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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.).
Acció

Responsable

Estat actual

(1)

Millora rendiment acadèmic
estudiants: Millora tutories, estendre
Avaluació continuada, Enquestes als
professors, Informació cursos
propedèutics

Equip Deganat i
Coordinadors

Implantada parcialment

Millora informació transmesa als
futurs estudiants d’alguns graus:
Dissabtes de les Ciències Ambientals,
Activitats de promoció i divulgació

UAB, Equip Deganat i
Coordinadors

Implantada

Millora informació sobre inserció
laboral, Jornada informació Màsters,
Informació Pràctiques empreses,
Xerrada col3legis professionals

Equip Deganat i
Coordinació

Implantada

Revisió plans d’Estudi

Equip Deganat i
Coordinadors

Implantada en Física i Matemàtiques

Informació i promoció màsters

Equip Deganat i
Coordinadors

Implantada parcialment

(1) “implantada, implantada parcialment, pendent

Comentaris:

2. TITULACIONS IMPARTIDES AL CENTRE I GRAU D’IMPLANTACIÓ
GRAUS
Titulació

Cursos implantats (*)
1r

2n

3r

4r

Grau en Física

2008-09

2008-09

2008-09

2008-09

Grau en Matemàtiques

2008-09

2008-09

2008-09

2008-09

Grau en Geologia

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

Grau en Ciències Ambientals

2010-11

2011-12

2012-13

Grau en Estadística Aplicada

2010-11

2011-12

2012-13

Grau en Nanociències i
Nanotecnologia

2009-10

2010-11

2011-12

Grau en Química

2010-11

2011-12

2012-13

Grau en Física i Matemàtiques

2009-10

2010-11

2011-12

Grau en Física i Química

2011-12

2012-13
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5è

6è

2012-13

2012.13

2

(*) Any en que es va implantar per primera vegada cadascun dels cursos

MÀSTERS
Titulació

Duració del màster (1
any / 2 anys)

Cursos implantats (*)
1r

Estudis Ambientals

1

2006-07

Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat

1

2006-07

Modelització per a la Ciència i l’Enginyeria /
Modelling for Science and Engineering

1

Nanotecnologia i Ciència de Materials /
Nanotechnology and Materials Science

1

Paleontologia

1

2007.08

Química industrial i introducció a la recerca
Química / Industrial Chemistry and introduction
to Chemical research

1

2012-13

2n

(*) 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
Durant aquest curs acadèmic s’han anat implantant els nous Graus de Geologia, Ciències
Ambientals, Estadística Aplicada, Nanociències i Nanotecnologia i Química i les dobles
titulacions de Física i Matemàtiques, i Física i Química. S’han realitzat petits ajustaments en la
planificació i desenvolupament dels ensenyaments que de manera global es poden considerar
satisfactoris.
En aquest curs ha continuat la tendència, ja constatada en els darrers cursos, que ha
representat un increment en la demanda de les noves titulacions que ha incrementat el nivell
d’entrada i la motivació dels alumnes de nou ingrés, omplint el nombre de places ofertades en
quasi tots els graus. Aquest efecte també s’ha notat en les titulacions de Física i de
Matemàtiques per l’efecte positiu que ha representat la doble titulació en aquestes matèries.
L’efecte es nota en la millora d’alguns dels indicadors en els cursos superiors de les titulacions
que porten més temps implementades.
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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.
Titulació o titulacions
afectades

Priori
tat

Situació detectada

1

Rendiment acadèmic baix
dels estudiants en
determinades assignatures
d’alguns graus

Especialment en alguns
graus

Extensió de les tutories ,
reunions d’avaluació amb
el professors per cursos,
extendre l’avaluació
continuada

2

Baixa dotació econòmica
per mantenir els
laboratoris docents

Totes les titulacions i
especialment Geologia,
Ciències Ambientals i
Nanociències i
nanotecnologia, Física i
Química

3

Manca informació sobre
opinió dels estudiants
sobre els nous plans
d’estudi dels graus i de la
implantació de les dobles
titulacions

4

5

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

0

Equip Deganal i
Coordinadors

parcialment

Curs actual i
següents

Augmentar la dotació pels
laboratoris experimental,
Convocatòries renovació i
adquisició material
docent, ...

2

UAB i Equip de
Govern de la
Universitat

no

Curs actual i
següents

Quasi tots els Graus

Recollir informació sobre
el funcionament,
mancances, ... Creació de
Comissions de seguiment
de les titulacions i de les
dobles titulacions

0

Coordinació

parcialment

Curs actual

Revisió Plans d’estudi

Graus en que els
estudiants estiguin en el
darrer curs

Creació comissions
d’anàlisi i valoració dels
plans d’estudi i propostes
sobre modificacions a
implantar

1

UAB, equip Deganal
i Coordinació

Si

Curs actual i
següents

Manca d’Informació i
promoció d’alguns
Màsters

Quasi tots els Màsters

Millorar la informació i la
promoció dels Màsters
entre els estudiants de la

0i2

UAB, Equip Deganal,
Coordinació

parcialment

Curs actual i
següents
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UAB i fora de la UAB per
tal d’incrementar en
nombre d’estudiants.

(1)

(2)

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

Comentaris:
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