Pla d’acció tutorial
El Pla d’acció tutorial de la Facultat de Veterinària posa a l’abast dels estudiants les eines i els
recursos adients per optimitzar el procés d’ensenyament‐aprenentatge, potenciar la seva
autonomia i facilitar la maduració del seu projecte personal i professional. L’acció tutorial,
desenvolupada a diversos nivells i per diversos agents, ajuda l’estudiant en la integració a
l’educació superior o en la transició dels estudis de grau a màster i dels estudis al món
professional, així com en l’aprofitament dels recursos propis i de la Universitat per a millorar el
seu rendiment acadèmic, bo i respectant sempre l’autonomia personal de l’estudiant.
Les accions tutorials contemplen diversos moments d’actuació:
-

-

-

-

-

Sessions informatives prèvies (activitats de promoció) sobre els estudis de màster i
postgrau que s’imparteixen a la Facultat de Veterinària, els requisits per accedir‐hi, la
durada i les sortides professionals.
Sessions d’orientació inicial als estudiants de màster. Es una jornada de presentació
del màster i a l’estudiant se li presenten els continguts del màster i els serveis de la
UAB: Servei de Llengües, Servei d’Activitat Física, Servei de Biblioteques, Servei
d’Informàtica, Àrea de Participació d’Estudiants. Posteriorment els estudiants poden
fer tutories d’assessorament sobre la realització del Treball Fi de Màster amb el
coordinador d’aquest mòdul.
Sessions d’orientació contínua: En aquests casos, la tutoria acadèmica pretén atendre
i orientar l’estudiant en els aspectes vinculats amb els mòduls o les assignatures que
està cursant i afavorir l’excel·lència acadèmica i la formació integral. Els diferents
professionals implicats en les activitats cerquen solucions mitjançant tutories
individualitzades per a problemes de situacions acadèmiques (i, eventualment,
personals) concretes i intenten orientar l’estudiant en aspectes curriculars que li
permetin millorar el seu rendiment acadèmic i prendre les decisions més encertades
sobre el seu itinerari formatiu.
Sessions d’Orientació professional: Els estudiants de màster són convocats a:
o Jornades organitzades pel Deganat sobre sortides professionals específiques
de cada titulació amb professionals externs.
o A la xerrada de presentació del Programa UAB ‐ Emprèn que s’ha creat per
impulsar les actituds generadores d'idees i projectes de negoci de tots els
membres de la comunitat universitària, i vol potenciar l’emprenedoria i
l’autoocupació.
o Jornades i sessions informatives, adreçades específicament a tots els
estudiants de la Facultat de Veterinària, en col·laboració amb l’Oficina de
Treball Campus, sobre la cerca de treball: redacció i presentació del
currículum, preparació d’una entrevista de treball, possibilitats de treball a
l’estranger, amb un nombre d’assistents moderat
Sessions d’emprenedoria: La UAB vol donar suport i ajut a totes aquelles persones de
la universitat que generin noves idees de negoci. Per aquest motiu UAB Emprèn
conscient de la importància de l'emprenedoria posa a disposició dels estudiants un
conjunt de recursos per a fomentar l'esperit emprenedor i oferir serveis per a
promoure i assolir amb èxit la creació d'una empresa.

