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1. Objectiu
L’objectiu d’aquest procés és impulsar el desenvolupament professional, la millora de
l’ocupabilitat i la inserció laboral de qualitat de les persones titulades al Centre, mitjançant
activitats d’orientació professional, assessorament sobre pràctiques extracurriculars, i
assessorament sobre mobilitat professional internacional, tot incentivant la participació en
els programes Erasmus+pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships.
Es tracta del conjunt d’accions que fomenten el desenvolupament professional inicial de
l’alumnat en el marc dels seus estudis, contribuint en l’orientació professional, millorant
l’ocupabilitat i potenciant la vinculació amb la Universitat com a mitjà de formació al llarg de
la vida.

2. Àmbit d’aplicació
Aquest procés implica totes les persones titulades en els graus i màsters universitaris
impartits a la Facultat.

3. Propietat del procés
Propietat: vicedegana d’Estudiants i Ocupabilitat, que té la responsabilitat de supervisar el
procés, dur a terme el seu seguiment i garantir la implementació de les millores.
Responsable de la gestió: la gestora de Qualitat del centre.
Aquelles propostes que afectin al procés marc es comunicaran a la vicerectora d’Alumnat
i d’Ocupabilitat.

4. Documentació associada (inputs)
PS07_Inp1. Informe de resultats de les enquestes sobre inserció laboral dels titulats
PS07_Inp2. Reial Decret 1543/2011, de 31 d’octubre, de practiques no laborals en
empreses
PS07_Inp3. Carta de serveis del Servei d’Ocupabilitat
PS07_Inp4. Activitats d’orientació professional grupals, a disposició dels centres
docents, ofertes pel Servei d’Ocupabilitat
PS07_Inp5. Satisfacció dels usuaris amb les activitats d’orientació professional (Servei
d’Ocupabilitat)
PS07_Inp6. Memòria d’activitat del Servei d’Ocupabilitat (web UAB)

5. Documentació generada (outputs)
Aquest procés no genera outputs propis del centre.
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6. Revisió i millora
El procés es revisa periòdicament en funció dels resultats obtinguts en cada curs acadèmic.
La responsabilitat d’aquesta revisió, i la implantació de les propostes de millora, recau en
la vicedegana d’Estudiants i Ocupabilitat.
Es revisen fonamentalment:
➢ Els indicadors del Centre sobre l’activitat que es realitza a la Facultat per a la
millora de l’ocupabilitat de les persones graduades.
➢ Les dades del Centre obtingudes en el darrer any i que es recullen a la Memòria
anual del Servei d’Ocupabilitat.

7. Indicadors
Indicadors Estratègics
Codi

Indicador

PS07_Ind-E1 -1

Nombre de jornades d'inserció laboral

PS07_Ind-E2-1

Nombre de reunions amb els col·legis
professionals

PS07_Ind-E3-3

Nombre de titulats que integren el grup
#Bio-alumni_UAB dins la xarxa LinkedIn

PS07_Ind-E4-3

Nombre de sessions d'orientació
professional

Ubicació

Gestor/a

Secretaria del
Deganat

Secretaria del
Deganat

LinkedIn

Vicedeganat
d’Estudiants i
Ocupabilitat

Arxiu
Vicedegana
d’estudiants i
orientació

Vicedegada
d’estudiants i
Orientació

8. Desenvolupament del procés
8.1. Activitats relacionades amb l’orientació professional
Les activitats d’orientació professional que es realitzen al centre estan descrites al procés
PC04 (Orientació a l’alumnat). De manera complementària, la Facultat fa difusió del Servei
d’Ocupabilitat (SO) en moments específics, per a cada titulació: en el marc de la Jornada
d’Acollida, per a Graus i Màsters, i a les Jornades informatives de Grau on s’informa de les
pràctiques externes curriculars (veure PC04). En aquells casos en què l’alumnat planteja
qüestions relacionades amb l’orientació professional, se’l remet al Servei.
El darrer curs, el Servei d’Ocupabilitat ha organitzat dues noves activitats, plantejades per
la Facultat de Biociències:
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➢ Sessions informatives convidant Alumni, que expliquen la seva experiència
professional, fent palesa la transversalitat dels Graus.
➢ Sessions informatives convidant empreses, institucions o col·legis oficials.
➢ Així mateix, es realitzen activitats formatives grupals, organitzades pel Servei
d’Ocupabilitat, a petició de la Facultat. El Centre afavoreix l’assistència de l’alumnat a
aquestes sessions, alliberant de docència varies tardes, dintre del calendari de
programació de quart curs.

8.2. Activitats relacionades amb pràctiques i feina
El Vicedeganat d’Estudiants i Ocupabilitat, mitjançant les xarxes socials, ha creat i gestiona
un grup de d’Alumni de les titulacions que s’imparteixen a la Facultat (“BioAlumni”).

8.3. Activitats relacionades amb mobilitat professional internacional
La Facultat, dins el marc de les jornades d’acolliment, informa l’alumnat dels programes de
pràctiques internacionals el programa Erasmus+ Pràctiques i el programa UAB Exchange
Programme Traineeships.
8.4 Participació dels grups d’interès
Grups d’interès

Forma de participació

Alumnat

És el grup d’interès objecte d’aquest
procés

8.5 Informació pública
Aquest procés no genera informació pública específica del Centre, més enllà del que ja es
realitza en el marc del procés PC04 (Orientació a l’estudiant).

8.6 Rendició de comptes
Aquest procés no genera informació pública específica del Centre, més enllà del que ja es
realitza en el marc del procés PC04 (Orientació a l’estudiant).
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9. Diagrama de flux
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