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Valoració
de l’assolimeent dels esttàndards de
e seguimennt
ama formatiuu (no més d’1 pàgina)
Estàndard 1: Qualitat del progra
ulació (perfil de
d competènccies i estructu
ura del currícu
ulum) està acttualitzat segons els
El dissseny de la titu
requissits de la disciiplina i respon
n al nivell form
matiu requeritt al MECES.
nen el perfil dd’ingrés adeq
quat per a less titulacions i el seu nomb
bre és
1.1. Els estudiants admesos ten
e places ofertees.
coherent amb el nombre de
m
dde coordinació
ó docent adeq
quats.
1.2. Les titulacions disposen de mecanismes
1.1.
G
Grau en Veterrinària: pel que fa al perffil d’ingrés, la següent taula mostra la evolució en la via
d
d’entrada delss estudiants (P
PAU versus Ci cles Formatiu
us de Grau Superior) i l’imppacte en la no
ota de
taall.

201
14
201
13
201
12
201
11
201
10

Entrada via PAU
48% (64 alumnes)
51% (77 alumnes)
58% (83 alumnes)
69% (82 alumnes)
78% (96 alumnes)

v CFGS
Entrada via
18% (24 alumnes)
a
9% ( 13 alumnes)
8% (11 alumnes)
14% (17 alumnes)
a
8% (10 alumnes)

Nota de ta ll
11.23
10.98
10.91
10.50
10.48

nt un incremeent significatiu
u en el nombre d’estudiantts que entren via
Com ees pot veure, s’està produin
CFGS,, en el que la nota
n
d’admisssió ve donada per la fórmulla:
Nota mitjana del cicle
e formatiu + aa*M1 + b*M2
M1, M
M2 = les dues qualificacionss de matèries superades a la fase específfica que, un coop ponderade
es,
propo
orcionin una millor
m
nota d’a
admissió.
a, b = paràmetres de
d ponderació
ó de les matèrries de la fase específica (0,1 o 0,2).
nt els estudiannts provinentss de batxillerat ja que:
Aquesst fet perjudicca seriosamen
 Les notes que s’obtene
en en cicles fformatius són
n significativam
ment superioors a les notes que
at. Per tant eels alumnes provinents
p
de
e batxillerat jja parteixen d’una
s’obtenen en batxillera
ue provenen de
d CFGS.
situació dee desavantatgge enfront als estudiants qu
U. Per
 Per entrarr via CFGS elss estudiants nno han d’examinar‐se de la fase generral de les PAU
tant, a un estudiant que hagi obtinggut un 9 com a nota mitja del
d CFGS nom
més li cal treurre 2‐3
V
Aq
quest fet tornna a perjudicar els
punts en la fase especcífica per pod er entrar a Veterinària.
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estudiantss provinents de
d batxillerat.
En moltes ocasions, els estudiants quue entren via CFGS són estu
udiants provinnents de batxillerat
que, al no
o arribar a la nota de tall, opten per cu
ursar estudis de CFGS, fet que els hi pe
ermet
augmentaar la nota i enttrar finalmentt en Veterinàrria.
Tot això provoca
p
que, a mesura quue augmenta el nombre d’alumnes
d
quee entren via CFGS
augmenti la nota de tall, fet que perjjudica seriosament als alum
mnes provinennts de batxillerat.

e trobem da
avant de la seggüent paradoxa: l’augmentt en la nota dee tall no ve do
onada
Aquesst fet fa que ens
per un
na major capaacitat o coneixxements de bbase dels alum
mnes que volen accedir al g rau de Veterinària,
sinó per què s’haa obert una via d’accés ““fàcil”, i aqu
uest fet perju
udica seriosam
ment als alumnes
nents de batxxillerat (alumnes de batxil lerat amb bo
ons expedientts acadèmics es veuen excclosos
provin
degutt a l’augment constant de la
a nota de tall)). Si no es posa cap tipus de
e limitació, a laa llarga ens po
odem
trobar en que la prràctica totalitat dels alumnnes entrin via CFGS. El misssatge que s’esstà transmete
ent és
t
resulta urgent fer alguun tipus d’accció al
que éés millor estudiar CFGS que no pas battxillerat. Per tant
respecte.
han presentatt dues proposstes de modificació de la memòria
m
del grrau de Veterinària.
Per alltra banda, s’h
La prrimera demana augmenta
ar la presen cialitat de laa matèria Prràctiques Extternes. La se
egona
modifficació fa refferència a less competènciies transversals: s’han eliiminat dues per considerrar‐les
redun
ndants, s’ha simplificat
s
el redactat d’alttres dues com
mpetències i per últim s’hhan redistribu
uït les
competències tran
nsversals entre totes les matèries de la titulació. Aquest fet implicarà qu
ue les
natures inclosses en cada matèria
m
hauraan de modificcar les compe
etències que ttenen associa
ades i
assign
d’estaablir els mecaanismes per realitzar‐ne l’aavaluació. En aquest sentitt, cal remarcaar que el centtre ha
engeggat, de cara al curs vinent, una prova piilot a tercer curs
c
per tal d’augmentar l’úús de l’anglèss i així
poten
nciar l’adquisicció de la comp
petència transsversal referent al ús d’aqu
uest idioma.
ue fa al perfil d’accés
d
dels estudiants
e
del Màster en Qualitat d’Aliments d’Origenn Animal, aque
est ha
Pel qu
estat variat però diins de les titullacions que ess detallen en els
e criteris d’admissió de la titulació (graduats
otecnologia, Ciència i Salut Animal, Dietè
ètica i Nutrició
ó i Enginyeria dels Alimentts). En
en Veeterinària, Bio
quan al nombre dee estudiants matriculats
m
haa estat baix (9
9 de 30 place
es disponibless) i és per això
ò que
ar la visibilitatt del màster per
p augmenta
ar nombre d’aalumnes que cursin
c
s’ha fet una propossta de millora
c
l’àr ea de Comunicació i Promo
oció de la nosttra Universita
at.
el màster per al currs vinent, on col∙labora

1.2.
C
Coordinació do
ocent del grau de Veterinàària: la corresponent Comisssió de Docènncia ha realitzzat les
reeunions periò
òdiques habittuals per tal de valorar el desenvolupa
ament dels eestudis i verifficar i
aprovar les co
orresponents guies docentts. En aquestt cas assenyalar que s’hann detectat alggunes
d
discrepàncies entre el que apareix a lees guies docents i la progrramació real en algunes de
d les
assignatures, fet que s’ha
aurà de corrregir el curs vinents. A més, s’han realitzat reu
unions
eextraordinàries per tal d’analitzar diversoos conflictes que
q han anat sorgint i les ppossibles soluccions.
Les reunions d’avaluació
d
de
e les assignatuures que es fan
f amb la participació del s alumnes un cop
eten posar dee manifest si s’han produïtt desajustos ddurant el curss i per
fiinalitzat el semestre perme
q
què, quina ha estat la seva càrrega de ttreball, si el professorat
p
ha
a estat accesssible o no etcc....Els
d
diversos indicaadors utilitzats permeten pprendre les me
esures correctores adients que s’aplicaran en
eel següent currs acadèmic. En aquestes reunions tam
mbé es posa de
d manifest ssi els alumnes han
p
pogut assistir a totes les acttivitats prograamades o si s’han produït solapaments. Aquestes reu
unions
h
han permès deetectar que l’assignatura F isiologia té un
na càrrega excessiva de treeball i que al segon
s
curs es produeeix un solapam
ment importannt d’activitats.
C
Coordinació docent del mà
àster en Quaalitat d’Alimen
nts d’Origen Animal: per coordinar aq
quests
eestudis a les seeves àrees de
e coneixementt s’ha creat una comissió que
q ha elaborrat un procediiment
n
normalitzat dee treball (PNT
T) que defineeix les respon
nsabilitats, de
escriu el proccés (la compo
osició,
fu
uncionament dels estudis…
…), el seguimeent, l'avaluacció i la millora
a contínua, coontemplant el
e text
reefós de la Normativa
N
accadèmica de la UAB apliicable als estudis universsitaris regulatts de
conformitat am
mb el Reial De
ecret 1393/20007, de 29 d’o
octubre, modificat pel Reia l Decret 861/2010,
d
de 2 de juliol. Les activitatss desenvolupaades per aque
esta comissió estan d'acordd amb els critteris i
2

lees directrius per
p a la garan
ntia de qualitaat a l'Espai Eu
uropeu d'Educcació Superiorr. La Comissió
ó està
constituïda peer cinc professors, un d'ell s és el coord
dinador general del Màsterr i la resta só
ón els
d cadascun dels
d mòduls.
coordinadors de

nència de la in
nformació pú blica (no méss de ½ pàgina)
Estàndard 2: Pertin
ma de manerra adequada a tots els grrups d’interèss sobre les caaracterístique
es del
La insstitució inform
programa així com sobre els processos de gesstió que en garanteixen la seva
s
qualitat.
p
inform
mació veraç, completa i actualitzada so
obre les cara cterístiques de
d les
2.1. LLa institució publica
ttitulacions, el seu desenvolupament opeeratiu i els resultats assolits.
2.2. LLa institució garanteix un fàcil accés a la informacció rellevant de
d la titulacióó a tots els grups
d
d’interès, quee inclou els ressultats del segguiment i, si escau, de l’acre
editació de la titulació.
2.3. LLa institució publica
p
el SGIQ
Q en el que s’eemmarca la titulació.
nstitucionalment, la UAB ha
h dissenyat, dins la seva estratègia
e
de comunicació,, l’existència d’una
2.1. In
fitxa d
de titulació (d
disseny/estrucctura/resultatts) comuna pe
er a tots els graus i màsterss de la Universitat,
accessible des del portal genera
al. Cada Faculttat disposa d’’un espai prop
pi (www.uab.ccat/veterinaria) on
pora la inform
mació d’interè
ès del centre,, per tant, també la relativva a les titulaacions que offereix.
incorp
Ambd
dues informaccions, en aque
ells aspectes de contingut comú, estantt enllaçades i coordinadess amb
una política de coh
herència d’info
ormació.
2.2. L’accés a la informació per partt dels diferents grups d’interès (ffuturs estudiants,
ucions/empreeses, estudian
nts de secunndària, PA i PAS) es gara
anteix mitjannçant les we
ebs ja
institu
comentades en l’apartat anterio
or i també a ttravés de la participació
p
dels representaants dels dife
erents
missions delegades.
col∙lecctius a la Junta de Centre i les seves com
es titulacions són accessiblees universalm
ment a
Respeecte del seguiment, comentar que els inddicadors de le
travéss del web gen
neral de la UA
AB (fitxa de tittulació/la titulació en xifress). L’AQU dispposa de tots els
e IST
de less titulacions, accessible tam
mbé via intraanet mitjançant el Gestor Documental dde la UAB. La
a UAB
publicca al seu web els IST i els ISC a partir del curs acadèmic 2012‐2013.
una publicació
ó al web dels resultats de lees enquestes d’assignature
es de grau, de titulats i d’insserció
Es fa u
laboraal.
d Veterinària
a, el centre reealitza enquesstes als alumnes al final d’uun semestre per
p tal
En el cas del grau de
ent de les diferents asssignatures mitjançant
m
divversos indica
adors.
de vaalorar el deesenvolupame
Posteriorment es realitzen les reunions d’aavaluació am
mb la participació dels deelegats de curs en
p
im
mplicat en la docència de les assignaturres avaluades,, el/la
representació dels alumnes, el professorat
dinador/a de curs
c
i la coordinadora de la titulació. Tan
nt els resultatss de les enqueestes com les actes
coord
corressponents a less reunions d’a
avaluació que den dipositad
des a l’espai de Campus Virrtual de Veterinària
per qu
ue puguin éssser consultade
es per els dife rents grups d’’interès (estud
diants, PA).
que fa al mààster en Qualitat d’Alimeents d’Origen
n Animal, éss la correspoonent comisssió la
Pel q
encarrregada de reaalitzar les reunions d’avaluuació per tal de
d valorar el desenvolupam
d
ment dels dife
erents
mòdu
uls. En concrret a la PNT de
d funcionam
ment del Màster es detalla
a que la com issió formada
a pels
coord
dinadors dels mòduls
m
són ells que:
‐ Convoquen una reunió (coord
dinada amb eel responsable
e dels mòdulss realitzats al mateix temp
ps) en
e alumnes a mb la fi recollir les seves im
mpressions, inncloent l’avalu
uació i
finalittzar el semesttre, amb tots els
possib
bles queixes sobre el Màste
er mitjançant una enquestaa de satisfacció.
‐ Con
nvoquen unaa reunió en finalitzar el seemestre (mòd
dul), amb totts els docentss dels mòdulls per
han realitzat les tasquees assignades, recollir les seves oppinions sobrre el
verificcar que s'h
desen
nvolupament del
d curs, on s’’inclou l’avaluuació i es regisstren les incidè
ències, si escaau.

d la UAB és públic al webb general de la
l UAB i el SG
GIQ adaptat a l centre es troba a
2.3. EEl SGIQ marc de
l’aparrtat web del centre
c
(pestan
nya “Els estuddis”). En aque
ests momentss s’està elaboorant el manu
ual de
3

SGIQ adaptat al cen
ntre i el objectiu es haver fiinalitzat aque
esta adaptació
ó al maig 20155.

a qualitat de la titulació (noo més de 2 pà
àgines)
Estàndard 3: Eficàccia del sistema de garantiaa interna de la
ma de garantiaa interna de laa qualitat form
malment estabblert i implem
mentat
La insstitució dispossa d’un sistem
orma eficient, la qualitat i laa millora conttínua de la titu
ulació.
que assegura, de fo
e les titulacionns.
3.1. EEl SGIQ implementat ha faccilitat el procéés de disseny i aprovació de
3.2. EEl SGIQ impleementat garan
nteix la recolllida d’informaació i dels ressultats rellevaants per a la gestió
g
eeficient de lees titulacions,, en especial els resultatss d’aprenenta
atge i la sati sfacció dels grups
d
d’interès.
3.3. EEl SGIQ impleementat facilitta el procés dde seguiment i, si escau, el procés de m
modificacions de
d les
ttitulacions i garanteix la millora contíínua de la seva qualitat a partir de l’anàlisi de dades
d
o
objectives.
3.4 EEl SGIQ imp
plementat faccilita el proccés d’acreditació de les titulacions i assegura el seu
d
desenvolupam
ment satisfactori.
3.5. EEl SGIQ impleementat es re
evisa periòdiccament per a analitzar la seva adequaació i, si esca
au, es
p
proposa un pla de millora per
p optimitzarr‐lo.
mic 2014‐201
15 la Facultat programa un
n conjunt de dues titulacioons de Grau i una
3.1. EEl curs acadèm
titulacció de Màsterr universitari, totes elles disssenyades, ap
provades i verificades posit ivament seguint el
procéés estratègic “PE3‐Creació i disseny de nooves titulacion
ns” del SGIQ.
ó dels resultaats rellevantss per a la ge
estió eficient de les titulacions
3.2 En la recollidaa d’informació
os processos del SGIQ (PCC7‐Seguiment,, avaluació i millora de le s titulacions; PS5‐
intervvenen diverso
Gestió
ó de queixes i suggerimentts; PS6‐Satisfaacció dels grup
ps d’interès; PS7‐Inserció
P
laaboral dels tittulats
i PS8‐Informació pú
ública i rendicció de compte ).
niversitat recu
ull de forma centralitzada
c
ttot un conjun
nt d’indicadorrs rellevants pper a la gestió i el
La Un
seguim
ment de les titulacions pub
blicats al webb general de laa universitat (fitxa
(
de titulaació/la titulacció en
xifres).
ue fa als resu
ultats sobre el
e grau de saatisfacció delss grups d’inte
erès, a part dde la gestió de
d les
Pel qu
queixes i suggerim
ments, a nivell institucional de la UAB ess realitzen de forma periòddica les enquestes
(
(http://www.
ema‐de‐garan
ntia‐interna‐dee‐la‐qualitat‐d
de‐la‐
següeents
uab.cat/web//estudiar/siste
uab/eenquestes‐134
45678325559.html):
Avaluació de l’actuació docent del professorat
màster universitari
Assignattures de grau//Mòduls de m
Grau de satisfacció de
els titulats (enn col∙laboració
ó amb AQU)
QU)
Inserció laboral dels titulats (centraalitzada en AQ
ue fa a les enq
questes d’ava
aluació de l’acctuació docentt del professo
orat, un dels rrequisits per poder
p
Pel qu
avaluaar un professo
or és que aquest hagi impaartit un mínim
m de 9 hores en una determ
minada assigna
atura.
Això ffa que molts dels
d professors no puguin ésser avaluats, ja que molttes de les asssignatures del grau
són aassignatures integrades en les que hi pparticipen mo
olts professorrs. Per tant hhem sol∙licitatt que
aquesst requerimen
nt es modifiqu
ui, i que el mínnim sigui 6h de
e docència.
e
dees de que aquestes
Un alttre problema en aquestes enquestes és la baixa participació dels estudiants
es fan
n on‐line. S’h
hauria de busscar algun m ecanisme que fomentés la participacióó, ja que sinó els
resulttats obtingutss no tenen ca
ap significat ( potser només contesten els
e que no esstan contents amb
l’assiggnatura).
c
en el centre es realitzen enq
questes de satisfacció. En eel cas del gra
au de
Tal i ccom ja s’ha comentat,
Veterinària els ressultats s’analitzen en les rreunions d’avvaluació en le
es que hi parrticipen profe
essors
onsables, estudiants, coordinadora de laa titulació i viccedegana d’Afers Acadèmiccs i Qualitat. En el
respo
Q
d’Alim
ments d’Origeen Animal, es realitzen enquestes per avvaluar els diferents
cas deel màster en Qualitat
4

mòdu
uls.
ue fa a les queeixes/suggerim
ments, aques ts es gestione
en mitjançant el procés de suport PS5‐G
Gestió
Pel qu
de qu
ueixes i suggeeriments, que
e actualment està en procés d’adaptaciió al centre. EEl Servei Logíístic i
Punt d’Informació (SLIPI) del centre
c
disposaa de formulaaris per què els estudiantts informin de les
uir a nivell doccent: absència del professo
orat, professoor que arriba tard
t
a
incidèències que es puguin produ
la classse, etc. Aqueestes incidènccies es notifiqquen a la vicedegana d’Afers Acadèmicss i Qualitat, que es
posa een contacte amb
a
el professsor responsabble de l’assignatura per tractar el tema i intentar posar les
mesures adients peer tal d’evitarr situacions sim
milars en el fu
utur. És important remarcaar que, encara
a que
i
evitar aquestes inncidències, laa nostre eficiè
ència és molt limitada ja qu
ue de
a niveell de centre intentem
fet no
o tenim podeer executiu, i per altre baanda tampoc hi ha cap document insttitucional que
e ens
serveiixi com a einaa per tractar aquestes situaccions.
d les titulacions es duu a terme seguin
nt el procés clau
c PC7‐Seguuiment, avalua
ació i
3.3. EEl seguiment de
millorra de les titulacions, que serveix
s
per deetectar possib
bles mancances i proposarr les modificacions
seguin
nt el procés clau
c
PC8‐Modiificació i extinnció de titulaccions. El procé
és de seguimeent es va iniciar de
formaa generalitzad
da el curs acad
dèmic 2010‐20011.
a
eestem adaptaant els difere
ents processoos del SGIQ a les
Tal i com ja s’ha comentat, actualment
ntre. Els inforrmes de segu iment tant dels graus com
m del màster han estat sempre
necesssitats del cen
aprovvats per les resspectives com
missions.
ue fa al grau de
d Veterinària, les principal s incidències detectades fan referència aa:
Pel qu
 Continues sol∙licituds
s
de
e canvis en la programaació per partt del professsorat responsable
d’assignattures. Aquestt fet genera una feina constant
c
a la
a tècnic de G
Gestió Acadè
èmica
encarregaada de les pro
ogramacions, als coordinad
dors de curs i a la coordinaadora de Titulació.
Entenem que és normal que al llargg del curs acaadèmic es pro
odueixin canviis, però no am
mb el
volum que es produeixxen en el nostrre centre.
 Descoordinaació entre el professorat
p
im
mplicat en assiignatures inte
egrades
 Problemes per
p finançar les diferents ppràctiques de
egut a les reta
allades pressuupostàries. Aq
quest
fet és un problema grreu que òbviaament afecta a la qualitat de la docènccia. Actualme
ent ja
minat algune
es de les prààctiques que
e anteriorment es realitzaaven i han estat
s’han elim
substituïd
des per d’altrres més econnòmiques però que òbviam
ment no teneen el mateix valor
docent.
 Degut als anomenats
a
“ccriteris de prrogramació eficient”,
e
on el indicador fonamental és el
nombre de
d professorat utilitzat en la titulació, ens
e estem veie
ent forçats a prendre una sèrie
de mesurres que van en
e detriment de la qualitaat docent: aug
gment de la mida de grup
ps en
pràctiquees que abans es feien amb menys alumn
nes, limitacion
ns en el nombbre de sortidess que
poden ferr els estudiantts...
El preesent indicado
or 3.3 de l’esstàndard 3 fa referència a “El SGIQ imp
plementat faccilita el procé
és de
seguim
ment i, si esccau, el procés de modificaccions de les titulacions
t
i ga
aranteix la m
millora contínu
ua de
la sevva qualitat a partir de l’a
anàlisi de daddes objective
es”. Una dada objectiva i contundent és la
dismin
e estan reben les universitaats. Aquesta dada,
d
i no unees altres, és la
a que
nució del finaançament que
està provocant laa caiguda co
onstant de laa qualitat do
ocent que s’’està produinnt en els esstudis
ermetin la “miillora de la qualitat
universitaris. El fet de que es parli constantmeent de buscarr eines que pe
nt” resulta fins i tot ofensiu
u pel professoorat que actuaalment està fe
ent tot el quee pot amb els pocs
docen
recurssos dels que disposa.
d
a UAB es duu a terme seguint el procés estratègic PPE6‐Acreditació de
3.4. EEl procés d’accreditació a la
titulaccions. Actualment s’ha in
niciat el proccés d’acreditaació del grau de Ciència i Tecnologia dels
Alimeents
s
del SGIQ recull la sistemàticca de
3.5. EEl procés estrratègic PE2‐Definició, despplegament i seguiment
revisió
ó i, si escau, l’actualització
ó del SGIQ. Acctualment esttem adaptantt el SGIQ marrc a les necessitats
del ceentre. S’està elaborant
e
el manual
m
i el difeerents processsos
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matiu (no més de ½ pàgina)
Estàndard 4: Adequació del professorat al prrograma form
ofessorat que imparteix doccència a les tittulacions del centre
c
és suficient i adequaat, d’acord am
mb les
El pro
caractterístiques dee les titulacion
ns i el nombre d’estudiants..
acions
4.1. EEl professoratt reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titula
d
del centre i téé suficient i valorada experi ència docent,, investigadora i, si escau, pprofessional.
4.2. EEl professoratt del centre és
é suficient i disposa de la dedicació adequada
a
perr desenvolupar les
sseves funcions i atendre elss estudiants.
4.3. LLa institució ofereix suport i oportuniitats per a millorar
m
la qualitat de l’acctivitat docen
nt del
p
professorat.
uació del perf il del professo
orat i la seva experiència een general éss molt
4.1. i 4.2. Es valoraa que l’adequ
idòniaa. La major paart del professorat és profeessorat permaanent i a méss a més son veeterinaris tal i com
demana la Europeaan Associatio
on of Establisshments for Veterinary Education (EA
AEVE), organ
nisme
que vvetlla per la qualitat de la docència een els estudis de Veterin
nària. Pel quee fa referènciia a si
són su
uficients o no en número, això
a depèn deel punt de vista amb que es miri. Actual ment, i degutt a les
restricccions pressupostaries, els centres de laa UAB estem limitats pel que fa a la util ització de reccursos
de prrofessorat. Aq
questa limitacció ve donadaa per la ratio marcada perr a cadascunaa de les titula
acions
o: ECTS matricculats/professsorat utilitzat *60), que en
n el cas del grau de Veterinnària es situa en 8‐
(Ratio
10. Aq
questa limitacció fa que mo
oltes de les acctivitats que idòniament ha
aurien de fer‐‐se en grups de 10
alumn
nes s’hagin dee programar en
e grups de 200, provocant per tant una disminució
d
dee la qualitat docent
(no és el mateix 1 gos per a 10
1 alumnes qque un gos per a 20). Per tant, si la ppregunta és si som
ment, la respo
osta és sí. Si el que volem éés fer una doccència
suficieents per fer laa docència que fem actualm
de qu
ualitat, amb un seguiment real de l’alum
mne i unes prààctiques en le
es que realmeent puguin adquirir
les co
ompetències i habilitats prò
òpies de la tituulació, en aquest cas la resp
posta és no.
a seva políticaa de formació
ó del PDI d’accord amb el SSGIQ, program
ma un
4.3. LLa universitat, mitjançant la
ventall d’actuacions en difere
ents aspectess i serveis amb
a
l’objectiu general dee proporcion
nar al
ments, estratè
ègies i recurssos per al dessenvolupamen
nt de la tascaa docent i pe
er a la
professsorat instrum
innovvació i millora de la qualitat de l’ensenyam
ment.
ogramen 4 tip
pus d’activitats: cursos de formació perr professorat novell, tallers
rs de metodologies
Es pro
d’enseenyament, jo
ornades temà
àtiques i currsos d’eines pràctiques de
d suport a l’activitat docent
(comu
unicació, TIC, competèncie
es personals, etc.). El curss acadèmic 20
013‐2014 es van programar 25
activittats, amb 533
3 participants amb un grau de satisfacció
ó global de 4,3
3 (sobre una eescala de 5).
a comissió d’IInnovació Docent amb l’objectiu de buuscar noves eines i
A nivvell de centree s’ha creat la
estrattègies que peermetin millorar la qualitaat docent i dinamitzar el professorat ddel centre per què
utilitzzin aquests no
ous recursos.

mes de suportt a l’aprenentatge (no més d’1 pàgina)
Estàndard 5: Eficàccia dels sistem
dequats i eficcaços per a l’’aprenentatge
e dels
La insstitució disposa de serveis d’orientació i recursos ad
estudiants.
d
acadèmica
a
suuporten adeq
quadament el procés d’aaprenentatge i els
5.1. EEls serveis d’orientació
d
d’orientació professional
p
fa
aciliten la incoorporació al mercat
m
laboral
5.2. EEls recursos materials
m
disponibles són a dequats al no
ombre d’estud
diants i a les ccaracterístiqu
ues de
lla titulació.
a seu web (ap
partat “Els esstudis”). Des de fa
5.1. EEl Centre disposa d’un Pla d’Acció Tutorrial publicat al
anys, als alumnes de primer de
e grau se’ls h i assigna un tutor
t
per què
è els assessorri al llarg delss seus
guin presentaar. A la pràcticca els
estudis i els ajudi a gestionar els possibles pproblemes que se’ls hi pug
nes només acudeixen al tuttor quan teneen problemes amb alguna assignatura,
a
feet que fa que en la
alumn
majorr part de les ocasions
o
el tuttor només veggi al seu estud
diant a primerr curs . Un del s objectius de
el PAT
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és asssessorar al alu
umne, i amb el
e nou reglam
ment de permanència (3 an
nys) creiem quue seria bo qu
ue els
alumn
nes consultessin al tutor a l’hora de ferr la matricula per tal d’evittar que es maatriculessin de
e una
càrregga massa elevvada d’ECTS que a la pràcticca difícilment superaran. Pe
el que fa als aalumnes de màster,
actualment és el co
oordinador de
e màster el quue actua com a tutor, i un dels
d objectiuss pel proper cu
urs és
d
alum
adapttar el PAT a les necessitats d’aquests
mnes.
ue es va fer al centre (aulees, laboratoriss docents i au
ula d’informàttica) l’any 2012 ha
5.2. LL’ampliació qu
ajudat a resoldre el
e problema d’espais
d
que ttenia el centre
e per fer‐hi to
otes les activiitats program
mades.
d
que els graus qu
ue s’imparteixxen requereixxen d’instal∙la
acions
Per altra banda éss important destacar
a un Hospittal Clínic Veteerinari, sala de
d necròpsies,, sala de disssecció, el Servvei de
especcífiques com ara
Grangges i Camps Experimentals
E
s i la planta ppilot de Tecn
nologia dels Aliments.
A
Pel que fa a aqu
uestes
instal∙lacions cal dir
d que la Planta Pilot reequereix urggentment d’una remodelaació i millora dels
paments que ara per ara no
n es poden materialitzar degut a la manca
m
de presssupost. També és
equip
imporrtant recordarr que està pendent l’ampli ació del Hosp
pital Clínic Vetterinari, que ees va aprovar en el
PIU 20007‐2013 i qu
ue es va aturarr degut a la crrisi econòmicaa.
ue fa als recurrsos econòmiccs, aquests sóón totalment insuficients si el que es prettén és impartir una
Pel qu
docèn
ncia realmentt de qualitat tan
t en els graaus com en el màster. Com
m ja s’ha comeentat, en els graus
s’han hagut de fer canvis pel qu
ue fa a les prààctiques degut a les restriccions pressuppostaries, cada cop
entre no pot ddonar cap tipus de
resultta més difícil poder fer sorrtides amb elss alumnes donat que el ce
contraaprestació a les
l granges o centres que acullen els estudiants. En el cas del mààster la situacció és
similaar, amb l’afegiit que a més a més no hi haa pressupost per
p poder con
nvidar a tècniccs especialitza
ats de
les em
mpreses agroaalimentàries (convidar a proofessionals de
el sector és fo
onamental si vvolem realment fer
màsteers de qualitatt) .
ndard 6. Qualiitat dels resulltats dels proggrames forma
atius (no més d’1 pàgina peer titulació)
Estàn
f
i avvaluació són ccoherents am
mb el perfil de
d formació dde la titulació. Els
Les activitats de formació
q
fa als assoliments aacadèmics, qu
ue es
resulttats d’aquests processos són adequatts tant pel que
corressponen al niveell del MECES de la titulacióó, com per alss indicadors accadèmics i labborals.
e resultats d’aprenentattge pretesoss que
6.1. LLes activitatss de formació són cohe rents amb els
ccorresponen al
a nivell del MECES
M
adequatt per a la titulació.
6.2. EEl sistema d’aavaluació permet una certtificació fiable
e dels resultatts d’aprenenttatge preteso
os i és
p
públic.
6.3. EEls valors delss indicadors accadèmics són adequats perr a les característiques de laa titulació.
6.4. EEls valors delss indicadors d’’inserció labo ral són adequ
uats per a les característique
c
es de la titulació.
D CADA TITTULACIÓ A AQ
QUEST APART
TAT DE L’INFFORME I, SI ESCAU,
E
TRASLLLADAR L’ESTTÀNDARD 6 DE
INCOR
RPORAR LA VALORACIÓ
V
DE
EL CENTRE.
U VETERINARIA
GRAU
Comeentaris/valoraccions/proposttes de milloraa:
Pensem que lees competències/resultats dd’aprenentatgge que apareiixen a la mem
mòria són exce
essives
6.1. P
per p
poder‐les treeballar amb profunditat. El nivell de concreció que
q
apareix en moltes de
d les
competències espeecífiques que apareixen enn la titulació resulta
r
excessiu, i per tant en ocasions només
n ésser avalu
uades per un
na activitat e n una determ
minada assign
natura. Creieem més convvenient
poden
utilitzzar competèn
ncies específiques una miica més amp
plies que perrmetin ésser avaluades des
d de
m detectat que
e algunes com
mpetències traansversals rea
alment
difereents punts de vista. Per altrre banda hem
són m
molt difícils d’aavaluar (per exemple garanntir la confidencialitat en els informes) i pper tant creie
em que
cal ferr una revisió d’aquestes
d
competències pper tal de que realment pug
guin ésser avaaluades. Com ja s’ha
comentat, s’ha sol∙licitat la mo
odificació/elim
minació d’algu
unes de les competències
c
s transversalss de la
titulacció.
etències tran
nsversals en cadascuna de
d les
6.2. Pensem que l’avaluació individual d e les compe
natures no té gaire sentit pels següents m
motius:
assign
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El pes relatiu correspo
onent a l’avalluació de la competència
c
transversal en la nota final de
questa
cadascunaa de les assignatures serà molt petit. Per tant no es garanteix l’aadquisició d’aq
competèn
ncia.
El fet d’haaver d’avalua
ar les compettències transvversals de forrma específicca ha fet que molts
professorss prefereixi incloure nom
més una o dos d’aquesstes competèències en la
a seva
assignaturra. Si aquestes competènciies transversaals no s’hague
essin d’avalua r específicament, el
professoraat estaria méss predisposat a incloure‐less en les seves assignatures, i així s’aconse
eguiria
que es treeballessin méss del que es faa actualment. Creiem que el
e objectiu de la universitatt ha de
ser promo
oure aqueste
es competènccies, fer que l’alumne sigu
ui conscient per exemple de la
necessitatt de treballar en
e grup, més que l’avaluació de les mate
eixes.
Algunes de les competè
ències son diffícilment avaluables, com per
p exemple laa ètica en l’acctivitat
nal. Establir avvaluacions nuumèriques per aprovar o su
uspendre en aaspectes que tenen
profession
relació am
mb la vida, la creença
c
individdual o inclús la
l religió pode
em constituir un dogma del propi
avaluadorr.
La universsitat disposa d’altres
d
mètoddes de ensenyyament millors i més eficaçoos per a l’adq
quisició
d’algunes de les comp
petències, com
m pot ésser la utilització del
d anglès. Allgunes assign
natures
a
semina
aris o altres aactivitats en aquest
a
idioma , però això nno garanteix en
e cap
inclouen alguns
cas l’adqu
uisició d’aquessta competèn cia. L’adquisicció d’aquesta competènciaa només seria vàlida
si per exem
mple el servei d’Idiomes dee la UAB, amb
b els criteris establerts
e
per la UE (Nivell B2, C2
etc..) fos la responsable
e de certificar‐‐ho.
d
com
mpetències, eels propis proffessors poden
n no tenir la fformació nece
essària
En el cas d’algunes
per poder‐les avaluar (a
anglès)

6.3. D
Des de la imp
plantació del grau, les taxxes de rendim
ment i èxits han
h millorat ssubstancialme
ent. El
rendim
ment acadèm
mic i les taxes d’èxit
d
han estaat els següentts:
‐ Curs 2013‐2014: 90,0%
% i 92,0%
% i 91,4%
‐ Curs 2012‐2013: 88,6%
% i 89,0%
‐ Curs 2011‐2012: 85,0%
% i 85,8%
‐ Curs 2010‐2011: 80,5%
n elevades i m
molt satisfacttòries en tote
es les assignaatures. Com es pot
En geeneral, aquesttes taxes són
obserrvar, aquestess han anat auggmentant a m
mida que s’ha anat desplega
ant el grau. Aiixò podria serr degut
a quee en els 2 prim
mers cursos hii ha les assignnatures bàsiqu
ues, que són més
m conceptuuals, i a partirr de 2n
curs, però sobre to
ot a 3r, les asssignatures sónn més específfiques de l’àm
mbit de la veteerinària, pel que
q els
nes hi posen més
m interès. Les
L taxes més baixes es trob
ben en l’assignatura Fisioloogia Animal, amb un
alumn
rendim
ment acadèm
mic del 74% i una taxa d’èxitt del 75%.
ue fa a la taxa d’abandona
ament, aques ta ha anat disminuint amb
b els anys. La darrera dada
a de la
Pel qu
que disposem és deel 2012, en el que la taxa dd’abandoname
ent va ésser del 6,25%, sen siblement infferior a
er del 17,2%.
la del 2010 (1r curss) en que va se
mera promocióó del grau i per
p tant no podem valorarr la inserció laboral
6.4. EEncara no ha sortit la prim
d’aquesta titulació.
MASTTER en QUALITAT D’ALIMENTS D’ORIGE N ANIMAL
Comeentaris/valoraccions/proposttes de milloraa:
a diferents mòduls del m
màster treballlen les
6.1. LLes activitats formatives i metodologiess emprades als
competències i resultats d’apren
nentatges pre vistos a la me
emòria del títo
ol.
ències i resulltats previsto
os a la
6.2. LLes activitats d’avaluació asseguren l’aavaluació de les competè
memò
òria de títol dee màster.
En refferència als pu
unts 6.1 i 6.2 la comissió dee màster és l’e
encarregada de:
d
a) Planificar i coord
dinar la docència dels mòduuls.
e calendari dee programació
ó docent i les tasques
t
que ees derivin
b) Ferr cronogramess. Gestionar el
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c) Veetllar per l'acctualització de
e guies doceents i comun
nicar els conttinguts i criteeris d'avaluacció als
estudiants.
diants, que haa d'adequar‐sse a la
d) Deefinir l'estratègia d'avaluació que se segguirà per avaluar als estud
definiició de compeetències i resu
ultats d'aprennentatge que defineix al mòdul en la meemòria acrediitada a
la norrmativa d'avaaluació de la UAB
U i als criteeris generals establerts pe
el Centre i vettllar per que així es
realitzzi.
i) Realitzar aquestaa avaluació, re
ecollir els resuultats de les avvaluacions dels diferents doocents, inform
mar als
uts, ponderar la nota, introd
duir al programa informàticc i tancar acte
es.
estudiants dels resultats obtingu
mparant‐los a mb els espe
erats i establint mesuress de millora en el
j) Analitzar els reesultats, com
nvolupament de
d l'assignatu
ura quan s'estiimi convenien
nt.
desen
k) Convocar una reunió
r
(coordinada amb e l responsable
e dels mòdulss realitzats all mateix temps) en
q
finalittzar el semesttre, amb tots els alumnes amb la fi reccollir les sevess impressionss i possibles queixes
sobree el Màster mitjançant una enquesta de ssatisfacció.
nvocar una reeunió en finalitzar el semesstre (mòdul), amb tots els docents del mòdul per ve
erificar
l) Con
que s''han realitzat les tasques asssignades, reccollir les sevess opinions sob
bre el desenvoolupament de
el curs i
registtrar les incidèències, si esca
au. Elaborar aacta de la reu
unió i enviar la informacióó al coordinad
dor de
e seguiment.
Màsteer per elaboraar l'informe de
f) Proposar plans o accions de millora
m
a la com
missió de Màster.
nt que es fa d’aquestes
d
einnes asseguren
n que al màster es treballinn les competè
ències,
El dessenvolupamen
resulttats d’aprenen
ntatge, i que les
l diferents aavaluacions que es fan, ava
aluïn les comppetències i resultats
descrits a la memòria de títol.
m
es va establir com a objectiu asssolir les següüents taxes: ta
axa de
6.3. A la memòria del títol de màster
gradu
uació 95%, taxxa d’abandona
ament 7% i taxxa d’eficiènciaa 95%.
umnes.
El currs 2013/2014 es van produir un total dde 21 sol∙licituds i finalment es van maatricular 9 alu
Aquessta taxa de matriculació
m
éss baixa i creieem que és degguda principa
alment a que el grau en Ciència i
Tecno
ologia dels Aliments, a part de ser un graau de places liimitades (60 alumnes/any)
a
ou a la
és un grau no
UAB ((abans era un
na llicenciatura
a de segon ciccle) i així la se
eva primera promoció
p
va ssortir en un nombre
petit (~20 alumnes). Creiem qu
ue serà a pa rtir del curs 2015‐16 que es produirà un augmentt en el
bre de graduatts i que reperccutirà de mannera positiva en
e la matrícula
a del màster.
nomb
2
va seer de mitjana de 56,7. El re
endiment acaadèmic per mò
òduls i
Els crèèdits matriculats pel curs 2013/14
global de la titulacció és bo amb
b un rendimennt general de
el 92,94%. La taxa d’abanddonament no es pot
u màster nou
u i és el primeer any, però hem d’informa
ar que un delss 9 alumnes que van
calcullar ja que és un
èmic va abanddonar el màstter ja al prime
er quadrimesttre per qüestio
ons de
tenir aal llarg d’aqueest curs acadè
la sevva incorporació a una emprresa alimentàrria a temps co
omplet. Per altra banda tam
mbé hem tingut una
alumn
na que va cu
ursar només 30 crèdits EECTS per qüe
estions labora
als cursant u n mòdul al primer
quadrrimestre i un
n altre mòdull al segon quuadrimestre (modalitat
(
ap
provada per ccursar aquestt tipus
d’estu
udis en persones què per exemple qüe stions laborals no puguin seguir el curss complet). Degut a
aquesstes dues situaacions la taxa de graduacióó va ser més baixa
b
del previst, de l’ordree del 77,78%, encara
e
que ccal tenir en co
ompte que aq
questes taxes encara són provisionals.
p
Finalment
F
la ttaxa d’eficiència i la
d’èxitt de la titulació
ó per aquest curs
c són del 1 00%.
dinador del màster conttactant
6.4. LLes dades d’inserció laboral han esttat obtingudes pel coord
directtament amb els ex‐alumne
es. Les dadess obtingudes són adequad
des; dos alum
mnes han con
ntinuat
estudis de doctorat, i la ressta està actuualment treb
ballant en diferents emppreses nacion
nals o
nacionals (em
mpreses càrnie
es, escorxadoor, laboratoris, servei de cuina, empreesa alimentàrria del
intern
Regnee Unit).
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Pla de m
millora: resum i traçabilitat de les
l propostes de
e millora
Propostes de milloraa a nivell de Centre
Curs
Diagnòstiic
Objectius a assolir
deteccció
Programaació
Publicar to
ota la
anual no
programacció anual
2012
2‐2013 enllestidaa en el
(horaris) abans
a
de la
període d
de
matriculacció
matriculaació
Promoure activitats
Promouree
per tal de realitzar
accions per
una majorr difusió de
part de laa
2012
2‐2013
la informació
Comissió de
referent al Màster
Màster dee
que s’impaarteix al
Centre
centre.
ói
Valoració
Revisió de les
avaluació
ó de
competències
les
2012
2‐2013
transversaals. Valorar
Competències
els mecanismes
Transverssals
d’avaluació
dels estud
dis
Normativva
Elaboració
interna
ó del
2012
2‐2013 d’organitzzació, manual SG
GIQ del
avaluació
ói
centre
seguimen
nt
ncies
Discrepàn
Garantir que les
entre el
guies doceents
2013
3‐2014 especificaat a
reflecteixeen el que
guies doccents i
realment es
e fa
programaació
Endarreriment Tenir enlleestides les
programaccions del
de la
2013
3‐2014
presentacció de curs vinent al
programaacions desembre

Accio
ons proposades
Comeençar a elaborar elss horaris del curs se
egüent un cop
finalittzades i avaluades lles assignatures de primer semestre.
Això p
permetrà tenir molt avançat el tema dels
d horaris i iniciarr el
procéés per a les assignattures de segon sem
mestre al juny.

Fer seessions de presentaacions informativess del Màster

denar les competèn
ncies transversal pe
er tal de poder‐les
Reord
avaluar correctament

Adaptar els diferents pro
ocessos a les necessitats del centre. Laa
implaantació d’aquests processos millorarà significativament to
ot
el quee fa referència a la gestió de la docènccia

provar que la programació de totes less assignatures s’ajusta
Comp
al quee especifica la guia docent
meti un bon ajust al
a calendari establerrt
Crearr un circuit que perm
pel Reectorat pel que fa rreferència a l’entrad
da de dades de
progrramació i assignació
ó de la docència en les diferents
platafformes informàtiqu
ues

Prioritat

R
Responsable

Inicii

Final

Modificació
memò
òria?

Alta

Deganat

2014
4

2016

NO
O

Alta

Vicedegana
V
d’Afers
A
Acadèmics
i
Qualitat

4
2014

2015

NO
O

Modera
da

Vicedegana
V
d’Afers
A
Acadèmics
i
Qualitat

2014
4

2015

SI

Alta

Degana/vice
D
degana
d’Afers
A
Acadèmics
i
Qualitat

4
2014

2015

NO
O

Alta

Vicedegana
V
d’Afers
A
Acadèmics
i
Qualitat

4
2014

‐

NO
O

Alta

Vicedegana
V
d’Afers
A
Acadèmics
i
Qualitat

2014
4

‐

NO
O
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pel curs
següent
RINÀRIA
Propostes de milloraa del Grau de VETER
Responsable

Inici

Final

Mod
difica
ció
mem
mòria
?

Alta

C
Coordinadora
titulacció

Setembre
2014

Prova
pilot
durant 1
any

N
No

Ajustar el temari als ECTTS que té aquesta
natura
assign

Alta

Co
oordinadora titulació y
p
professor
responsab
ble
assignatura

Setembre
2014

‐

N
No

S’ha ssol∙licitat l’eliminació i modificació
d’algu
unes de les compettències transversalss

Alta

Vicedegana d’Aferrs
Acadèmics i Qualitaat
A

Gener
2015

‐

S
Sí

Curs
deteccció

Diagnòstic

201
13‐
201
14

Solapamentt
d’activitats
docents

Evitar solaapaments

Canvii de l’ horari de 2n curs

201
13‐
201
14

Fisiologia.
Càrrega excessiva
de l’ assignaatura

ó de la
Disminució
càrrega

Excessives
competències
transversalss

Disminució
ó de les
mateixes i
redistribucció de
competències
transversaals entre
les diversees
assignaturres.

201
12‐
201
13

Objectius a assolir

Accio
ons proposades

Prioritat

AL:
Propostes de milloraa del Màster en QUALITAT D’ALIMENTTS D’ORIGEN ANIMA
Curs
Diagnòstiic
Objectius a assolir
Accio
ons proposades
deteccció
Confusió pels
alumnes
Millorar in
nformació
interessatts en
per alumn
nes en
el màsterr en
ma es detalla a l’Esttàndard 1 punt 3. Ess proposa fer
El tem
l’apartat d’admissió,
d
l’apartat
una m
modificació de la memòria del títol de màster fent
201
13‐14
específicam
ment en
una n
nova redacció d’aqu
uesta part d’admissió per tal
d’admissiió,
relació al nivell
n
específicaament
d’aclaarir aquest tema.
d’anglès
en relació
ó al
nivell d’an
nglès
que es

Prioritat

R
Responsable

Inicii

Final

Modificació
memò
òria?

Alta

Coordinador
C
màster

5
2015

?

Síí

11

demana

201
13‐14

Baixa
matriculaació

Millorar viisibilitat
del màsterr per
augmentar nombre
d’alumness que
cursin el màster
m

201
13‐14

Baix
pressupost pel
màster

Augmentaar el
pressuposst del
màster

El màsterr no té
un PAT deefinit
en un
documen
nt

Actualitzar el PAT de
la Facultatt de
Veterinària incloent
els estudiss de
màster del centre

201
13‐14

n engegat accions per tal de millorar aq
questa
S’han
visibilitat del màster quee s’han concretat en:
‐ Donar informacció als alumnes delss graus de CTA i
Veterinària (aixxò ja es va fer l’any passat)
insistint més en
n els continguts i so
ortides
professionals
‐ Penjar informacció del màster en altres pàgines
web relaciones amb estudis de po
ostgrau,
aliments, indússtries alimentàries
des de l’àrea de Comunicació i
‐ Fer un mailing d
Promoció a (1) Universitats Iberoa
americanes
mb la ciència,
amb estudis dee grau relacionats am
tecnologia, engginyeria dels alimen
nts, nutrició,
bromatologia i afins, (2) antics estudiants
Erasmus que haan passat per la nosstra unitat, (3)
empreses alimeentàries nacionals i internacionals,
(4) associacionss relacionades amb els aliments,
...
Augm
mentar el pressuposst del màster per:
‐ Pràctiques al laboratori
‐ Visites a indústries agroalimentàries i laboratoris
mentària
de qualitat alim
a
‐ Poder invitar a tècnics del sector agroalimentari
a què vingui a ffer xerrades
Per altra banda això repercutiria de manera
a molt positiva
màster per part dels alumnes i així
en la consideració del m
ó d’altres alumnes.
en la futura matriculació

erinària
Actuaalització del PAT de la Facultat de Vete

Alta

Coordinador
C
màster i
Area de
C
Comunicació
i Promoció

5
2015

2017

No
o

Alta

UAB

2015
5

?

No
o

Moderada

Secretari i
vicedegà
d
d’Estudiants
i Pràctiques
Extrafacultat
ives de la
F
Facultat
de

2015
5

2016

No
o

12

Veterinària

13

