percentual entre els estudiant d’una cohort d’entrada que,
sense haver-se graduat, no han estat matriculats ni l’any previst de graduació ni l’any següent) és d’un
4%. (que s’ajusta al 4% previst a la memòria de la titulació)
La taxa d’èxit (relació percentual entre els estudiants que han superat una assignatura/mòdul respecte
als estudiants que s’han presentat a avaluació) és del 98%.
6.4. Donat que és el primer any d’avaluació encara no disposem de dades d’inserció laboral per aquesta
titulació, caldrà anant implementant aquest seguiment en els propers anys.
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MÀSTER DE BIOTECNOLOGIA AVANÇADA
6.1. Els coordinadors del mòduls, amb participació del professorat implicat, dissenyen les activitats
formatives, i el sistema d’avaluació de les competències que s’han de treballar. Aquestes es publiquen al
campus virtual de cada mòdul.
6.2. Moltes assignatures compten amb entrega de treballs, defensa oral de treballs i exàmens escrits, de
manera que es considera adequada.
6.3. En funció de la implantació del Real decret 3+2, establir convenis amb d’altres universitats per tal
d’afavorir la mobilitat dels estudiants. Aquest canvi provocaria una reestructuració profunda del Màster
així com la docència en llengua anglesa, que en aquest moment no es planteja entre els integrants del
màster. Cal esmentar que les taxes de graduació son del 96% i l’abandonament és molt baix (un 4%). La
valoració d’aquestes dues taxes es molt bona, tot i que les xifres encara siguin provisionals. La resta de
taxes i també els resultats acadèmics per mòduls són molt adequats.
6.4. Pel que fa als valors dels indicadors d’inserció laboral, malgrat que no disposem d’informació
relativa d’aquesta dada de tots el alumnes, un percentatge alt (15%) es queda en el centre de recerca
públic a on es realitza el treball de fi de Màster o en l’empresa assignada per realitzar les pràctiques. En
un futur es disposarà d’un mínim històric que ens permetrà conèixer aquest indicador
MÀSTER DE CITOGENÈTICA I BIOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ
6.1. Efectivament les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge pretesos
que corresponen al nivell del MECES adequat per a la titulació i estan d’acord al que hi consten els les
guies docents dels mòduls i en la informació del màster.
6.2. Efectivament el sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge
pretesos i és públic. a la guia docent Les dades evidencien unes taxes favorables tot i que caldria
disposar de les dades d’un segon any de vigència.
6.3. Efectivament els valors dels indicadors acadèmics es consideren adequats són adequats per a les
característiques de la titulació estan en consonància amb els previstos a la memòria acreditada També
els resultats acadèmics per assignatures/mòduls Les taxes de rendiment I èxit (100%) i la taxa de no
presentats (0%), són molt adequats tot i que caldria disposar de les dades d’ almenys un segon any de
vigència per fer-ne una valoració més acurada. Pel que fa les taxes de graduació i d’abandonament tot i
que encara son provisionals ja podem dir que són molt adequades . La valoració sobre la totalitat
d’aquests indicadors es que totes són molt adients i que es corresponen a les taxes de referència que
consten en la memòria de la titulació.
6.4. Pel que fa als valors dels indicadors d’inserció laboral no disposem d’informació relativa d’aquesta
dada. En un parell d’anys es disposarà d’un mínim històric que ens permetrà conèixer aquest ítem
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MÀSTER D’ECOLOGIA TERRESTRE I GESTIÓ DE LA BIODIVERSITA
6.1. Activitats formatives: Les activitats formatives es consideren adequades i són congruents amb les
competències, la planificació i els resultats esperats a la titulació.
6.2. Sistema d’avaluació de les competències/resultats previstos: Els sistema d’avaluació està explicitat
i garantit a les guies docents i contempla diferents activitats, com a proves escrites, realització de
treballs escrits individuals i col·lectius, pòsters, presentacions i discussions orals públiques, rúbriques de
participació a l’aula, entre altres. Aquesta varietat d’activitats permet l’avaluació de les diferents
competències, a més dels coneixements adquirits.
6.3. Indicadors acadèmics: Estimem que el màster està aconseguint un alt nivell d’excel·lència en el seu
rendiment acadèmic, com demostra els diferents indicadors (Font: SIQ UAB):
-Taxa de rendiment=97%
-Taxa d'èxit= 99%
-Taxa de graduació =74% (valor de referència: 85%)
-Taxa d'abandonament =18% (valor de referència: 10%)
-Taxa d’eficiència=100% (valor de referència: 98%)
Les dades corresponents al curs 2013-2014 s’han incorporat molt tard en el SIQ, i com a conseqüència
d’aquests endarreriment el seu anàlisi s’ha vist dificultat. En qualsevol cas els indicadors són en general
satisfactoris, i segueixen les tendències ja observades en cursos anteriors pel màster que va donar lloc al
actual. Els valors lleugerament discrepants de les taxes de graduació i abandonament d’aquest curs
respecte als de referència cal interpretar-los subjectes a les fluctuacions estocàstiques dels números
baixos i al fet que alguns estudiants troben dificultats per concloure els Treballs de Fi de màster dins el
curs de la primera matriculació, degut a dificultats econòmiques o a la pròpia natura dels seus treballs,
subjectes a la variabilitat i estacionalitat pròpia del medi natural. També s’ha de considerar que els
valors de les taxes de graduació i d’abandonament són provisionals.
Els resultats acadèmics dels diferents mòduls va ser altament satisfactori durant el curs 2013/14. No va
haver-hi cap estudiant no presentat i només un suspès (3% dels estudiants) al mòdul d’Estadística i
Modelització. Només van haver-hi dos estudiants que van posposar a un altre curs la presentació del
Treball Fi de Màster. El percentatge de notes iguals o superiors a Notable va ser del 78% (superior al
70% en tots els mòduls).
6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral: . La titulació disposa d’indicadors d’inserció laboral,
aconseguits directament per la coordinació de la titulació amb enquestes adreçades a estudiants
graduats en anys anteriors. Aquests indicadors indiquen una valoració de la importància del màster en
l’obtenció de la feina actual amb una tendència ascendent, de 5.8 punts (en una escala de 0 a 10) pels
estudiants del curs 2009-10, 6.6 punts pels estudiants del curs 2010-11, 8.2 punts pels estudiants del
curs 2011-12, i 5.9 punts pels estudiants del curs 2012-13. Tanmateix, el percentatge de respostes és
baix (inferior al 30%) donades les dificultats de localitzar els alumnes anys després de la finalització dels
estudis. Aquesta informació és susceptible de ser millorada amb un procediment institucional per
aconseguir-la de forma integrada i fiable
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MÀSTER DE GENÈTICA AVANÇADA/ADVANCED GENETICS
6.1. En un mòdul (Advanced Animal Breeding) s’ha detectat que una part del seu contingut (Genètica
quantitativa) així com algunes de les seves activitats formatives no eren adequades per a que els
alumnes poguessin assolir les competències i resultats descrits a la guia docent del mòdul.
Conseqüentment, després de parlar amb el coordinador, se ha modificat el contingut i les activitats
formatives corresponents. En la resta de mòduls, no se ha trobat cap disfunció i la valoració dels
continguts i activitats formatives es que s’ajusten i treballen adequadament les competències que els
alumnes han d’assolir.
6.2. Tota la informació relacionada amb les activitats d’avaluació apareix a al guia docent dels mòduls. El
sistema d’avaluació permet valorar i avaluar els resultats d’aprenentatge del estudiant i ens permet
garantir que l’estudiant adquireixi les competències descrites en les guies docents dels diferents mòduls.
6.3. La taxa de graduació ha estat del 100%, tot i que aquesta xifra no serà definitiva fins el proper curs,
de moment és un bon indicador del funcionament i del rendiment acadèmic del màster.
Aquest valor s’ajusta al previst a la memòria acreditada.
No s’han detectat variacions importants entre mòduls pel que fa referència als indicador d’èxit.
Per les característiques pròpies del Màster, tots els estudiants realitzen pràctiques externes.
Degut a la estructura del Màster, on els mòduls teòrics es concentren en el primer semestre i les
pràctiques en el segon, és possible tenir estudiants que fan les practiques externes dins de programes
de mobilitat. Com és el cas d’una estudiant va fer les seves pràctiques a la University Duisborg-Essen
(Alemanya).
6.4. No les conec específicament, encara que de la informació parcial de que disposo, aquest indicadors
no són dolents.

MÀSTER DE MICROBIOLOGIA APLICADA
6.1. Des del màster es valora que els alumnes assoleixen totes les competències i resultats presents a les
guies docents dels mòduls.
6.2. Avaluació d’acord amb les competències i resultats assenyalats a les assenyalades a les Guies
docents. Sense conflictes de visibilitat i publicitació de resultats assolits amb les avaluacions i altres
proves.
6.3. Taxes de rendiment i èxit (100%), graduació (96%), abandonament (2%), eficiència (97%) amb valors
molt satisfactoris.
Tots els estudiants que realitzen pràctiques externes. Hi ha dos mòduls de 12 crèdits cadascun i de
caràcter obligatori. El pes pràctic del màster és molt important (un 40%), d’aquí molt probablement la
important demanada que té.
6.4. No tenim dades d’inserció laboral posterior. Aquest informe es correspon al de final del primer curs
acadèmic i per tant no disposem de dades. Caldrà però incloure mecanismes que permetin fer un
seguiment dels alumnes.
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MÀSTER DE NEUROCIÈNCIES
6.1. En aquest curs 2013/2014 es va introduir com a proposta de millora el fer enquestes d'opinió tant a
professors com a alumnes, per tal de conèixer la seva opinió i els alumnes per implementar les millores
necessàries per incrementar el grau de satisfacció dels dos col·lectius i millorar la formació dels
estudiants. Creiem que aquesta iniciativa ha estat molt profitosa i ha permès detectar, de forma
objectiva, alguns problemes menors en el desenvolupament del màster i, per tant, es continuarà
realitzant cada curs acadèmic.
Com a millores, s'han potenciat les activitats en grups petits i la discussió d'articles científics. Els propis
estudiants i els professors han remarcat en les enquestes d'opinió que són activitats que s'haurien de
potenciar en el màster i introduir-les en diferents assignatures, per complementar les sessions
teòriques. La discussió d'articles científics en grups petits permeten una millor interacció entre el
professor i els estudiants i requereixen que els estudiants prenguin una actitud molt més activa en les
sessions, alhora que reforcen la seva capacitat per mostrar-se crític davant dels articles científics,
discutir-los en públic i interaccionar amb els companys (treball en equip). Per tant, són activitats que
permeten treballar les competències, sobretot bàsiques i transversals, detallades en la memòria
6.2. . L'avaluació de les diferents assignatures es fa d’acord amb els objectius i directrius assenyalades a
les Guies docents. Així mateix, s'han introduït canvis en el mètode d'avaluació d'un mòdul (valoració
dels coneixements adquirits mitjançant el treball autònom d'un article científic relacionat, que
posteriorment es treballarà en grup i finalment s'avaluarà de forma individual mitjançant un examen
escrit on els alumnes han de demostrar la seva capacitat d'interpretar un treball científic i d'integrar els
coneixements adquirits durant les classes teòriques, aplicant-lo en el context de l'article treballat) per
poder avaluar millor els resultats d'aprenentatge descrits en la memòria i poder reforçar l'avaluació de
resultats d'aprenentatge més relacionats amb competències bàsiques i transversals i no només
específiques
6.3. Tots els estudiants del màster realitzen pràctiques externes (treball de fi de màster).
La taxa de rendiment i d'eficiència el curs 2013/2014 va ser adequada, amb un 98% de rendiment i un
99% d'èxit. . i es corresponen amb les establertes en la memòria de la titulació.
Dels 37 estudiants que van començar, un va abandonar i els altres 36 van mostrar un 100% d'eficiència.
Pel que fa als resultats acadèmics per assignatura, es detecta que només en una assignatura
(Neurobiologia molecular i fisiològica) va haver dos suspesos. D'aquests, un correspon al que va
abandonar, i l'altre ha aprovat en el curs 2014/2015. Els valors de les taxes de graduació i
d’abandonament, tot i que encara són provisionals, considerem que són adequats, ja que en la
memòria acreditada, la taxa de graduació s'estimava en un 85%, la d'abandonament en un 15% i la
d'eficiència en un 100%. De fet, hem tingut menor grau d'abandonament del previst, fet que indica que
la selecció dels estudiants admesos i l'oferta formativa han estat les adequades i la taxa
d'abandonaments és mínima
6.4. La Universitat encara no disposa d'aquests indicadors, encara que està en procés d'introduir
procediments per aconseguir aquestes dades, però serien molt útils per tal de poder tenir una idea del
grau d'inserció laboral dels màsters
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Pla de millora: resum i traçabilitat de les propostes de millora
Propostes de millora a nivell de Centre: FACULTAT DE BIOCIÈNCIES
Curs
Diagnòstic
Objectius a assolir
Accions proposades
detecció
És necessari
Renovació del material informàtic i del programari.
mantenir i millorar
les
Manteniment i renovació dels laboratoris docents i del
Millora de la
seu equipament. Manteniment i renovació de les aules
infraestructures
infraestructura i de la
2012-13
docents (aules,
de classe (incloent sistemes audiovisuals). Millora i
qualitat docent
laboratoris, aules
renovació del material bibliogràfic i millora en l’accés a
bases de dades, revistes i libres online, etc.
d’informàtica,
biblioteques)
Millora de la qualitat
docent. Millora en els
índexs de rendiment/
2012-13
Manca d’un PAT
Posada en funcionament del PAT
abandonament del Grau.
Millora en la percepció
social del Grau
Necessitat de
formació en
Posada en funcionament de la normativa de Seguretat
funcionament/
Millora de la qualitat
2013-14
als Laboratoris de Pràctiques.
seguretat dels
docent.
Impartir sessions formatives a professors i alumnes
laboratoris
docents
No es disposa de
Obtenir dades d’inserció Implantar sistemes adequats de recollida de la situació
2013-14
dades d’inserció
laboral
professional dels egressats.
laboral recents
Actualització del sistema de seguiment intern de la
qualitat (SGIQ):
Millora l’accés als
Deficiència en la
Actualització de les dades en temps suficient per fer els
indicadors acadèmics ,
informació
2013-14
informes
tant pels coordinadors,
acadèmica dels
com pels alumnes
màsters en SGIQ
Actualització de les dades que són públiques abans del
inici del període de pre-inscripció

Final

Modificació
memòria?

Prioritat

Responsable

Inici

Alta

Rectorat
Deganat

2015

No

Alta

Deganat
Grau

2015

No

Mitja

Deganat
Grau

2014

No

Alta

Rectorat

2015

No

Alta

Oficina de
Qualitat
Docent

2014

2015

No

2

2013-14

2013-14

2013-13

2012-13

Deficiència en les
enquestes PAAD a
Màsters; no es fan
enquestes del
professorat i del
mòduls dels
Màsters
Sistema de
preinscripció a
Màsters molt poc
eficient

Avaluació adequada del
mòduls del Màster i del
professorat

Millorar el procés de
selecció dels alumnes
pre-incrits:
Fer el procés mes àgil i
garantir la possibilitat de
seleccionar als millors
alumnes

Millorar el sistema d’avaluació per enquestes al
estudiants que fa la Universitat

Mitja

Oficina de
Qualitat
Docent

2014

Possibilitat de fer menys períodes de pre-inscripció amb
una durada més llarga.
Millora de l’aplicatiu: Possibilitat de que els alumnes
acceptats o acceptats condicionalment facin un
pagament de reserva de plaça.

Alta

Rectorat

2015

2014

2015

Baix índex
d’internacionalitza
ció dels màsters

Augmentar el número de
matriculats estrangers

Augmentar el nombre de mòduls impartits en angles.
Millora la difusió i la presencia del màster al estranger.
Millorar funcionalitat aplicatiu de preinscripció in línia

Alta

Coordinació
del màster /
Àrea de
promoció /
Professors
del màster /
Web màster

Analitzar l’oferta i
la programació de
les assignatures
optatives

Una
oferta
d’assignatures optatives
més amplia i ajustada a
diferents
perfils
professionals

Revisar l’oferta d’assignatures d’altres graus per veure si
se poden incloure en el Grau en Genètica i estudiar la
possibilitat d’incorporar noves assignatures o remodelar
les ja existents

Mitja

Grau
Deganat

2016

No

No

2015

No

SI
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Propostes de millora de la titulació GRAU DE BIOLOGIA:
Curs
Diagnòstic
Objectius a assolir
detecció
Sense dades
Obtenir dades d’inserció
2013-14
d’inserció laboral
laboral
Millora en el
Funcionament
funcionament i
2010-11
insatisfactori del
versatilitat del Campus
Campus Virtual
Virtual
Horaris de
docència i de
Millora en la seguretat
2011-12
personal de suport als laboratoris.
no coincideixen
Reducció en el
Recuperar taxa de
2013-14
rendiment de nou
rendiment
ingrés
Taxa
Rebaixar la taxa
2013-14
d’abandonament
d’abandonament
propera al 20%
Falta de
Aconseguir un
2010-11
finançament extra
finançament extra per
per autocars
autocars.
Baixa participació i Millorar el contingut de
poca especificitat
les enquestes perquè
2011-12
de les preguntes
siguin més específiques
en enquestes
de les assignatures o del
PAAD
Grau

Accions proposades

Final

Modificació
memòria?

Prioritat

Responsable

Inici

Implantar sistemes adequats de recollida de la situació
professional dels egressats.

Alta

Rectorat

2015

No

Augmentar la versatilitat del Campus Virtual

Alta

Rectorat

2015

No

Reorganització dels horaris del personal de suport (PAS),
adequant-los a les necessitats docents.

Alta

Rectorat

2015

No

Seguiment de les taxes de rendiment de nou ingrés i de
l’evolució de la promoció 2013-17

Mitja

Grau

2015

Seguiment de la taxa d’abandonament durant els
propers anys. Determinar exactament les causes
d’abandonament

Mitja

Grau

2015

No

Poder fer part de les sortides de tots els cursos en
autocar

Alta

Rectorat
Deganat
Grau

2015

No

Fer propostes de remodelació del qüestionari l’enquesta

Mitja

Rectorat
Deganat
Grau

2015

No

2017

No

4

Propostes de millora de la titulació: GRAU DE BIOLOGIA AMBIENTAL
Curs
Diagnòstic
Objectius a assolir
Accions proposades
detecció
Manca dades
Obtenir dades d’inserció Implantar sistemes adequats de recollida de la situació
2013-14
d’inserció laboral
laboral
professional dels egressats.
Millora en el
Funcionament
funcionament i
insatisfactori del
Augmentar la versatilitat del Campus Virtual
2010-11
versatilitat del Campus
Campus Virtual
Virtual
Horaris de
Millora en la seguretat i
docència i de
Reorganització dels horaris del personal de suport (PAS),
2011-12
funcionament dels
personal de suport
adequant-los a les necessitats docents.
laboratoris.
no coincideixen
Propostes de millora de la titulació: GRAU DE BIOQUÍMICA
Curs
Diagnòstic
Objectius a assolir
detecció
Sense dades
Obtenir dades d’inserció
2013-14
d’inserció laboral
laboral
Millora en el
Funcionament
funcionament i
2010-11
insatisfactori del
versatilitat del Campus
Campus Virtual
Virtual
Horaris de
docència i de
Millora en la seguretat
2011-12
personal de suport als laboratoris.
no coincideixen

Responsable

Inici

Alta

Rectorat

2015

No

Alta

Rectorat

2015

No

Alta

Rectorat

2015

No

Prioritat

Responsable

Inici

Implantar sistemes adequats de recollida de la situació
professional dels egressats.

Alta

Rectorat

2015

No

Augmentar la versatilitat del Campus Virtual

Alta

Rectorat

2015

No

Reorganització dels horaris del personal de suport (PAS),
adequant-los a les necessitats docents.

Alta

Rectorat

2015

No

Accions proposades

Final

Modificació
memòria?

Prioritat

Final

Modificació
memòria?

5

Propostes de millora de la titulació: GRAU DE BIOTECNOLOGIA
Curs
Diagnòstic
Objectius a assolir
Accions proposades
detecció
Sense dades
Obtenir dades d’inserció Implantar sistemes adequats de recollida de la situació
2013-14
d’inserció laboral
laboral
professional dels egressats.
Millora en el
Funcionament
funcionament i
2010-11
insatisfactori del
Augmentar la versatilitat del Campus Virtual
versatilitat del Campus
Campus Virtual
Virtual
Horaris de
docència i de
Millora en la seguretat
2011-12
personal de suport als laboratoris.
Reorganització dels horaris del personal de suport (PAS),
no coincideixen
adequant-los a les necessitats docents.
Obtenir dades fiables i
Baixa participació
Fer gestions davant l'Oficina de Qualitat Docent de la
estadísticament
2013-14
en les enquestes
UAB per tal d'establir mesures que millorin la
significatives sobre la
PAAD
participació dels alumnes en les enquestes PAAD
qualitat docent
Taxa
Seguiment de la taxa d’abandonament durant els
Rebaixar la taxa
2013-14
d’abandonament
propers anys. Determinar exactament les causes
d’abandonament
del 18%
d’abandonament.

Final

Modificació
memòria?

Prioritat

Responsable

Inici

Alta

Rectorat

2015

No

Alta

Rectorat

2015

No

Alta

Rectorat

2015

No

Alta

Rectorat

2015

No

Mitja

Grau

2015

No

6

Propostes de millora de la titulació: GRAU DE CIÈNCIES BIOMÈDIQUES
Curs
Diagnòstic
Objectius a assolir
Accions proposades
detecció
Sense dades
Obtenir dades d’inserció Implantar sistemes adequats de recollida de la situació
2013-14
d’inserció laboral
laboral
professional dels egressats.
Millora en el
Funcionament
funcionament i
2010-11
insatisfactori del
Augmentar la versatilitat del Campus Virtual
versatilitat del Campus
Campus Virtual
Virtual
Horaris de
docència i de
Millora en la seguretat
Reorganització dels horaris del personal de suport (PAS),
2011-12
personal de suport als laboratoris.
adequant-los a les necessitats docents.
no coincideixen
Baixa participació
Augmenta la participació
2013-14
a les enquestes
de l’alumnat a les
Millora en el contingut de les enquestes
PAAD
enquestes PAAD
Reducció en el
Recuperar taxa de
Seguiment de les taxes de rendiment de nou ingrés i de
2013-14
rendiment de nou
rendiment
l’evolució de la promoció 2013-17
ingrés
Taxa
Seguiment de la taxa d’abandonament durant els
d’abandonament
Rebaixar la taxa
2013-14
propers anys. Determinar exactament les causes
relativament
d’abandonament
d’abandonament
elevada
Reunions
Millora de la qualitat
infreqüents de la
docent. Millora en el
Sistematitzar les reunions de la comissió mixta
2012-13
comissió mixta
índexs de
Biociències-Medicina per el seguiment del Grau
Biociènciesrendiment/abandoname
Medicina
nt del Grau

Final

Modificació
memòria?

Prioritat

Responsable

Inici

Alta

Rectorat

2015

No

Alta

Rectorat

2015

No

Alta

Rectorat

2015

No

Alta

Rectorat

2015

No

Mitja

Grau

2015

Mitja

Grau

2015

Alta

Grau

2015

2017

No

No

7

Propostes de millora de la titulació: GRAU DE GENÈTICA
Curs
Diagnòstic
Objectius a assolir
detecció
Sense dades
Obtenir dades d’inserció
2013-14
d’inserció laboral
laboral
Millora en el
Funcionament
funcionament i
2010-11 insatisfactori del
versatilitat del Campus
Campus Virtual
Virtual
Horaris de docència i
de personal de
Millora en la seguretat
2011-12
suport no
als laboratoris.
coincideixen
Incrementar la
Baixa participació en
participació dels
2013-14
les enquestes PAAD
alumnes en la resposta a
les enquestes
Millora de la qualitat
docent. Millora en el
índexs de
Cal programar
2012-13
rendiment/abandoname
l’acreditació del Grau
nt del Grau.
Millora en la percepció
social del Grau

Accions proposades

Final

Modificació
memòria?

Prioritat

Responsable

Inici

Implantar sistemes adequats de recollida de la situació
professional dels egressats.

Alta

Rectorat

201
5

No

Augmentar la versatilitat del Campus Virtual

Alta

Rectorat

201
5

No

Reorganització dels horaris del personal de suport (PAS),
adequant-los a les necessitats docents.

Alta

Rectorat

201
5

No

Millorar el contingut de les enquestes

Alta

Rectorat

201
5

No

Iniciar converses amb el professorat de cara a la propera
revisió del Grau.

Alta

Grau

201
5

SI

8

Propostes de millora de la titulació: GRAU DE MICROBIOLOGIA
Curs
Diagnòstic
Objectius a assolir
Accions proposades
detecció
Sense dades
Obtenir dades d’inserció Implantar sistemes adequats de recollida de la situació
2013-14
d’inserció laboral
laboral
professional dels egressats.
Millora en el
Funcionament
funcionament i
2010-11
insatisfactori del
Augmentar la versatilitat del Campus Virtual
versatilitat del Campus
Campus Virtual
Virtual
Horaris de docència
i de personal de
Millora en la seguretat
Reorganització dels horaris del personal de suport (PAS),
2011-12
suport no
als laboratoris.
adequant-los a les necessitats docents.
coincideixen
Baixa participació i Incrementar al
Fer propostes de remodelació del qüestionari de
poca especificitat
participació i millorar el
2013-14
l’enquesta per millorar i definir estratègies per
de les preguntes de contingut de les
incentivar la participació
les enquestes PAAD enquestes

Final

Modificació
memòria?

Prioritat

Responsable

Inici

Alta

Rectorat

201
5

No

Alta

Rectorat

201
5

No

Alta

Rectorat

201
5

No

Alta

Rectorat

201
5

No

9

Propostes de millora de la titulació MÀSTER DE BIOINFORMÀTICA
Curs
Diagnòstic
Objectius a assolir
Accions proposades
detecció
Passar d’un
funcionament Web 1.0 a
Web 2.0. Eina potent
Afegir funcionalitats d’administració, comunicació,
Millorar la intranet eina de suport a la
col·laboració, programació, autoria, autoavaluació,
2012-13
del curs
formació presencial per
tutorització i un portafoli de l’estudiant entre d’altres
facilitar el treball de
l’estudiant individual i en
grups col·laboratius
Actualització
equipament
Millorar la
Renovació gradual l’equipament informàtic de l’aula de
2013-14
informàtic aula
infraestructura i qualitat
classe
ordinadors de
docent
bioinformàtica
Oferta 24 places
Augmentar oferta places anuals
Augmentar oferta places
2013-14
insuficient per
Incrementar número ordinadors a l’aula per cobrir les
anuals
cobrir demanda
noves places

Propostes de millora de la titulació: MÀSTER DE BIOQUÍMICA, BIOLOGIA MOLECULAR I BIOMEDICINA
Curs
Diagnòstic
Objectius a assolir
Accions proposades
detecció

Prioritat

Alta

Responsable
Coordinació
del màster /
Gestora
màster /
Professors
del màster /
Web màster

Inici

Final

Modificació
memòria?

2014

2015

No

Mitjana

Màster /
Deganat /
Rectorat

2015

2018

No

Mitjana

Màster /
Deganat /
Rectorat

2015

2017

No

Prioritat

Responsable

Inici

Final

Modificació
memòria?

2014

2015

No

2014

2015

No

2014

2015

No

2013-14

Sobrecàrrega
d’estudiants

Reduir la sobrecàrrega
de la titulació

Reduir el nombre màxim d'alumnes de nova
matriculació a un màxim de 40

alta

2013-14

Denominació del
mòdul 4 no
apropiada

Facilitar la diferenciació
d’aquest mòdul respecte
a l’assignatura amb nom
equivalent de Grau

Modificar el títol del mòdul 4 “Genòmica i Proteòmica”
a "Genòmica i Proteòmica Avançades".

alta

2013-14

Temporalitat de
alguns mòduls
desajustada

Ajustar la temporalitat
d’alguns mòduls

Els mòduls 3, 7, 9 i 10 haurien de passar a ser anuals

alta

Facultat i
Coordinació
de la
titulació
Facultat i
Coordinació
de la
titulació
Facultat i
Coordinació
de la
titulació

10

2013-14

Deficiència en la
pàgina web
dels màsters.

2013-14

2013-14

Oficina de
Millora de la pàgina web

Publicar les guies docents de les assignatures a principis
de setembre.

alta

Deficiència en la
web del SIQ

Actualització de les
dades d’aquest Màster

Actualització del sistema de seguiment intern de la
qualitat (SIQ)

alta

Deficiència en les
enquestes
de
professorat/mòdul
s

Avaluació adequada del
mòduls del Màster i del
professorat

Millorar el sistema d’avaluació per enquestes al
estudiants que fa la Universitat

Propostes de millora de la titulació: MÀSTER DE BIOTECNOLOGIA AVANÇADA
Curs
Diagnòstic
Objectius a assolir
Accions proposades
detecció
Manca Enquestes
Assolir un sistema
de valoració dels
Implementar sistema d’enquestes a estudiants per cada
2013/14
d’enquestes similar a la
mòduls per part
mòdul
dels graus
dels estudiants
2013-14

Sense
dades
d’inserció laboral

Obtenir dades d’inserció
laboral

Implantar sistemes adequats de recollida de la situació
professional dels egressats

Comunicació
i
Promoció

2014

2015

No

Oficina de
Qualitat
Docent

2014

2015

No

mitjana

Oficina de
Qualitat
Docent

2014

2016

No

Prioritat

Responsable

Inici

Final

Modificació
memòria?

mitja

OQD-

2015

-

No

Alta

Rectorat

2015

No

11

Propostes de millora de la titulació: MÀSTER DE CITOGENÈTICA I BIOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ
Curs
detecció

2013-14

2013-14

2013-14

2013-14

Diagnòstic

Objectius a assolir

i- Molt poca participació
a l’enquesta de GSU.

i- Disposar suficient
Informació del GSU d’una
bona part dels alumnes

ii- L’enquesta GSU no
pregunta l’adequació
del perfil acadèmic, de
recerca i professional
del professorat.

ii- Conèixer com avaluen els
alumnes els perfils dels
professors dels màster.

Accions proposades
i- Passar l’enquesta
immediatament desprès de avaluar
cada mòdul
ii-Disenyar una enquesta més
completa que inclogui preguntes
per valorar els perfils dels
professors dels mòduls del màster

Alumnes desorientats
pel que fa a les
activitats del propi
mòdul i de la resta del
mòduls del màster

Manteniments de la
visualització quotidiana i
seqüencial de totes les
activitats dels mòduls des de
el primer dia en un calendari
permanentment viu

Utilització del Google calendar
permanentment actualitzat

Funcionalitat millorada
usant aules de Facultats
en lloc de seminaris d’
unitats.

Fixar aules adients i
equipades per impartir els
crèdits comuns i els
d’especialitat durant tot
l’any

Sol·licitar amb temps aules
equipades adients a la Facultat de
Biociències i de la Facultat de
Medicina

No PAT per a alumnes
del màster

Oferir informació,
especialment l’orientació
professional, addicional als
continguts del màster,
d’interès per als alumnes

Prioritat

Responsable

Coordinador/a
del màster
1

i
Coordinador
dels mòduls

Coordinador/a
del màster
1

i
coordinadors
dels mòduls

1

2

Curs
2015-16
o 201617

Curs
2015-16
o
2016-17

Coordinadora
del màster i

Curs
2015-16

coordinadors
dels mòduls

o

Coordinadora
del màster i
Ampliació del PAT existent
actualment per a alumnes dels
Grau de Biociències

Inici

Vicedeganat
de Postgraus i
Relacions
Internacionals
d'acord amb
Treball Campus

2016-17
Impulsarho si és
possible
Curs
2014-15
(Maigjuny)

Final

Curs 201617
o 2017-18

Modificació
memòria?
Informar de
la existència
de
l’enquesta i
en el seu
cas
I difondre al
final els
resultats .

Curs 201617
o 2017-18

Curs 201617
o 2017-18

Disponible
Curs 201516
(Maigjuny)

No seria
necessari

No seria
necessari

S’hauria de
valorar però
es la
Facultat ja
n’informaria

12

Propostes de millora de la titulació: MÀSTER D’ECOLOGIA TERRESTRE I GESTIÓ DE LA BIODIVERSITAT
Curs
Diagnòstic
Objectius a assolir
Accions proposades
detecció
Informació
Millorar la informació
2012/13
incompleta sobre
sobre els indicadors de
Actualització de la informació disponible a intranet
2013/14
els indicadors de
l’ensenyament
l’ensenyament
Informació
limitada de la
Participació dels estudiants de la titulació de màster en
repercussió del
Millorar la inserció
2013/14
les sessions d’inserció laboral organitzades per la
laboral dels estudiants
màster en la
Facultat en col·laboració amb Treball Campus.
inserció laboral
dels estudiants
Informació
limitada sobre la
Sol·licitar que la titulació quedi integrada en el sistema
Millorar el procés
2013/14
valoració de la
d’enquestes sobre les titulacions realitzades als
d’avaluació del màster
titulació per part
estudiants des de la Universitat.
dels estudiants
Mancança de
recursos
Millorar les activitats
Proporcionar informació als estudiants.
econòmics per
d’aprenentatges
2013/14
cobrir plenament
realitzades en les
les activitats de
sortides de camp
sortides de camp
Limitació de la
capacitat de les
Sol·licitar increment de la capacitat de les aules
aules d’informàtica Millorar les activitats
d’informàtica i adequació de més aules amb mobiliari
2013/14
i del nombre
d’aprenentatge
desplaçable.
d’aules habilitades realitzades a l’aula
pel treball en
equips
Mancances en la
Augment de la
informació pública transparència en el
Millorar la informació pública sobre el desenvolupament
2012/13
sobre el
procés d’informació
operatiu de l’ensenyament (tutories, recursos
desenvolupament
pública i millora del
d’aprenentatge, mobilitat
operatiu de
procés d’avaluació de la

Prioritat

Responsable

Inici

Final

Modificació
memòria?

Alta

Responsable
del SIQ

2013

2015

No

Alta

Comissió de
Màster,
Centre

2015

2016

No

Mitjana

Coordinació,
Comissió de
Màster

2015

2016

No

Alta

Coordinació

2015

2016

No

Mitjana

Centre,
Comissió de
Màster

2015

2016

No

Alta

Coordinació,
Comissió de
Màster

2012

2014

No

13

2012/13

2012/13

2012/13

2012/13

l’ensenyament

titulació

Poca concreció del
pla d’acció de la
millora de la
titulació

Planificació i seguiment
de la implantació de les
accions de millora
proposades, i avaluació
dels resultats obtinguts i
la seva eficàcia

Disfuncions en el
procés d’admissió
dels estudiants

Certes activitats
d’aprenentatge
necessiten suport
tècnic
Desconeixement
parcial dels
estudiants del
funcionament
acadèmic de la
titulació

Elaboració de pla d’acció de la millora de la titulació

Alta

Coordinació,
Comissió de
Màster

2012

2014

No

2012

2018

No

Seleccionar estudiants
amb millor CV

Millorar de la gestió dels estudiants de nou ingrés

Mitjana

Coordinació,
Centre,
Òrgans de la
Universitat
que regeixen
el calendari i
procediment
d’admissió

Millorar el suport del
PAS a les activitats del
màster

Coordinació amb el Departament implicat en el màster
de cara a enfortir el suport del PAS

Mitjana

Coordinació

2012

2014

No

Millorar la transparència
i la comunicació amb els
estudiants

Millorar la informació dels horaris i aules proporcionada
als estudiants a començament de curs

Alta

Coordinació

2012

2014

No

14

Propostes de millora de la titulació: MÀSTER DE GENÈTICA AVANÇADA/ADVANCED GENETICS
Curs
Diagnòstic
Objectius a assolir
Accions proposades
detecció
Manca Enquestes PAAD de
Assolir un sistema
valoració dels mòduls i del
Implementar sistema d’enquestes a
2013/14
d’enquestes similar a
professorat del màster per part
estudiants per cada mòdul
la dels graus
dels estudiants
Poc interès d’alguns temes del
Millorar l’interès del
2013-14
Canvis en el contingut
mòdul Advanced Animal Breeding alumne
2013-14

Sense dades d’inserció laboral

Obtenir dades
d’inserció laboral

Implantar sistemes adequats de recollida
de la situació professional dels egressats

Propostes de millora de la titulació: MÀSTER DE MICROBIOLOGIA APLICADA
Curs
Diagnòstic
Objectius a assolir
Accions proposades
detecció
Millorar el procés de
Millorar el procés de valoració curricular mitjançat una
Valoració curricular
valoració de
avaluació conjunta de tots els coordinadors de mòduls
2013-14
prèvia deficient
coneixements formatius i del màster i facilitar l’accés a mòduls de complement
previs
formatius.

Prioritat

Responsable

Inici

Final

Modificació
memòria?

alta

OQD-

2015

-

No

alta

Coordinador
mòdul

20142015

20142015

No

Alta

Rectorat

2015

No

Prioritat

Responsable

Inici

Final

Modificació
memòria?

Alta

Coordinació
del Màster

2014

2015

NO

2014

2015

NO

2014

2016

NO

2015

2015

NO

2015

2016

NO

Coordinació
del Màster i
Facultat
Coordinació
Màster,
Facultat i
OQD

2013-14

Manca Orientació
Professional

Millorar formació

Organitzar jornades, tallers que donin eines i facilitin
recursos i estratègies que facilitin la inserció laboral

Alta

2013-14

Seguiment alumnes
out deficient

Millorar seguiment

Elaborar enquestes “efectives” per al seguiment de la
professionalització dels alumnes

Alta

2013-14

Manca d’accés als
continguts web
màsters.

Millora de la pàgina web

Donar accés als coordinadors (o a GA Facultat) a poder
publicar determinats continguts )p.ex. calendaris i
ofertes de llocs per pràctiques)

Mitja

Of. Com i
Promoció,
Facultat i
Coordinació
del Màster

2013-14

Deficiència
enquestes
valoratives del
professorat i mòduls

Millora de les
avaluacions

Millorar el sistema d’ enquestes al estudiants i dels
continguts i anàlisi d’aquestes.

Mitja

OQD

15

Propostes de millora de la titulació: MÀSTER DE NEUROCIÈNCIES
Curs
Diagnòstic
Objectius a assolir
Accions proposades
detecció
Potenciar
Incrementar les
Incrementar els seminaris on es discuteixen articles
metodologies que
activitats en grups
científics relacionats amb la temàtica de les classes
demanin més
2013-2014
petits i la discussió
teòriques i fer-ho en grups petits per facilitar la
interacció dels
d'articles científics en
participació dels estudiants i la discussió amb el
estudiants amb els
els diferents mòduls
professor
professors
No hi ha Enquestes
PAAD per la
valoració dels
Assolir un sistema
Implementar sistema d’enquestes a estudiants per
2013/14
mòduls i del
d’enquestes similar a la
cada mòdul
professorat del
dels graus
màster per part
dels estudiants
2013-14

Sense
dades
d’inserció laboral

Obtenir
dades
d’inserció laboral

Implantar sistemes adequats de recollida de la
situació professional dels egressats

Prioritat

Responsable

Inici

Final

Modificació
memòria?

alta

Coordinació
màster

2014

2014

No

alta

OQD-

2015

-

No

Rectorat

2015

Alta

No
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