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5 EIXOS ESTRATÈGICS

Eix Estratègic
1

Qualitat i Innovació Docent
Objectius estratègics i operatius:
1) Millora de la qualitat docent
- Impulsar la implementació de la Nou Model Docent (NMD)
- Creació d’eines pel seguiment de la NMD
- Consolidació del grup InnovaDret
- Creació d’eines per detectar les necessitats docents del professorat
- Valoració nou model pràctiques externes Grau de Dret i ADE+Dret
2) Transparència en la docència
- Introduir mecanismes de transparència en la docència del professorat
- Supervisió enquestes professorat i responsables d’assignatures i
professorat per treballar conjuntament en l’assoliment dels objectius
previstos
- Reunions semestrals de les comissions mixtes dels graus per fer el
seguiment de la implementació del NMD
- Consolidació reunions mixtes alumnat-deganat i professorat-deganat
3) Revisió model actual de TFG i TFM
- Creació de processos interns per millorar la finalitat dels TFGs i TFMs
en la formació de l’estudiant: canvi sistema assignació TFGs, millora
sistema d’avaluació amb informes d’avaluació intermèdia
- Repensar la coordinació dels TFGs i TFMs
- Establir un seguiment més personalitzat que permeti
l’acompanyament per un grup de docents del Màster de l’advocacia
4) Revisió del Pla d’estudis del Grau de Dret i RRLL
- Adaptació continguts assignatures a la NMD amb reunions
periòdiques deganat-professorat
- Repensar assignatures tant obligatòries com optatives
- Explorar la introducció d’assignatures optatives en Dret i Tecnologia
i/o transformació digital
5) Proposar la creació d’un doble grau en Dret+Empresa i Tecnologia i la
creació d’un Màster oficial en Transformació Digital
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5 EIXOS ESTRATÈGICS

Eix Estratègic
2

Alumnat i Ocupabilitat
Objectius estratègics i operatius:
1) Millora del rendiment de l’alumnat
- Seguiment implementació NMD (eix estratègic 1) amb comissions
mixtes
- Garantir la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat
- Desenvolupar una pauta de seguiment de l’alumnat
2) Potenciar activitats relacionals
- Animar a l’alumnat a crear espais d’intercanvi i relació
- Organitzar activitats complementàries destinades a l’alumnat
3) Estimular la participació de l’alumnat en un projecte comú
- Organitzar activitats extracurriculars amb la marca FdD (ex. grups
d’oratòria, participació en concursos,...)
- Introduir eines i indicadors que valorin la participació de l’alumnat
d’acord amb aquest objectiu operatiu
- Sistema de mentoring d’alumnat de primer curs per alumnat de
tercer i quart curs: seguiment i valoració
4) Promoure la inserció laboral de l’alumnat
- Potenciar la interacció entre l’alumnat i el món jurídic laboral
- Potenciar experiències d'aprenentatge de serveis
- Creació d’espais de reflexió on es convidi a participar a
professionals del mercat jurídic
- Seguiment inserció laboral estudiantat amb la incorporació a las
reunions de la xarxa Alumni
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Eix Estratègic
3

Governança i Responsabilitat Social
Objectius estratègics i operatius:
1) Contribuir a la qualitat i eficàcia dels processos
- Plena implementació del SGIQ
- Impulsar formació del PAS en coordinació amb l’administradora de
centre
2) Transparència i publicitat dels processos i resultats
- Recollida i anàlisi de la informació periòdica sobre els estudis de
grau, màster i doctorats
- Publicació dels resultats obtinguts
3) Estimular les relacions entre l’administració de centre, les gestions
acadèmiques i econòmiques de la FdD
- Implementar un model de governança àgil i efectiu de simplificació
dels processos tant pel que fa a processos administratius com a
presa de decisions
4) Contribuir a una economia sostenible i a una optimització dels
recursos
- Conscienciar de la importància d’impulsar activitats que portin cap
a una economia i medi ambient sostenible
- Impulsar l’administració digital i la reducció de paper
- Optimització dels recursos econòmics
- Repensar el procés d’assignació de recursos als diferents centres
de la FdD
5) Potenciar les funcions de la Comissió d’Igualtat
- Creació d’eines per recolzar i comprovar la integració efectiva de
les persones amb diversitat funcional i sensorial
- Creació de la figura del delegat d’igualtat en l’àmbit de l’alumnat
- Impulsar l’elaboració d’informes sobre temàtiques específiques en
matèria d’igualtat en el marc de col·laboracions amb entitats sense
afany de lucre.
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Eix Estratègic
4

Recerca i Projecció Internacional
Objectius estratègics i operatius:
1) Participació activa de la FdD en xarxes, activitats i programes
internacionals
- Involucrar-se en el desenvolupament de l’ECIU University
- Presentació de cursos en la UAB Summer School
- Potenciar el perfil internacional de la FdD
- Estimular activitats internacionals en el sí de la FdD
2) Estimular la docència i la recerca en anglès
- Pensar eines per promoure publicacions en anglès del
professorat
- Animar la docència en anglès en aquells estudis o matèries on
no hi ha cap assignatura en anglès
- Incentivar la mobilitat de l’alumnat i del professorat
- Participar en programes d’intercanvi amb d’altres universitats
3) Mecanismes per millorar els processos per impulsar el perfil
internacional de la FdD
- Creació d’eines i indicadors per recollir informació sobre la
projecció internacional de la FdD
- Anàlisi de la informació i publicació resultats
- Potenciar el doble grau Dret - Droit
4) Movilitat estudiantat graus FdD
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Eix Estratègic
5

Comunitat FdD en el sí de la UAB
Objectius estratègics i operatius:
1) Impulsar la FdD en l’àmbit institucional dins i fora de la UAB
2) Posada en valor del professorat FdD
- Desenvolupament d’activitats per estimular la iniciativa i
l’empoderament del professorat jove
- Promoure la participació del professorat no permanent en activitats
formatives
- Promoure el desenvolupament de projectes, recerques, publicacions,
activitats, seminaris interdisciplinars, transversals i intercentres
- Seminaris de facultat
- Explorar un canvi en l’estructura del SEJID i impulsar la seva projecció
2) Definir i implementar un model de comunicació i participació interna
de la FdD
- Potenciar la publicació i el contingut del Butlletí de la FdD
- Revisar periòdicament el contingut de la web de la Facultat
- Creació d’un espai a la web amb contingut material didàctic per al
NMD (eix estratègic 1)
3) Accions amb els departaments
- Reunions periòdiques amb els directors de departament
- Impulsar una política de contractació del professorat associat que
tingui com a eix la qualitat docent
- Col·laborar en l'impuls de l'activitat investigadora
4) Potenciar polítiques de millora dirigides a la comunitat FdD
- Ajudar en la gestió dels processos per part del PAS
- Impulsar la creació d’evidències en les tasques de gestió del
professorat
- Ajudar que l’estudiant vegi la Facultat i la UAB com una experiència
transformadora que el capacita per al seu futur professional mitjançant
el Pla d’acció tutorial i el mentoring (eix estratègic 2)
- Incrementar els programes o les activitats destinades a generar idees
entre l’alumnat
- Projecció de la FdD en les diferents xarxes socials
5) Accions conjuntes deganat i comissió de Doctorat
- Suport a les activitats proposades per la comissió de Doctorat
- Contribuir a impulsar la direcció de tesis en anglès i amb menció
internacional
- Explorar la possibilitat de més suport tècnic que ajudi en els
processos del Doctorat
TRANSFORMANT EL FUTUR 2022 - 2025

7

5 EIXOS ESTRATÈGICS

Càrrecs

Equip de Deganat
SUSANA NAVAS
DEGANA

+ INFORMACIÓ

Mª CARMEN NAVARRO
SECRETÀRIA FACULTAT I
RESPONSABLE DE QUALITAT.
COORDINADORA ALUMNI
+ INFORMACIÓ

RICARDO ESTEBAN
VICEDEGÀ D’ORDENACIÓ
ACADÈMICA, DRET+DROIT I
MÀSTERS
+ INFORMACIÓ
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5 EIXOS ESTRATÈGICS

Càrrecs

JOSEP CID
VICEDEGÀ DE QUALITAT I
INNOVACIÓ DOCENT I
COORDINADOR GRAU
CRIMINOLOGIA
+ INFORMACIÓ

ALBERT PASTOR
VICEDEGÀ D'ALUMNAT I
OCUPABILITAT I
COORDINADOR TFGs
+ INFORMACIÓ

SUSANA BELTRÁN
VICEDEGANA DE DOBLES
GRAUS, PROJECCIÓ
INTERNACIONAL I
COMUNICACIÓ
+ INFORMACIÓ
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5 EIXOS ESTRATÈGICS

Càrrecs

NÚRIA REYNAL
VICEDEGANA I
COORDINADORA GRAU DE
DRET

+ INFORMACIÓ

OLGA PAZ
VICEDEGANA I
COORDINADORA RRLL I
COORDINADORA DE
PRÀCTIQUES EXTERNES RRLL
I TFGS
+ INFORMACIÓ

NOELIA IGAREDA
COORDINADORA DE
MOBILITAT I DE PRÀCTIQUES
EXTERNES DRET I DE
DRET+ADE
+ INFORMACIÓ
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DADES MÉS SIGNIFICATIVES
DE LA FdD
Curs 21/22
ESTUDIANTAT
2.743 estudiants de grau
i màster, i 87 estudiants
internacionals

PAS
25 persones
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PROFESSORAT
312 docents

MÀSTERS
6 programes
oficials de màster

GRAUS
9 programes
de grau

