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1. ESTAT DE LES PROPOSTES DE MILLORA
ESTAT ACTUAL DE LES MILLORES PROPOSADES EN L’INFORME ANTERIOR
En aquest apartat cal incloure les millores proposades en l'informe anterior, afegint l’estat de la proposta
("implantada", "implantada parcialment", "pendent", etc.).

Propostes que afecten a Graus. A la columna “Estat Actual s’indica com referència el
calendari proposat a l’informe del curs 11-12. Es pot observar que algunes accions han
estat implementades amb anterioritat al calendari previst
Acció

Responsable

Difusió dels Graus i incrementar la
informació pública dels Graus en
Castellà i Anglès.

UAB/Facultat/Titulacions

Avaluar l'eficàcia del protocol i
normativa de la Facultat de
Biociències en relació a
l'assignatura Pràctiques Externes

Facultat/Titulacions

Avaluar l'eficàcia del protocol i
normativa de la Facultat de
Biociències en relació a
l'assignatura Treball de Fi de Grau.

Facultat/Titulacions

Analitzar l'adquisició de
competències associades a
l'assignatura Pràctiques Externes a
partir de l'avaluació pel professorat
I l'anàlisi de les enquestes
respostes pels centres receptors.

Facultat/Titulacions

Actualitzar l'adquisició de
competències, especialment
transversals, a partir del Treball de
Fi de Grau.

Facultat/Titulacions

Planificació, control i
temporalització de la càrrega de
treball dels alumnes.

Facultat/Titulacions

Anàlisi de la programació de les
assignatures optatives.

Facultat/Titulacions

Organització d’activitats dirigides a
l'orientació professional,
especialment pels alumnes de 4rt.
curs.

Rectorat/Facultat/Titulacions

Millorar la informació respecte dels
processos acadèmics del
professorat novell (en l'ús de la
plataforma Campus Virtual i
aplicatius de guies docents o
entrada de qualificacions.

Facultat/Titulacions

Disminuir a 60 el nombre de places
de nou ingrés

Rectorat/Facultat

Estat actual

(1)

Implantada parcialment
(2013-14)

Implantada
(A partir de 2013-14)

Implantada
(A partir de 2013-14)

Implantada parcialment
(A partir de 2013-14)

Implantada
(A partir de 2013-14)

Implantada
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Acció

Responsable

Aconseguir gestió i finançament
específic per sortides de camp

UAB /Facultat /Coordinació

Millorar la coordinació i orientació
del primer semestre del 3er. curs
del Grau realitzat a les Unitats
Docents Hospitalàries

Facultats/Titulació

Increment dels indicadors públics
del Grau, per exemple, el perfil del
professorat implicat en la docència.

Rectorat/Facultat

Aules d’informàtica. Actualització
del maquinari i programari.

UAB/Facultat

Estat actual

(1)

Implantada
(A partir de 2013-14)

Implantada
(A partir de 2013-14)

Pendent
(A partir de 2013-14)

Pendent i depenent de les
dotacions del pressupost
descentralitzat
(A partir de 2012-13. En curs)

Dotació econòmica per a
manteniment i renovació
d'equipaments als laboratoris.

Rectorat / Facultat

Millora aules i adaptació i dotació
d'eines d'avaluació continuada
(Educlick)

Rectorat/Facultat

Millora en la dotació i distribució de
PAS en laboratoris de pràctiques i
Gestió Acadèmica

Rectorat/Facultat

Coordinar els continguts de les
diferents assignatures

Facultat/Titulacions

Millorar del contingut de les
enquestes perquè siguin més
específiques de les assignatures
dels Graus

Rectorat / Facultat

Seguiment i potenciació dels
programes d'intercanvi

Rectorat/Facultat/Titulacions

Ajustar el nombre d'estudiants a
l'oferta de places

Oficina de
preinscripció/Rectorat

Cursos propedèutics

Facultat

Dotació de professorat,
especialment de suport a les classes
pràctiques i sortides de camp.

Rectorat / Facultat

Campus virtual

OAID

Biblioteca

UAB/Facultat

Seguiment de la ràtio
alumnes/professor

Rectorat/Facultat

Optimitzar el funcionament de la
Comissió de Docència i de la
Comissió Mixta de Seguiment del
Grau.

Facultats/Titulació

Pendent i depenent de la
disponibilitat de programes com
el PIU
(A partir de 2012-13. En curs)

Implantada parcialment i en estat
estacionari
(En 2 anys a partir de 2012-13)

Implantada parcialment i en estat
estacionari
(En 2 anys a partir de 2012-13)

Implantada parcialment
(Cada curs)

Pendent
(A partir de 2013-14)

Implantada
(A partir de 2013-14)

Pendent
(2013-14)

Implantada
(Cada curs, en realització)

Implantada parcialment i en estat
estacionari
(A partir de 2013-14)

Implantada
(2013-14)

Implantada
(Cada curs)

Implantada parcialment

Facultat/Escola de .....
Informe de Seguiment del curs acadèmic 2012-2013

(2013 Depenent de les dotacions de
pressupost)

Implantada parcialment
(A partir de 2013-14)

3

Acció

Responsable

Enquesta al professorat

Rectorat/Facultat

Estat actual

(1)

Pendent
(En 2 anys a partir de 2012-13)

(1) “implantada, implantada parcialment, pendent

Comentaris:

Propostes que afecten a Màsters. A la columna “Estat Actual s’indica com referència el
calendari proposat a l’informe del curs 11-12. Es pot observar que algunes accions han
estat implementades amb anterioritat al calendari previst
Acció

Responsable

Procés de preinscripció i admissió
d’alumnes en els màsters.

Facultat /
Vicerectorat de
política acadèmica

Estat actual

(1)

Implantada parcialment.
Està previst modificar els períodes de
preinscripció pel curs 2014-2015
(2013-2014)

Disminuir el ràtio alumnes preinscrits
/matriculats

Vicerectorat de
política acadèmica

Incrementar la informació pública
dels Màster en Castellà i Anglès.

Oficina de
Comunicació i
Promoció

Implantada parcialment
La publicació de les noves pàgines web
esta prevista pel curs 2013-2014

Oficina de
Comunicació i
Promoció

Implantada parcialment
Des de la coordinació de algun màster
s’ha arribat a acords particulars amb
alguns centres hospitalaris.

Coordinador del
màster, Facultat
OQD

Implantada.
Durant el curs 12-13 s’han presentat les
noves memòries pels 8 màsters oficials
en que s’havia fer l’adequació.

Incrementar la difusió del màster en
els hospitals i centres adscrits a la
UAB.

Pendent
(2013-2014)

(2013-2014)

(2013-2014)

Adequar la estructura i els
continguts dels màster a la nova
normativa de màsters aprovada per
la UAB

(2013-2014)

Adequar la estructura i contingut
dels màster a la nova tipologia
d’alumnes (Egressats del nous Graus)

Augmentar la Impartició de la
docència en anglès

Coordinador del
màster i dels mòduls

Implantada.
(Vegeu comentari anterior)
(2013-2014)

Coordinador del
màster i dels mòduls

Implantada
En alguns dels màsters s’han impartit
mòduls en anglès durant el curs 12-13.
S’ha iniciat el màster de Bioinformàtica
totalment en anglès

Coordinador del
màster i dels mòduls

Pendent fins que s’iniciï els nous plans
d’estudi en el 2013-14

OQD

Pendent fins que s’iniciï els nous plans
d’estudi en el 2013-14

UAB/Facultat

Implantada parcialment.
Se han realitzat alguns intercanvis de
professorat en tots dos sentits

(2013-2014)

Augment ràtio alumnes/mòdul

(2013-2014)

Introducció d’informació en les guies
docents dels mòduls dels màsters
Ajuts de mobilitat professorat

(2013-2014)
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mitjançant el programa
“Erasmus Teaching”
(2013-2014)

Millorar la coordinació i la elaboració
dels calendaris

Enquestes d’avaluació dels mòduls
docents i del professorat

Coordinació Màster
Facultat

Pendent fins que s’iniciïn els nous plans
d’estudi en el 2013-14

Coordinador del
màster, Facultat
OQD

Implantada parcialment
Des de la coordinació de algun màster
es passen enquestes sobre la satisfacció
dels alumnes. No es fan enquestes
oficials des la Universitat

(2013-2014)

(2013-2014)
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2. TITULACIONS IMPARTIDES AL CENTRE I GRAU D’IMPLANTACIÓ
GRAUS
Cursos implantats (*)

Titulació

1r

2n

3r

4r

5è

Grau de Biologia

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

Grau de Biologia Ambiental

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

Grau de Bioquímica

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

Grau de Biotecnologia

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

Grau de Ciències Biomèdiques

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

Grau de Genètica

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

Grau de Microbiologia
2009-10 2010-11 2011-12
(*) Any en que es va implantar per primera vegada cadascun dels cursos

2012-13

6è

MÀSTERS
Titulació

Duració del màster (1
any / 2 anys)

Cursos implantats (*)
1r

Màster en Bioinformàtica

1

2012-13

Màster en Biologia Cel·lular
Màster en Biologia i Biotecnologia Vegetal

1

2007-08

1

2007-08

1

2007-08

1

2007-08

1

2007-08

1

2007-08

1

2007-08

Màster en Bioquímica, Biologia Molecular i
Biomedicina
Màster en Biotecnologia Avançada
Màster en Ecologia Terrestre i Gestió de la
Biodiversitat
Màster en Genètica Avançada
Màster en Microbiologia Aplicada

Màster en Neurociències
1
(*) Any en que es va implantar per primera vegada cadascun dels cursos
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3. RESUM DE L’ESTAT DE LES TITULACIONS IMPARTIDES AL CENTRE

GRAUS
Les següents consideracions són vàlides per als set Graus que ofereix la Facultat:
• Continuen vigents la justificació de la titulació, els objectius fixats i les competències que
•

•
•
•
•

•

•

es consideraven que calia assolir
Generalitzant, no existeixen motius que assenyalin la necessitat de modificar la
justificació, els objectius ni les competències de la titulació; tanmateix, l’avaluació que
cal fer de les competències adquirides amb la perspectiva d’una promoció ja graduada,
juntament amb l’experiència guanyada amb les assignatures de pràctiques externes i de
Treball Fi de Grau han d’ajudar a una eventual revisió i adequació futures.
El nombre d’estudiants de nou accés assolit el curs 12-13 és el considerat ideal donada
la capacitat de les nostres instal·lacions de laboratoris docents
Els resultats assolits en termes de rendiment acadèmic per assignatures i global de la
titulació son satisfactoris i s’ajusten a les previsions fetes.
La posada en marxa del Treball Fi de Grau (TFG) ha estat molt satisfactòria com es pot
concloure de les memòries corresponents a cadascun dels Graus.
Les pràctiques externes corresponen a una assignatura optativa de 4rt curs que es pot
cursar a l’estiu de 3r, 1r o 2n semestre de 4t o a l’estiu de 4t. La Facultat de Biociències
disposa d’una normativa, que regula i programa les diferents etapes de
desenvolupament de l’assignatura: calendari del procés, disponibilitat de places,
sol·licitud i adjudicació de places, conveni amb el centre receptor, seguiment i avaluació
de l’alumne. Tota la normativa i procediment es pot consultar a la pàgina web de la
Facultat de Biociències. Considerant les dificultats derivades de la nova normativa
publicada al BOE per aquest tipus d’activitats (tràmits administratius relativament
complicats, límits per accedir a la convocatòria general de beques d’estudi del Ministeri)
el progrés de l’assignatura es pot considerar satisfactori.
El suport i les iniciatives de la Gestió Acadèmica de la Facultat han estat molt importants
en la bona marxa de les dues assignatures esmentades anteriorment (TFG i Pràctiques
externes).
Per primera vegada es pot avaluar globalment la “Taxa de Graduació” i la “Taxa de
Eficiència”de les titulacions. Els valor obtinguts estan per sobre de les corresponents
“Taxes Verifica”. Tot i això, es necessari fer un seguiment d’aquests índexs i veure com
evolucionen amb el temps i si guarden una relació amb altres paràmetres indicadors dels
resultats acadèmics dels Graus.

• Cal insistir en la conveniència de millorar i potenciar les accions de promoció i orientació.
• Cal sistematitzar les accions d’orientació a futurs graduats, establint protocols anuals i

fent-ne una previsió temporal en el calendari que permeti anunciar-les ja començaments
de curs.
• Donat que aquest és el primer curs en que es graduen estudiants encara no s’ha
implementat cap mecanisme de recollida del grau de satisfacció dels diferents col·lectius
amb el programa formatiu (estudiants, professors, egressats, ocupadors, agents socials,
etc.). Caldrà implementar aquests mecanismes per a poder avaluar el grau de satisfacció
de tots aquests col·lectius amb el programa de formació.
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• Cal posar a punt i implementar un programa global de seguretat als laboratoris que

contempli formació del professorat implicat, normativa de seguretat aplicable a
professors i estudiants i identificació de les responsabilitats d’uns i altres. Aquest conjunt
de normatives i les seves accions de formació derivades s’estan implementant el curs 1314.
• Certes millores citades als informes requereixen finançament, no ja extraordinari, sinó
tan sols equivalent al que havíem pogut gestionar fins l’any 2009. Una distribució del
pressupost descentralitzat que al nostre entendre no és equitatiu en relació amb les
necessitats derivades del nostre grau d’experimentalitat, afegit a l’absència de dotacions
com les del PIU fan impossibles pel moment millores bàsiques en infraestructura i poden
posar en qüestió el mateix manteniment de les prestacions mínimes. Aquestes
consideracions es poden estendre a les necessitats de personal de suport als laboratoris.
• La xarxa wi-fi ofereix prestacions adequades tan sols per algunes necessitats. Som lluny
encara de la situació òptima que permetria descarregar la pressió soferta per les aules
d’informàtica.
• Cal posar a punt un Pla tutorial

Les següents consideracions són també generalitzables en la seva major part però apareixen
tan sols en alguns dels informes de seguiment:

• Alguns Graus veuen necessari disposar d’uns indicadors de satisfacció més específics al

grau, raó per la qual preveuen posar en marxa enquestes addicionals
• Les titulacions úniques a l’Estat (Biologia Ambiental, Genètica i Microbiologia) es

•

•

•
•

beneficiarien d’una promoció específica que permetés, mitjançant la difusió dels seus
trets diferencials, ampliar l’origen geogràfic dels nous estudiants.
En algunes titulacions el nombre d’ingressats en primera preferència no és satisfactori
quan, paradoxalment, hi ha moltes sol·licituds en primera opció; aquest fenomen pot ser
degut al mecanisme d’assignació de places.
En les comissions de docència els estudiants constaten que caldria millorar la
coordinació entre els continguts de diferents assignatures. Una proposta de millora és
afavorir reunions sectorials de professors de cara a una millor coordinació per a
optimitzar el temps d’interacció amb els estudiants.
El Grau de Biologia Ambiental expressa la seva intranquil·litat pel que fa als costos de les
sortides de camp, el finançament de les quals no està assegurada.
En el Grau de Ciències Biomèdiques s’ha treballat estretament amb les unitats docents
hospitalàries durant el curs 12-13 i també durant el curs anterior amb la finalitat de
millorar el funcionament i l’orientació del tercer curs. Tanmateix, l’experiència
acumulada en acomplir-se un cicle de tres anys (al finalitzar el curs 13-14) ens ha de
servir per afinar la col·laboració
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MÀSTERS OFICIALS
Màster de Bioinformàtica
• La justificació de la titulació i els seus objectius generals en aquest primer curs que és
totalment vigent. S’ha obtingut una molt bona resposta dels egressats dels graus de la
UAB i també d’alumnes de fora de la UAB, tal com es reflexa en les preinscripcions. El
nombre de matriculats ha estat igual al nombre de places oferides tot i que el preu per
crèdits d’aquest màster es superior a la resta dels màsters de la Facultat.
• El desenvolupament i planificació de les ensenyaments en aquest primer curs ha estat
Satisfactori.
• El rendiment acadèmic (aprovats/matriculats) per assignatures i globals de la titulació en
aquest primer curs ha estat Satisfactori.

Màster Biologia Cel·lular; Màster de Biologia i Biotecnologia Vegetal; Màster de Bioquímica,
Biologia Molecular i Biomedicina; Màster Biotecnologia Avançada; Màster Ecologia
Terrestre i Gestió de la Biodiversitat; Màster Genètica Avançada; Màster Microbiologia
Aplicada.
Per a tots aquests màsters el curs 12-13 ha estat el darrer curs del seu pla d’estudi i de
tancament de la titulació. De manera general i per a tots els 8 màsters considerem:
• La justificació de les titulació i els objectius generals d’aquestes han estat vigents

durant els 6 cursos (07-08 fins el 12-13) en què se han impartits aquests estudis.
• El desenvolupament i planificació de les ensenyaments ha estat en general i durant

aquests 6 cursos totalment Satisfactori
• El rendiment acadèmic (aprovats/matriculats) per assignatures i globals de les titulació
ha estat en general i durant aquests 6 cursos totalment Satisfactori.
Tal com es va manifestar en el darrer informe, aquests 8 Màsters oficials requerien
necessàriament una actuació per tal d’adequar la seva estructura a la nova normativa de
màsters aprovada per la UAB. Aquesta obligada modificació dels màsters, ha tingut com a fi
facilitar la seva adaptació a la nova tipologia d’alumnes que tindran accés als màster en els
propers cursos, els graduats. Cadascun dels màsters ha introduït les modificacions especifiques
en estructura docent (especialitats, semestralitat, grandària, nombre de mòduls; etc.) així com
en continguts i competències per la seva millor adaptació als objectius del màster i al perfil
dels seus futurs alumnes.
Les noves memòries han estat presentades i aprovades durant el curs 2012-2013, de forma
que finalment els nous màsters s’impartiran el curs 2013-2014, coincidint amb la sortida de la
primera promoció d’estudiants graduats de la nostra facultat.
Tot i haver assolit amb èxit el procés de verificació, un dels màsters no ha pogut ésser
programat pel curs 13-14 per no acomplir els requisits DGU i UAB. La Facultat i els
responsables del màster estan treballant per oferir-lo a partir del curs 14-15.
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4. 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

Situació detectada

Titulació o titulacions
afectades

Acció de millora

Caràcter de
(1)
la millora

Responsable (en el
Centre) de la seva
implantació

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

Calendari

Facultat (Degà)

No

2013-14

Resum de les propostes de millora corresponents a Graus

Alta

Baixa visibilitat de
l'oferta educativa en
la resta de l'estat i
l’estranger

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Incrementar la informació
pública del Grau en
castellà i en anglès

Alta

Queixes dels
estudiants respecte
de la càrrega docent i
de treball

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Anàlisi del temps de
treball de l’estudiant

0

Facultat/Grau
(Degà, coordinador)

Sí

2014-15

Alta

Dubtes sobre
l'adquisició de
competències a
causa de l’única
experiència
acumulada

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Analitzar l’adquisició de
competències,
especialment transversals,
a partir del Treball de Fi de
Grau

0

Facultat/Grau
(Degà, coordinador)

Si

2013-14

Alta

Necessitat
d'avaluació,
satisfacció i
acceptació dels
estudis pels diferents
col·lectius implicats
i/o receptors

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Implantar sistemes
adequats de recollida del
grau de satisfacció dels
diferents col·lectius
relacionats amb el
programa formatiu. Anàlisi
i difusió de les dades.

0, 2

Rectorat

No

Depèn de les
dotacions de
pressupost

Alta

Necessitat de millora
en la gestió i ús dels

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Establir protocols
d’utilització dels

Si

2013-14

Facultat de ....
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0, 2

0

Facultat
(Degà, vicedegana

Prioritat

Situació detectada

Titulació o titulacions
afectades

laboratoris integrats.
Incidir en la formació
del professorat
usuari, especialment
novell
Alta

Moderat grau de
satisfacció en l'eina
Campus Virtual

Alta

Voluntat
d’incrementar els
índexs de
permanència i èxit en
els graus

Mitjana

Baixa visibilitat en la
relació universitatempresa en
referència a la futura
inserció laboral

Mitjana

Mancances de tipus
material i
d'infraestructures
docents. Dubtes

Caràcter de
(1)
la millora

laboratoris integrats i una
proposta de formació al
respecte per al professors
usuaris

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Millora general en el
funcionament del Campus
Virtual

0, 2

Responsable (en el
Centre) de la seva
implantació
d’economia,
infraestructures i
serveis)

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

Calendari

Rectorat

No

2013-14

Si

2013-14

Sí

2013-14

Parcialment

Depèn de les
dotacions de
pressupost

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Elaboració d’un pla d’acció
tutorial

0

Facultat/Grau
(Degà, vicedegà
d’ordenació
acadèmica,
coordinador)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Analitzar l’adquisició de
competències associades a
l’assignatura Pràctiques
Externes, a partir de
l’avaluació per part del
professorat responsable i
de la opinió dels centres
col·laboradors en
l’assignatura de Pràctiques
Externes: avaluació de les
enquestes que els centres
receptors responen.

0

Facultat/Grau
(Degà, coordinadors
de Grau)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Manteniment i millora de
les aules de classe, aules
d’informàtica i laboratoris
de practiques, així com la

Facultat de ....
Informe de Seguiment del curs acadèmic 2011-2012
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Acció de millora

0, 2

Rectorat/Facultat
(Degà, vicedegana
d’economia,
infraestructures i

Prioritat

Titulació o titulacions
afectades

Situació detectada
sobre la capacita de
manteniment de les
instal·lacions en estat
operatiu òptim

Alta

Presència
d'assignatures que
reiteradament
presenten valors
excessivament baixos

Mitjana

Necessitat de fer un
seguiment de
l'adquisició de
competències i
continguts dels graus

Acció de millora

Caràcter de
(1)
la millora

seva dotació

1

Millorar les taxes de
rendiment i èxit de les
assignatures que
reiteradament presenten
valors excessivament
baixos

0

1

Alta

Restriccions en les
sortides de camp per
escassetat de
recursos per a
pagament de mitjans
de transport

2

Millora de la qualitat
docent per increment de
sortides en autocar en tots
els cursos. Aconseguir un
finançament extra per
autocars

0, 2

Mitjana

Necessitat d'una
major especificitat de
les enquestes.

2,7

Millora del funcionament
del grau gràcies al resultat
de les enquestes

0, 2

Necessitat de
coneixement
d'intenció de

3,6

Elaboració d’una enquesta
als estudiants de tercer
d’intenció de matrícula

0

Facultat de ....
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1

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

Calendari

Si

2013-14

Si

2014-15

No

Depèn de les
dotacions de
pressupost

Parcialment

2013-14

Si

2013-14

Facultat/Grau
(Degà, coordinadors
de Grau)

Revisar les competències
del Grau així com tot el
contingut del mateix.
Sistematitzar les reunions
de les comissions de
docència

Alta

Responsable (en el
Centre) de la seva
implantació
serveis)

Grau
(Coordinadors de
Grau)

UAB/Facultat/ Grau
(Degà, vicedegana
d’economia,
infraestructures i
serveis)
Rectorat/Facultat/
Coordinadors de
Grau
Coordinadors de
Grau

Prioritat

Titulació o titulacions
afectades

Situació detectada
matrícula de cara a la
programació de
l'optativitat de 4rt.

Alta

Caràcter de
(1)
la millora

Responsable (en el
Centre) de la seva
implantació

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

Calendari

per a les optatives de
quart

5

Sistematitzar les reunions
de la Comissió de
Seguiment de Grau
(comissió mixta
Biociències-Medicina) .
Millorar la coordinació i
orientació del primer
semestre de 3r curs del
Grau, realitzat a les
Unitats Docents
Hospitalàries

0

Coordinador de
Grau

Si

2014-15

2, 5, 7

1

Coordinadors de
Grau

Si

2014-15

Millora en la
percepció social del
Grau.

Reunions amb
responsables
d’assignatures per
estudiar les millores que
poden introduir-se a la
memòria ANECA en el
moment de la revisió del
Grau (incloent la revisió de
competències)

Necessitat d'una major
formació i adequació
del professorat novell a
la metodologia docent

6

Millorar la informació del
processos acadèmics i
objectius docents al
professorat novell.

Si

2014-15

Necessitat de
millorar de la
coordinació del grau
de Ciències
Biomèdiques, tant
globalment com en
relació a les Unitats
Docents hospitalàries

Possible revisió dels
plans d’estudi.

Mitjana

Acció de millora

Voluntat de millora
en els índexs de
rendiment/abandona
ment del Grau.

Facultat/Grau
Alta

Facultat de ....
Informe de Seguiment del curs acadèmic 2011-2012
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0

(Degà, vicedegana
d’economia,
infraestructures i
serveis,
coordinadors de

Necessitat d'incidència
en la seguretat i
formació en seguretat
als laboratoris docents

Alta

(1)

(2)

Titulació o titulacions
afectades

Situació detectada

Prioritat

Caràcter de
(1)
la millora

Dotació de professorat de
pràctiques de laboratori i
d’aula d’informàtica.

7

Establiment de protocols i
normatives transversals de
Facultat

Responsable (en el
Centre) de la seva
implantació
Grau)

Columna de les Titulacions afectades:
1 - Grau de Biologia
2 - Grau de Biologia Ambiental
3 - Grau de Bioquímica
4 - Grau de Biotecnologia
5 - Grau de Ciències Biomèdiques
6 - Grau de Genètica
7 - Grau de Microbiologia

Facultat de ....
Informe de Seguiment del curs acadèmic 2011-2012

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

Calendari

Rectorat/Facultat

0

(Degà, vicedegana
d’economia,
infraestructures i
serveis)

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’Afers Acadèmics))
si/no/parcialment. “Sí” inclou també les ocasions en què no es preveu despesa

Comentaris:

14

Acció de millora

No

Depèn de les
dotacions de
pressupost

Prioritat

Situació detectada

Titulació o titulacions
afectades

Acció de millora

Caràcter de
(1)
la millora

Responsable (en el
Centre) de la seva
implantació

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

Calendari

Parcialment

2013-14

No

2013-14

Si

2013-14

No

2013-14

Resum de les propostes de millora corresponents a Màster Oficials

Alta

Alta

Alta

Alta

En alguns casos no es
cobreix l’oferta del
màster

La demanda
telefònica i per
correu-e
d’informació és molt
elevada

Necessitat
d’adaptació dels
nostres màsters a la
normativa UAB per
tal d’incrementar la
eficiència i qualitat
docent (ràtios
alumne/professor)

Necessitat
d‘adaptació dels
nostres màster al nou

a,b,c,d,e,f,g,h,i

Coordinació de
Màster
2

Oficina de Promoció
Degà, vicedegana de
Postgraus i RI

a, b,c,d,e,f,g,h,i

Publicar les noves pàgines
webs dels màsters i
agilitzar el procés
d’actualització de la
informació en aquestes
webs.

b,c,d,e,f,g,h,i

Introduir a nivell de
programació docent els
canvis necessaris per
modificar la estructura
dels màsters: especialitats,
semestralitat, grandària i
nombre de mòduls; etc..
segons el nou pla d’estudi
aprovat per cada un dels
màsters.

b,c,d,e,f,g,h,i

Modificar el continguts i
competències de cada un
dels mòduls, elaborar les
noves guies docents, etc.
segons el nou pla d’estudi

Facultat de ....
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Incrementar la difusió i
promoció dels màsters
fora i dins de la UAB

Coordinació de
Màster
2

Oficina de Promoció
Degà, vicedegana de
Postgraus i RI

Coordinació de
Màster
0

0

Degà, vicedegana de
Postgraus i RI

Coordinació de
Màster
Coordinació dels
mòduls

Prioritat

Situació detectada

Titulació o titulacions
afectades

perfil dels estudiants
de graus

Mitjana

Alta

Mitjana

(Disminució ràtio
alumnes preinscrits
/matriculats)

a,b,c,d,e,f,g,h,i

Necessitat
d’augmentar la
transparència en el
procés d’informació
pública que reben els
alumnes ja inscrits al
màster

Responsable (en el
Centre) de la seva
implantació

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

Calendari

Modificacions en el procés
de
preinscripció/matricula:
Ajustar els terminis entre
la preinscripció,
l’acceptació i la matricula
del màster. Agilització en
la notificació de
l’acceptació. Augmentar la
taxa de preinscripció.

Vicerectorat de
política acadèmica
2

No

2014-15

No

2014-15

Degà, vicedegana de
Postgraus i RI

f

Millorar la informació
pública sobre el
desenvolupament
operatiu de l’ensenyament
(tutories, recursos
d’aprenentatge, mobilitat)

Necessitat
d’augmentar la
transparència en el
procés d’informació
pública i millora del
procés d’avaluació de
la titulació

f

Millorar la informació
pública sobre els
indicadors de
l’ensenyament

2

Coordinació de
Màster

No

2013-14

Absència de dades

i

Enquestes a estudiants i

2

OQD

Parcialment

2014-15

Facultat de ....
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Caràcter de
(1)
la millora

aprovat per cada un dels
màsters.

Conveniència de
fidelitzar dels
alumnes
Mitjana

Acció de millora

0

Coordinació de
Màster

OQD

Prioritat

Situació detectada

Titulació o titulacions
afectades

sobre el grau de
satisfacció del
alumnes i el
professorat de la
titulació.
Alta

Mitjana

Cal augmentar la
internacionalització
del màster
El màster requereix
un bon nivell de
capacitat
investigadora dels
alumnes

Mitjana

Cal planificar i fer
seguiment de les
accions de millora
proposades.

Mitjana

Necessitat de
garantir la qualitat en
els mòduls pràctics i
de treball fi de
màster

(1)

(2)

Caràcter de
(1)
la millora

professors adreçats a
millorar la qualitat docent
del màster

Responsable (en el
Centre) de la seva
implantació
Coordinació de
Màster

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

Calendari

g

Implementar la docència
100% en anglès

0

Coordinació de
Màster

No

2013-14

i, f

Introducció de criteris de
selecció d’estudiants per
acreditar de manera
objectiva la seva
experiència investigadora

0

Coordinació de
Màster

No

2014-15

0

Comissió de Màster

No

2013-14

No

2014-15

f

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

Vicerectorat de
Política Acadèmica
d, i

Reducció del nombre de
places oferides de 50 a 40

2

i
Vicerectorat de
Qualitat Docent

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’Afers Acadèmics))
si/no/parcialment. “Sí” inclou també les ocasions en què no es preveu despesa

Facultat de ....
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Acció de millora

Comentaris:
Columna de les Titulacions afectades:
a - Màster universitari en Bioinformàtica
b - Màster universitari en Biologia Cel·lular
c - Màster universitari en Biologia i Biotecnologia Vegetal
d - Màster universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina
e - Màster universitari en Biotecnologia Avançada
f - Màster universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat
g - Màster universitari en Genètica Avançada
h - Màster universitari en Microbiologia Aplicada
i - Màster universitari en Neurociències

Facultat de ....
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