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I. Disposicions generals i acords 
 
I.1. Consell Social 
 
Acord 17 /2008, de 29 de maig, pel qual s’acorda: 
 
1) Aprovar la cessió d’ús d’un terreny a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a la instal·lació d’un dipòsit 

d’aigua, segons el que consta en el document PLE 4/05-2008. 
 
2) Autoritzar al rector o persona en qui delegui, perquè realitzi els actes que siguin necessaris i formalitzi els 

documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord. 
 
Acord 18 /2008, de 29 de maig, pel qual s’aprova, en els termes que s’exposen, la modificació de les 
competències de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social de la UAB establertes en l’acord pres pel Ple 
del Consell Social realitzat al 18 de febrer de 2005, pel qual es va aprovar l’estructura de funcionament del 
Consell Social de la UAB: 

Competències informatives 

 
Les següents competències informatives de la Comissió: 
 

a) Els plans d’actuacions del Consell Social en l’àmbit de les relacions societat-universitat.  
b) Els criteris del Consell Social per a la concessió d’ajuts. 
c) La concessió o denegació dels ajuts econòmics d’import superior a 10.000 € que el Consell Social pot 

atorgar amb càrrec al seu pressupost, quan les sol·licituds presentades siguin d’import superior a 
10.000 €. 

 
Passen a estar definides d’acord amb el següent redactat: 
 

a) Els plans anuals d’actuació del Consell Social en el marc del Programa Universitat-Societat: línies 
prioritàries a impulsar i criteris per a desenvolupar-les. 

b) La concessió dels ajuts econòmics d’import superior a 15.000 € que el Consell Social atorga amb càrrec 
al seu pressupost. 

c) La signatura de convenis d’import superior a 15.000 € que el Consell Social finança amb càrrec al seu 
pressupost. 

d) La realització d’estudis relacionats amb els objectius i l’àmbit d’actuació de la Comissió, quan l’import 
que finança el Consell Social sigui superior a 15.000 €. 

 

Acord 19 /2008, de 29 de maig, pel qual es nomena el senyor Rafael Grasa Hernández President en funcions 
de la Comissió Acadèmica del Consell Social, a l’espera que el Consell de Govern nomeni el representant del 
personal acadèmic i investigador en el Consell Social. 
 
 
I.2. Comissions del Consell Social 
 
I.2.1. Comissió Econòmica  
 
Acord 14 /2008, de 15 de maig, pel qual s’aprova la modificació de l’acord 8/2008 pres en la Comissió 
Econòmica del dia 27 de març sobre les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al quart 
trimestre de l’exercici 2007, segons consta en el document CE 02/05-2008. 
 
Acord 15 /2008, de 15 de maig, pel qual s’aproven les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB 
corresponents al primer trimestre de 2008, d’acord amb el que consta en el document CE 03/05-2008. 
 
 
I.3. Comissions del Consell de Govern 
 
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Acord 46/2008, de 27 de maig, pel qual s’informa favorablement la proposta de creació de títols de grau i 
adscripció a centres per al curs acadèmic 2009-2010, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 



BOUAB Núm. 52          Maig del 2008 

 
 

_____________________________________________________ 3

 
Acord 47/2008, de 27 de maig, pel qual s’aproven els plans d’estudis dels títols de grau 2008-2009, Física, 
Matemàtiques i Medicina (UAB-UPF), per delegació del Consell de Govern. 
 
Acord 48/2008, de 27 de maig, pel qual s’aproven els plans d’estudis dels màsters universitaris 2008-2009, 
per delegació del Consell de Govern. 
 
Acord 49/2008, de 27 de maig, pel qual s’informa favorablement la llista definitiva dels nous màsters 
universitaris 2009-2010, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
Acord 50/2008, de 27 de maig, pel qual s’informa favorablement la creació de títols de màsters i diplomes 
de postgrau propis nous i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
Acord 51/2008, de 27 de maig, pel qual es ratifiquen els plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau 
propis de nova creació i de renovació adaptats a l’EEEs, per delegació del Consell de Govern. 
 
Acord 52/2008, de 27 de maig, pel qual s’informa favorablement l’adscripció de l’Escola de Prevenció i 
Seguretat Integral i elevació al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
Acord 53/2008, de 27 de maig, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, i a proposta de 
l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral, atorgar els premis extraordinaris de titulació per al curs acadèmic 
2006-07 següents: 
 
Titulació de Graduat/da en Prevenció i Seguretat Integral 
Gerard Marin Raventós  
Laura Lloret Capilla 
 
 
I.3.1.1. Subcomissió de Grau 
 
Acord 17/2008, de 6 de maig, pel qual s’informa favorablement les propostes següents, i elevar-les a la 
Comissió d’Afers Acadèmics: 
 
1.- Creació dels títols oficials de grau següents: 
 

- Graduat/Graduada en Antropologia Social i Cultural 
- Graduat/Graduada en Biomedicina 
- Graduat/Graduada en Filosofia 
- Graduat/Graduada en Fisioteràpia 
- Graduat/Graduada en Genètica 
- Graduat/Graduada en Geologia 

 
2.- Adscripció dels títols oficials de grau següents: 
 

- El títol de Graduat/Graduada en Antropologia Social i Cultural s’adscriu a la Facultat de Filosofia i Lletres 
- El títol de Graduat/Graduada en Biomedicina s’adscriu a la Facultat de Biociències 
- El títol de Graduat/Graduada en Filosofia s’adscriu a la Facultat de Filosofia i Lletres 
- El títol de Graduat/Graduada en Fisioteràpia s’adscriu a l’Escola Universitària de Ciències de la Salut i a 

l’Escola Universitària d’Infermeria i de Fisioteràpia Gimbernat 
- El títol de Graduat/Graduada en Genètica s’adscriu a la Facultat de Biociències 
- El títol de Graduat/Graduada en Geologia s’adscriu a la Facultat de Ciències 
- El títol de Graduat/Graduada en Logopèdia s’adscriu a l’Escola Universitària de Ciències de la Salut 

 
 
Acord 18/2008, de 6 de maig, pel qual s’informa favorablement la Normativa de transferència i 
reconeixement de crèdits, i elevar-la a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació, si escau. 
 
Acord 19/2008, de 6 de maig, pel qual s’aprova l'oferta d'activitats que donen dret a crèdits de lliure elecció 
per al curs acadèmic 2008-2009, que tot seguit es transcriu: 
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Reconeixement de crèdits de lliure elecció per al curs acadèmic 2008-2009 
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Acord 20/2008, de 6 de maig, pel qual s’aprova la modificació de l'oferta d'activitats que donen dret a 
crèdits de lliure elecció per al curs acadèmic 2007-2008, que tot seguit es transcriu:  
 

Modificació de l’oferta d’activitats per al curs acadèmic 2007-2008 
 

Nom Institució Prop. Títol de l' Activitat 
Hores 
de 
durada 

Crèdits 
sol·licitats 

Adreçat a  

Departament de Psicologia 
Clínica i de la Salut 1 

Normalitat versus 
anormalitat en psicologia de 
la personalitat 

30 2 
Alumnes de tota 
la UAB 

 
 
Acord 21/2008, de 6 de maig, pel qual es modifica l’oferta d’assignatures d’universitat per al curs acadèmic 
2008-2009, en els termes següents: 
 
Primer.- Canviar el nom a l’assignatura Formació didàctica en Educació per la ciutadania, per Formació per la 
ciutadania. 
 
Segon.- Donar de baixa l’assignatura Ciències i humanitats en la literatura catalana del segle XIX. 
 
Tercer.- Crear dues noves assignatures del programa d’assignatures Intracampus, Introducció als 
ensenyaments en semiimmersió en llengua estrangera,  a l'educació a secundària i Comunicació de qualitat i 
prosocialitat en les relacions interpersonals i col·lectives. 
 
Quart.- Aprovar l’assignatura L'educació patrimonial al segle XXI. 
 
Acord 22/2008, de 27 de maig, pel qual s’informa favorablement de les propostes següents, i elevar-les a la 
Comissió d’Afers Acadèmics: 
 
1.- Creació dels títols oficials de grau següents: 

- Graduat/Graduada en Biologia 

- Graduat/Graduada en Biologia Ambiental 

- Graduat/Graduada en Biotecnologia 

- Graduat/Graduada en Bioquímica 

- Graduat/Graduada en Criminologia 

- Graduat/Graduada en Educació Infantil 

- Graduat/Graduada en Educació Primària 

- Graduat/Graduada en Educació Social 

- Graduat/Graduada en Geografia i Ordenació del Territori 

- Graduat/Graduada en Història 

- Graduat/Graduada en Història de l’Art 

- Graduat/Graduada en Microbiologia 

- Graduat/Graduada en Musicologia 

- Graduat/Graduada en Pedagogia 

- Graduat/Graduada en Podologia 

- Graduat/Graduada en Química 

- Graduat/Graduada en Teràpia Ocupacional 
 
2.- Adscripció dels títols oficials de grau següents: 

- El títol de Graduat/Graduada en Biologia s’adscriu a la Facultat de Biociències 

- El títol de Graduat/Graduada en Biologia Ambiental s’adscriu a la Facultat de Biociències 
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- El títol de Graduat/Graduada en Biotecnologia s’adscriu a la Facultat de Biociències 

- El títol de Graduat/Graduada en Bioquímica s’adscriu a la Facultat de Biociències 

- El títol de Graduat/Graduada en Criminologia s’adscriu a la Facultat de Dret 

- El títol de Graduat/Graduada en Educació Infantil s’adscriu a la Facultat de Ciències de l’Educació 

- El títol de Graduat/Graduada en Educació Primària s’adscriu a la Facultat de Ciències de l’Educació 

- El títol de Graduat/Graduada en Educació Social s’adscriu a la Facultat de Ciències de l’Educació 

- El títol de Graduat/Graduada en Geografia i Ordenació del Territori s’adscriu a la Facultat de Filosofia i 
Lletres 

- El títol de Graduat/Graduada en Història s’adscriu a la Facultat de Filosofia i Lletres 

- El títol de Graduat/Graduada en Història de l’Art s’adscriu a la Facultat de Filosofia i Lletres 

- El títol de Graduat/Graduada en Microbiologia s’adscriu a la Facultat de Biociències 

- El títol de Graduat/Graduada en Musicologia s’adscriu a la Facultat de Filosofia i Lletres 

- El títol de Graduat/Graduada en Pedagogia s’adscriu a la Facultat de Ciències de l’Educació 

- El títol de Graduat/Graduada en Podologia s’adscriu a l’Escola Universitària de Ciències de la Salut 

- El títol de Graduat/Graduada en Química s’adscriu a la Facultat de Ciències 

- El títol de Graduat/Graduada en Teràpia Ocupacional s’adscriu a l’Escola Universitària de la Creu Roja 

 
 
Acord 23/2008, de 27 de maig, pel qual: 
 
Primer.- S’informa favorablement el pla d’estudis dels ensenyaments conduents al títol de Graduat/Graduada 
en Física. 
 
Segon.- S’informa favorablement la taula de distribució de competències dels ensenyaments conduents al títol 
de Graduat/Graduada en Física. 
 
Tercer.- S’eleva el pla d’estudis i la taula de distribució de competències anteriors a la Comissió d’Afers 
Acadèmics per a la seva aprovació, si escau. 
 
Acord 24/2008, de 27 de maig, pel qual: 
 
Primer.- S’informa favorablement el pla d’estudis dels ensenyaments conduents al títol de Graduat/Graduada  
en Matemàtiques. 
 
Segon.- S’informa favorablement la taula de distribució de competències dels ensenyaments conduents al títol 
de Graduat/Graduada en Matemàtiques. 
 
Tercer.- S’eleva el pla d’estudis i la taula de distribució de competències anteriors a la Comissió d’Afers 
Acadèmics per a la seva aprovació, si escau. 
 
 
Acord 25/2008, de 27 de maig, pel qual: 
 
Primer.- S’informa favorablement el pla d’estudis dels ensenyaments conduents al títol de Graduat/Graduada 
en Medicina (estudis conjunts UAB-UPF).  
 
Segon.- S’informa favorablement la taula de distribució de competències dels ensenyaments conduents al títol 
de Graduat/Graduada en Medicina (estudis conjunts UAB-UPF).  
 
Tercer.- S’eleva el pla d’estudis i la taula de distribució de competències anteriors a la Comissió d’Afers 
Acadèmics per a la seva aprovació, si escau. 
 
Acord 26/2008, de 27 de maig, pel qual s’aproven les accions propedèutiques corresponents al curs 
acadèmic 2008-2009, que tot seguit es transcriu: 
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Accions propedèutiques – 2008/2009 
 

Centre Codi Assignatura Crèdits Hores Grups 

Biociències 26320 Física per a estudiants de Biociències 1,5 15,0 4 

Biociències 26321 Matemàtiques per a estudiants de Biociències 1,5 15,0 4 

Ciències 26322 Curs propedèutic de matemàtiques per a les ciències 2,5 25,0 2 

Ciències 26323 Física per a estudiants de Ciències 2,0 20,0 2 

Ciències 26324 Química.  1,5 15,0 1 

Ciències Econòmiques i 
E. 

26208 Matemàtiques per a economistes. 3,0 30,0 4 

Ciències Econòmiques i 
E. 

26209 Estadística.  2,0 20,0 1 

Ciències de l'Educació 26291 Territory, culture and education in Catalonia.  3,0 30,0 1 

Ciències de l'Educació 26292 Intercultural comunication and group dynamics.  3,0 30,0 1 

Ciències de l'Educació 26293 
Education and project management in international 
context.  

3,0 30,0 1 

Ciències de l'Educació 26294 Diversity and education. 3,0 30,0 1 

ETSE 26210 Tallers de matemàtiques per a enginyers. 2,5 25,0 4 

EUEE Sabadell 26212 Curs "zero" d'introducció a les tècniques quantitatives. 4,5 45,0 1 

EUEE Sabadell 26213 Introducció al càlcul. 2,5 25,0 1 

EUEE Sabadell 26325 L'empresa com a Sistema d'Informació  2,0 20,0 1 

Filosofia i Lletres 26326 English Academic Skills (1) 4,5 45,0 1 

Polítiques i Sociologia 26223 Fonaments matemàtics i estadístics 1,5 24,5 2 

Psicologia  26214 Biologia per a psicòlegs 1,5 15,0 2 

Psicologia 26215 Intro. estructura i funció del S.N. i òrgans de llenguatge 2,0 20,0 1 

Psicologia  26216 Mètodes estadístics i informàtics per a psicòlegs 1,5 15,0 2 

Psicologia 26284 
Fonaments de metodologia de la recerca: Tècniques 
estadístiques i programari d'anàlisi de dades 

3,6 36,0 1 

Traducció i Interpretació 26327 Llengua francesa 6,0 60,0 1 

Traducció i Interpretació 26218 Llengua alemanya 6,0 60,0 1 

Traducció i Interpretació 26329 Llengua anglesa 6,0 60,0 1 

Veterinària 26219 Taller de matemàtiques. 2,0 20,0 1 

Veterinària 26328 Taller de química. 2,0 2,0 1 

 
(1) El curs passat es va presentar com Writing Oral and reading Academic Skills (Codi 26278) 
 

Accions propedèutiques – 2008/2009 
 

Sense reconeixement al expedient acadèmic del estudiants 

Centre Codi Assignatura Crèdits Hores Grups 

Ciències 26221 Matemàtiques per a físics   30,0 2 

Ciències 26224 Curs propedèutic de matemàtiques   30,0 1 

 
Acord 27/2008, de 27 de maig, pel qual s’aproven les activitats dirigides als estudiants de cada centre de la 
UAB, aprovades per les respectives Juntes de Centre, que donen dret a reconeixement com a crèdits de lliure 
elecció per al segon semestre del curs acadèmic 2008-2009, que tot seguit es transcriu: 
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Reconeixement com a crèdits de lliure elecció per al segon semestre del curs acadèmic 2008-2009 
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Acord 28/2008, de 27 de maig, pel qual s’aprova la modificació de l'oferta d'activitats que donen dret a 
crèdits de lliure elecció per al curs acadèmic 2008-2009, que tot seguit es transcriu: 
 

Modificació de l'oferta d'activitats que donen dret a crèdits de lliure elecció  
per al curs acadèmic 2008-2009, 

 

 
 
Acord 29/2008, de 27 de maig, pel qual es modifica l’oferta d’assignatures d’universitat per al curs acadèmic 
2008-2009, en el sentit d’aprovar les assignatures Química desmitificada, Envellir be. De la biologia molecular 
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als hàbits de la vida, Drogues i conductes addictives, La participació democràtica a la Unió Europea, i ISAC 
(Auditoria i Control dels sistemes d'informació).  
Acord 30/2008, de 27 de maig, pel qual es modifica l’oferta d’assignatures d’universitat per al curs acadèmic 
2008-2009, que tot seguit es transcriu: 
 

Modificació de  l’oferta d’assignatures d’universitat per al curs acadèmic 2008-2009 
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I.3.1.2. Subcomissió de Postgrau 
 
Acord 37/2008, de 20 de maig, pel qual s’aprova la modificació, per delegació del Consell de Govern, del pla 
d’estudis del Màster Universitaris següents: 
 

- Microbiologia 

- Recerca en Àsia Oriental contemporània 

- Biologia humana 
 
Acord 38/2008, de 20 de maig, pel qual es dóna el vistiplau a la llista de màsters universitaris nous per al 
curs 2009-2010 i la seva adscripció als programes oficials de postgrau, i s’eleva a la Comissió d’Afers 
Acadèmics per a la seva anàlisi. 
 
Acord 39/2008, de 20 de maig, pel qual s’informa favorablement, amb els suggeriments i les consideracions 
corresponents, els plans d’estudis dels Màsters Universitaris següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers 
Acadèmics per a la seva aprovació, si escau: 

- Biologia i biotecnologia vegetal 

- Ecologia terrestre i gestió de la biodiversitat 

- MathMods. European master in mathematical models in engineering: theory, numerics, applications 

- Biblioteca escolar i promoció de la lectura 

- Master Européen (DIE) Droit et politiques de l’intégration européene: Droit constitutionnel européen et 
multilevel constitutionalism 

- Història econòmica 

- EPCE Environmental process control engineering 

- Tecnologies multimèdia 

- Direcció d’empreses industrials 

- Relacions internacionals, seguretat i desenvolupament 

- European master in social and cultural anthropology 

- Estudis llatinoamericans 

- Estudis teatrals 

- Estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes 

- IM in NLP&HLT, International master in natural language processing and human language technology 

- Elaboració de diccionaris i control de qualitat de lèxic espanyol 

- Intervenció psicosocial 

- Recerca en ciència animal i dels aliments 

- Seguretat alimentària 
 
Acord 40/2008, de 20 de maig, pel qual s’informa favorablement la creació de títols de màsters propis i de 
diplomatures de postgrau, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació, si escau. 
 
Acord 41/2008, de 20 de maig, pel qual s’aproven el pla d’estudis del Màster en Direcció i administració 
d'empreses i estudis de disseny, de nova creació següents, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la 
seva ratificació. 
 
Acord 42/2008, de 20 de maig, pel qual s’aproven els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau de 
nova creació següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació: 
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- Gestió d’empreses i estudis de disseny 

- Curs d'infermeria a persones afectades per cremades 

- Anàlisi i comunicació política 
 
Acord 43/2008, de 20 de maig, pel qual s’aproven els plans d’estudis dels màsters propis adaptats a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació: 

- Psicopatologia clínica de l'adult  

- Psicopatologia clínica infanto-juvenil 

- Traducció Audiovisual 

- Correcció i assessorament lingüístic  

- Psicologia clínica i medicina conductual  

- Administració i direcció de comerços i distribució  

- Direcció i gestió d'empreses internacionals  

- Negocis internacionals euroasiàtics (versió castellà)  

- Direcció d'entitats i divisions financeres  

- Dermatologia avançada  

- Màrqueting polític. Estratègies i comunicació política (Interuniversitari UAB - U. Granada – U. Santiago 
de Compostela)  

 
Acord 44/2008, 20 de maig, pel qual s’aproven els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau 
adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la 
seva ratificació: 

- Emergències i catàstrofes 

- Esquizofrènies i demències 

- Trastorns afectius i trastorns d’ansietat de l’adult 

- Malaltia crònica i trastorns del comportament infantojuvenil 

- Trastorns emocionals i psicopatologia legal infantojuvenil 

- Traducció audiovisual on-line 

- Correcció i qualitat lingüística 

- Assessorament lingüístic en els mitjans audiovisual 

- Metodologia i avaluació en psicologia clínica i de la salut 

- Intervenció en psicologia clínica i de la salut 

- Administració i direcció de comerços 

- Comerç i màrqueting internacional 

- Direcció d’oficines financeres 

- Solucions financeres (assessoria financera) 

- Dermatologia avançada 
 
 
Acord 45/2008, de 20 de maig, pel qual s’aprova el contingut dels estudis de doctorat en Història de l’art i 
musicologia, regulats pel Reial Decret 1393/2007, de 29 octubre. 
 
 



BOUAB Núm. 52          Maig del 2008 

 
 

_____________________________________________________ 39

I.3.2. Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Acord 4/2008, de 20 de maig, pel qual s'acorda aprovar la Normativa bàsica de serveis de la UAB, i elevar la 
proposta al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
Acord 5/2008, de 20 de maig, pel qual s'acorda aprovar les modificacions de crèdit corresponents al primer 
trimestre de 2008, que tot seguit es transcriu: 
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Acord 6/2008, de 20 de maig, pel qual s'acorda aprovar la proposta d'igualació del percentatge i del retorn 
del cànon i l'overhead, i elevar la proposta al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
 
I.3.3. Comissió de Qualitat i d’Avaluació 
 
Acord 10/2008, de 7 de maig, pel qual s’acorda no avaluar l’activitat docent als efectes d’obtenció del tram 
docent autonòmic d’un professor, atès que va presentar l’informe de l’activitat docent fora del termini establert. 
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Acord 11/2008, de 7 de maig, pel qual s’acorda no acceptar la petició d’una professora per tal de canviar els 
períodes meritats als efectes de la seva participació en la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del 
professorat de la UAB aprovada en data 11 de gener de 2008. 
 
Acord 12/2008, de 7 de maig, pel qual s’informa desfavorablement el recurs d’alçada presentat per una 
professora contra l’acord de la Comissió de Qualitat i Avaluació per la qual no s’admet a tràmit la seva 
sol·licitud de participació en la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UAB aprovada 
en data 11 de gener de 2008, i s’eleva al rector per a la seva resolució. 
 
Acord 13/2008, de 21 de maig, pel qual s’aprova el Manual del sistema intern de qualitat de la UAB.  
 

Manual del sistema intern de qualitat (SIQ) 

1. Introducció 

2. La situació de partida de la UAB 

2.1 Els condicionants estratègics 

2.2 Els trets culturals de la institució 

2.3 La trajectòria de la UAB en matèria de qualitat 

3. La necessitat d’un Sistema Intern de Qualitat 

4. El SIQ de la UAB 

4.1. Aprovació, control i avaluació periòdica de les titulacions 

4.2. Avaluació de l’alumnat 

4.3. Qualitat del professorat 

4.4. Recursos d’aprenentatge i de suport a l’alumnat 

4.5. Sistemes d’informació 

4.6. Informació pública 

 

5. Processos 

Procés 1. Garantir la qualitat dels plans d’estudi 

Procés 2. Avaluar i millorar la qualitat del desenvolupament de les titulacions  

Procés 3. Avaluar la qualitat de l’activitat docent del professorat 

Procés 4. Garantir la qualitat de les pràctiques externes i/o els Treballs de Fi d’Estudis (Grau i Postgrau) 

Procés 5. Garantir la qualitat dels programes de mobilitat i d’intercanvi 

Procés 6. Analitzar la inserció laboral dels graduats i la seva satisfacció amb la formació rebuda 

Procés 7. Analitzar la satisfacció dels diferents col·lectius implicats 

Procés 8. Gestionar les incidències, reclamacions i suggeriments 

Procés 9. Establir un sistema per a la supressió de títols 

Procés 10. Establir mecanismes per assegurar la transparència i la rendició de comptes 

 

6. L’aplicació del Sistema de Qualitat als Centres  

6.1 Els òrgans de qualitat de les Facultats i Escoles 

6.2 L’adaptació del SIQ a les Facultats i Escoles 

6.3 La documentació dels acords 
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7. Conclusions 

 
8. Bibliografia 
 
9. Annexos 
 

− Annex 1. Quadres dels processos del SIQ 

− Annex 2. Òrgans responsables dels processos de qualitat 

− Annex 3. Relació d'oficines, unitats i programes relacionats amb els diferents processos del SIQ 

− Annex 4. L’informe de seguiment de les titulacions 

− Annex 5. Sistema de Documentació de les titulacions 

 

1. Introducció 
 
En el procés de convergència cap a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), l’actual estructura dels estudis 
universitaris a Espanya s’ha de transformar i ha de fer-ho posant la qualitat com a objectiu fonamental de la 
docència. Per fer aquesta transformació, hom compta amb el Real Decreto1393/2007 de 29 d’octubre i les 
directrius del Ministerio, les Declaracions de Bergen (2005) i de Londres (2007) de de la Conferencia de 
Ministres Europeus d’Educació Superior i dels propis criteris sobre les característiques que ha de tenir la seva 
oferta de títols de les universitats espanyoles. A més, per contribuir a la introducció de la cultura de la qualitat  
als centres d’educació superior espanyols, s’han creat uns programes de garantia de la qualitat, gràcies a la 
col·laboració entre agències de qualitat de l’Estat Espanyol com ANECA, AQU i ACSUG1. Són el Programa Audit 
que engloba tots els àmbits en que ha d’incidir una política de qualitat universitària adreçada a la docència, i el 
Programa Verifica per a garantir el control, la revisió i la millora contínua de les titulacions. 
 
La qualitat d’una institució, més enllà de les declaracions d’intencions, és reconeguda per la societat a partir 
dels resultats que presenta. Però no hi ha resultats si abans no s’han establert uns objectius, i per controlar que 
aquests s’assoleixin, cal plantejar uns processos de treball. La Universitat Autònoma de Barcelona  (UAB) ha fet 
al llarg de la seva historia una aposta decidida per la qualitat en els dos àmbits que marquen la raó de ser de 
les universitats, la docència i la recerca, i l’actual conjuntura l’obliga a fer un pas més en el seu compromís per 
la qualitat docent, establint uns processos de treball que permetin controlar el bon funcionament de la docència 
i especialment, de les titulacions (des de la qualitat del seu professorat a les taxes de rendiment dels estudiants 
o la seva inserció laboral, entre d’altres). 

 
Definir un Sistema Intern de Qualitat (SIQ) suposa elaborar i documentar els diferents mecanismes necessaris 
per garantir la qualitat de la formació universitària. De cadascun d’ells se n’haurà de fer publicitat i haurà de 
comptar amb la participació dels agents implicats. A més, caldrà tenir en compte : 
 

- Els grups d’interès als que s’orienta el sistema, i que són els estudiants, el Personal Docent i 
Investigador (PDI) i el Personal d’Administració i Serveis (PAS), les Administracions educatives i tota la 
societat. 

 
- Les fases de treball com la recollida i l’anàlisi de la informació, el control i la millora contínua de les 

actuacions, les estratègies per a prendre decisions i la rendició de comptes. 
 

- L’abast del sistema (v. punt 4) 
 

- Els procediments de treball (v. annex 1) 
 

- La organització, l’estructura i els recursos de que disposa la universitat. 
 
El procediment de treball per elaborar el Sistema Intern de Qualitat de la UAB ha estat  el següent: 
 

                                                 
1 Són l’Agencia nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya (AQU) i l’Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) 
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- L’Oficina de Qualitat i Avaluació  redacta una primera versió del SIQ, a partir de les indicacions de 
política de qualitat emeses per l’equip de govern de la UAB, dels resultats de la comissió de treball 
creada a tal efecte2, les experiències en qualitat d’altres universitats i la filosofia del Programa Audit.  

 
- El document es presenta a l’Equip de Govern i als Degans de les Facultats que fan les puntualitzacions 

que consideren adients. 
 

- La Comissió de Qualitat i Avaluació (CQA)  analitza, discuteix i introdueix els canvis que estima 
oportuns al document. 

 
- El SIQ és aprovat per la CQA i assumit com a instrument de treball per totes les instàncies de la UAB 

vinculades a les titulacions. 
 

- A partir d’aquest moment se’n fa la implementació a les Facultats i a les unitats tècniques implicades. 
 

  
Per tant, la UAB opta per un únic model  de garantia interna de la qualitat a tota la universitat que s’ha 
de concretar a tres nivells, Universitat, Facultat i Titulació. Això evita la multiplicació d’esforços repetitius de 
creació d’un SIQ per part de cada centre, i aquests només han d’introduir els canvis que afectin a les 
peculiaritats de les Facultats o les titulacions que imparteixen. 
 
L’estructura d’aquest document sobre el Sistema Intern de Qualitat de la UAB és la següent: 
 

- la situació de partida de la universitat 
- la necessitat d’un sistema intern de qualitat 
- el sistema intern de qualitat de la UAB 
- els processos de treball 
- l’aplicació del sistema intern de qualitat a les Facultats 
- les conclusions 
- la bibliografia 
- els annexos, que comprenen els processos de treball que cal seguir; el model d’informe que  ha de 

complimentar el deganat cada any; el sistema documental i les fonts d’informació que permeten 
realitzar tot el procés (les normatives, els indicadors, etc.) 

 
 
2. La situació de partida  de la UAB 

 
La missió d’una universitat és el que defineix la raó de la seva existència, les persones a les que es dirigeix, els 
serveis que ofereix i les particularitats que determinen la seva forma d’actuar.  
 
En aquest sentit, la Universitat Autònoma de Barcelona ha de cobrir les expectatives en matèria de formació 
superior d’una part de la societat catalana, espanyola, europea i de la resta del món. I alhora ha d’establir els 
mecanismes necessaris per la creació, transmissió i difusió del coneixement a la societat en la que ha nascut i 
crescut, per mitjà de la relació amb les empreses i institucions, per aconseguir un major enriquiment econòmic, 
intel·lectual i cultural de Catalunya. 
 
A més, la UAB, dins l’Espai Europeu d’Educació Superior, ha d’esdevenir una  opció docent atractiva per als  
estudiants catalans, en aquelles titulacions que imparteixi, i això només s’aconseguirà si l’esforç per assolir la 
qualitat impregna tots els àmbits de la vida universitària. 
 
Per complir amb la seva missió, la UAB ha de tenir en compte els seus condicionants estratègics, els trets 
culturals que la defineixen i la seva trajectòria històrica. De manera resumida podríem dir el següent al 
respecte: 
 

2.1. Els condicionants estratègics 

 
Els principals condicionants de caràcter estratègic amb que s’enfronta la UAB serien els següents: 
 

                                                 
2 La comissió de treball ha estat formada per tècnics de l’OPQ i pels coordinadors de les titulacions pilot Dursi de Veterinària, 
Humanitats i Enginyeria Informàtica.  
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La UAB és una universitat pública, amb estructura de campus, el que li permet tenir concentrat en un 
espai relativament reduït, bona part de les seves infrastructures de docència, recerca i serveis. Es la única 
universitat catalana d’aquestes característiques. 
 
El seu campus principal és a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), al Vallès Occidental, però també compta amb 
seus a Barcelona i Sabadell. A més, algunes de les seves escoles adscrites estan situades a Manresa, Terrassa i 
Sant Cugat. La UAB no es considera una universitat “territorial”, ja que un terç dels seus estudiants 
provenen de fora de Catalunya. 
 
Compta amb un parc científic i una potent estructura de centres de recerca al propi campus o al mateix terme 
municipal de Cerdanyola del Vallès (p.e. el Sincrotró). Això li permet ser una universitat puntera en recerca, 
amb infrastructures científic –tecnològiques, amb massa crítica de personal investigador, complementarietat de 
línies de recerca i  col·laboració entre grups consolidats. Disposa de molts projectes competitius i la taxa de 
transferència a l’empresa és molt elevada. En aquest sentit cal recordar que a la vora del campus, dins del 
terme municipal de Cerdanyola del Vallès,  hi ha un Parc Tecnològic d’Empreses. 
 
Financerament depèn bàsicament de les institucions públiques. La formació continuada o els convenis 
amb empreses són importants perquè tenen també incidència en el pressupost de la UAB, ja que el seu 
finançament públic està per sota de l’estàndard de les universitats europees. 
 
La capacitat d’actuació de la universitat està limitada per un marc normatiu rígid, ja que a la 
reglamentació estatal en matèria d’universitats cal sumar-hi l’autonòmica. A més, l’acció docent està 
determinada pel procés de convergència a l’EEES. Malgrat tot, la UAB aprofita el marge de maniobra que té per 
desenvolupar la seves accions amb el màxim possible d’autonomia universitària. 
 
La llengua pròpia de la Universitat és el català, però es treballa també en castellà i en anglès. Els dos 
primers idiomes són les eines de comunicació habituals i s’intenta una major presència de l’anglès en la vida 
acadèmica (assignatures, tesis doctorals, etc.). Els temes lingüístics a vegades suposen una dificultat addicional 
per la rebuda d’estudiants estrangers, tant d’Erasmus com de Postgrau. 
 

2.2. Els trets culturals de la institució 

 
 Per acomplir les fites marcades dins del marc estratègic en el que es mou, la UAB ha de potenciar que les 
actuacions dels seus membres estiguin presidides pels següents valors: 
 

- el compromís identitari i de servei al país, que es tradueix en una  vocació de lideratge intel·lectual dins 
del territori que no està renyida amb la vocació d’obertura al món; i en la vocació per la millora de la 
societat catalana i dels seus membres més vulnerables (voluntariat, campus Itaca, etc.).  

 
- la honradesa i la transparència en la gestió, així com la responsabilitat compartida que sigui fruit del 

diàleg entre els membres de la comunitat universitària 
 

- l’eficàcia i l’eficiència en la gestió dels recursos 
 

- el compromís amb la qualitat i la millora continuada de tots els àmbits i de totes les persones 
 

- el desenvolupament integral dels membres de la comunitat universitària, que els permeti progressar 
intel·lectualment, professionalment i personalment, sense discriminació de cap mena. 

 
Aquest és el marc global en el que es troba la UAB per afrontar els processos d’assegurament de la qualitat en 
tots els àmbits de la vida universitària, i especialment en el de la docència, ja que per la UAB, ser reconeguda 
com una universitat que imparteix bona docència ha esdevingut un repte.  

2.3. La trajectòria de la UAB en matèria de qualitat 

 
L’avaluació és una pràctica derivada del compromís de la UAB amb la qualitat i l’excel·lència i, alhora, amb el 
servei a la societat i al país, als quals, cal retre regularment comptes. És per això que, des de la dècada dels 
90, existeixen a la Universitat Autònoma de Barcelona instàncies vinculades a l’equip de govern encarregades 
de promoure l’avaluació en el doble sentit de rendició de comptes i d’instrument per a l’aprenentatge i el 
perfeccionament de la institució, així com de les seves activitats per a dissenyar intervencions adreçades a 
millorar l’existent. La consolidació de la qualitat de la docència ha presidit bona part de les seves accions. 
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Sense cap ànim d’exhaustivitat, se citen algunes de les accions que ha fet la UAB en aquest sentit. El maig de 
1993, el Claustre General va aprovar el document La UAB i la millora de la qualitat de la docència, del qual van 
sorgir mesures importants de suport i d’innovació de l’activitat docent. Bona part d’aquestes mesures han estat 
gestionades des de l’Institut de Ciències de l’Educació i han arrelat de forma important en tota la comunitat 
universitària, però molt especialment entre el professorat. Així mateix, en el període 1992-1994, un grup 
d’universitats espanyoles, entre les quals hi havia la UAB, van participar en el Programa Experimental 
d’Avaluació de la Qualitat del Sistema Universitari, en el marc d’un projecte pilot endegat pel Consejo de 
Universidades. L’any 1996 la UAB va participar en el Programa d’Avaluació Institucional i de Gestió de la 
Qualitat, de la Conferència de Rectors Europeus (CRE). La participació activa de la UAB en aquest programa va 
servir per a establir polítiques de millora en tots els seus àmbits, d’acord amb paràmetres estandarditzats 
internacionalment.  
 
L’any 1996 es va crear l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, una institució amb la 
qual la UAB ha participat en el seu Projecte d’Avaluació de la Qualitat de la Universitat. Des del 1996 fins avui 
han estat avaluades gairebé el 100% de les titulacions que s’imparteixen a la universitat, tant dels centres 
propis com dels adscrits, com també alguns dels programes de doctorat.  
 
De manera general pot afirmar-se que, amb totes aquestes accions, cada cop més la comunitat universitària, i 
molt especialment els membres dels ens de govern de la UAB, han anat prenent consciència de la necessitat de 
millorar la qualitat de la docència i de la recerca, però també de la limitació dels recursos disponibles i de la 
necessitat de donar-ne compte davant de la societat. En aquesta línia, la UAB fou una de les primeres 
universitats espanyoles en comptar amb un vicerectorat de qualitat, durant el curs 1996-1997. 
 
En el context del nou marc legal generat per la LOU i la LUC, la UAB es va dotar el 2003, en sintonia amb el que 
s’acaba d’exposar, d’uns Estatuts en què es desenvolupen, entre altres aspectes prou importants,  els 
processos clau que conté la política institucional d’avaluació i millora de la qualitat de la docència.  
 
Així, l’article 4 diu que una de les finalitats de la UAB és “exercir la docència de grau superior, tant pel que fa al 
coneixement i a la cultura com pel que fa a la formació especialitzada i la preparació per a l'exercici 
professional, amb un esperit de recerca constant de la qualitat i l'excel·lència” , així com “fomentar 
l'avaluació de la qualitat en la docència, la recerca i la gestió, d'acord amb criteris, objectius i 
metodologies equiparables als estàndards internacionals”. 
 
Per tal d’assolir aquestes finalitats, són les facultats o escoles, els departaments i els instituts universitaris 
d'investigació els que tenen les competències per tal d’“organitzar, coordinar i supervisar les activitats docents, 
especialment el funcionament dels ensenyaments que s'hi imparteixen i el compliment de les obligacions 
docents del professorat”, així com “participar en els processos d'avaluació de la qualitat i promoure la millora de 
la qualitat de les activitats d'ensenyament”.  
 
També en els mateixos Estatuts, i pel que fa al Reglament del personal acadèmic, es diu que el Consell de 
Govern, d'acord amb la legislació vigent, ha d'aprovar un reglament de règim intern del personal acadèmic que 
ha de desenvolupar, entre d'altres, “els procediments per a l'avaluació de les diverses activitats i obligacions”. 
 
Finalment, en l’apartat que tracta la docència, els ensenyaments i l’estudi, s’assenyala que  “la universitat 
vetllarà per tal que els seus ensenyaments tinguin com a objectiu la qualitat, la formació integral i crítica dels 
estudiants, i n'assegura el seguiment mitjançant l'avaluació dels procediments i les persones que intervenen en 
el procés d'aprenentatge”. (Estatuts, 2003) 
 
Paral·lelament a la redacció dels nous Estatuts, en el Claustre de 14 de novembre de 2002 es va aprovar el Pla 
director 2002-2006, document en què s’operativitzaven alguns aspectes dels Estatuts i també del programa de 
l’equip de govern, com a marc per a treballar, entre altres qüestions, la política integral d’avaluació del 
professorat de la UAB. 
 
En aquest Pla director es concretaven les propostes per tal “d’afavorir i incentivar un canvi progressiu i 
modernitzador de la docència del professorat de la UAB, centrat en el procés d’ensenyament–aprenentatge i en 
la cerca constant de la millora de la qualitat” tot “incorporant els projectes i les activitats d'innovació educativa 
en el model d’avaluació integral del professorat” i “establint noves metodologies que incorporin les seves 
diferents dimensions d’activitat (formació, recerca/transferència i gestió)”. (Pla, 2002) 
 
També tracta d’una manera aprofundida la “millora de la qualitat de la plantilla de professorat”, tot “adequant 
els models de plantilles de professorat i de PAS incorporant, d’una banda, com a variable clau, l’avaluació del 
conjunt de l’activitat desenvolupada i la seva qualitat i, de l’altra, la coresponsabilització en la seva gestió 
d’acord amb els diferents nivells de descentralització”. Per tal d’aconseguir-ho, es durà a terme una “revisió del 
model de plantilla d’assignació de professorat a departaments, tot incorporant l’avaluació de la seva activitat”. 
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Així doncs, en el Pla director es parla “d’establir un model d’avaluació integral del professorat que incorpori les 
seves diferents dimensions d’activitat (formació, recerca/transferència i gestió) i que permeti la coexistència 
flexible de diferents perfils de dedicació a cadascuna de les dimensions”. També es parla de “definir, en 
coordinació amb el DURSI  i el conjunt d’universitats catalanes, el model d’avaluació de l’activitat docent i de 
formació, tot partint de l’explicitació del ‘cartipàs’ docent i els resultats aconseguits”, “definir el tractament de 
l’activitat de gestió als diferents nivells i elaborar-ne un model d’avaluació”, “adequar el règim de dedicació del 
professorat als diferents perfils de dedicació possibles”, “implementar de forma pràctica els diferents 
subsistemes del model i la integració de cadascuna de les avaluacions”. 
 
La continuïtat de l’equip de govern de la universitat després de les eleccions de novembre de 2005, ha suposat 
el manteniment de les mateixes premisses en l’aposta per la qualitat de la docència, que engloba la política 
d’avaluació del professorat i la de les titulacions. 
 
Així, el Pla Director 2006-2009 , en l’Eix de la Formació, defensa la realització “d’una oferta docent de qualitat, 
diversificada i multidisciplinar, flexible, ajustada a les necessitats de la societat i dels estudiants, reconeguda 
per la qualitat del conjunt dels estudis, i decididament orientada a satisfer les demandes de formació de les 
persones en els diferents moments de la seva vida”. I estableix com a objectiu pluriennal “posar en marxa 
diversos mecanismes que assegurin la qualitat i facilitin els futurs processos d’acreditació”. (Pla, 2006:1-2) 
 
Aquest document, amb tot el que implica sobre el funcionament de la institució, n’és, doncs una bona mostra 
d’aquesta vinculació de la UAB amb la qualitat. 
 
 
 
3. La necessitat d’un Sistema Intern de Qualitat 
 
La UAB s’ha proposat unes fites com a institució, que tenen relació amb la docència, la recerca i el seu propi 
funcionament. Aquests objectius emmarquen el seu treball per assegurar la qualitat de tota la institució i 
determinen, per tant, les característiques del Sistema Intern de Qualitat del que es vol dotar la universitat.  
 
De forma esquemàtica podríem dir que la UAB vol fer una oferta d’estudis de Grau àmplia, generalista i de 
qualitat, que abasti les disciplines universitàries bàsiques i aquelles innovadores que són necessàries pel 
desenvolupament d’una societat globalitzada i canviant en tots els àmbits. Aquesta oferta està directament 
relacionada amb la d’estudis de Postgrau que ha de respondre tant a les línies de recerca dels investigadors de 
la universitat, com a les necessitats socials de formació especialitzada.  

 

Aquesta oferta de titulacions de grau i postgrau s’ha de traduir en un augment de la qualitat de la formació dels 
estudiants, per millorar-ne la satisfacció amb la institució, les oportunitats d’inserció laboral i la utilitat a la 
societat. A més, la UAB vol incrementar l’extensió i la qualitat de la investigació i la transferència dels seus 
resultats a la societat, el que li permetrà ser considerada una universitat de prestigi dins Catalunya i Espanya i 
esdevenir una universitat reconeguda per la seva qualitat dins l’EEES.  

 
I per assolir-ho, la UAB vol crear un model d’organització i gestió eficient i eficaç, que presti els serveis 
requerits als membres de la comunitat universitària, pel bon desenvolupament de les seves funcions docents i 
investigadores i d’aprenentatge i que permeti una millora dels serveis que s’oferten. Això implica un entorn 
laboral estimulant que possibiliti el creixement personal, la qualificació i el progrés professional dels seus 
integrants, el que redundarà en la millora de la pròpia universitat.   
 
Amb aquesta voluntat, la Universitat Autònoma de Barcelona s’adreça a una part de la societat catalana, 
espanyola i europea –intercanvis Erasmus- amb la seva oferta de titulacions de Grau. I pel que fa als estudis de 
Postgrau, la oferta de la UAB vol resultar atractiva per als graduats de qualsevol part del món. Però a més, dins 
l’Espai Europeu d’Educació Superior, ha d’esdevenir la millor opció docent per als estudiants catalans, en 
aquelles titulacions que imparteixi. Per aconseguir-ho, la UAB té molt clar que només una aposta decidida per la 
qualitat pot ajudar-la en aquest camí, tal i com pregonen totes les institucions europees relacionades amb 
l’educació superior, les agències de qualitat i els òrgans de govern europeus i estatals. 
 
La institució ha de plantejar algunes preguntes bàsiques per determinar les raons que l’aboquen a treballar per 
la qualitat: 
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- Què vol fer la UAB en matèria d’educació superior? 
- De manera genèrica, formar ciutadans crítics i responsables. I de forma específica, aconseguir bons 

professionals, que siguin útils a la societat i que siguin capaços d’adaptar-se als canvis globals que 
experimenta el planeta de forma constant. I vol promocionar la internacionalització de la universitat i 
dels seus membres, el que suposa potenciar els intercanvis i la mobilitat i l’ús i l’aprenentatge d’una 
tercera llengua. 

 
- Com aconseguirà aquests objectius? 
- Proporcionant als estudiants els coneixements i habilitats fonamentals de la carrera que ha escollit, 

però també ensenyant-los a desenvolupar la seva capacitat d’aprenentatge, les tècniques de 
comunicació, la cerca de fonts d’informació, la metodologia del treball acadèmic individual, els 
mecanismes que regeixen el treball en grup, etc., perquè ho puguin aplicar al llarg de la seva vida 
laboral. Una vida laboral marcada per grans canvis, i on treballar a una empresa vuit hores al dia, cinc 
dies a la setmana, al llarg de quaranta anys, que ha estat una situació molt habitual en el context 
europeu durant les darreres dècades, serà cada cop menys freqüent. Per tant, cal preparar als 
estudiants de Grau i de Postgrau per entrar a una societat marcada pels canvis en el coneixement, la 
tipologia dels llocs de treball, les relacions personals,  els equips interdisciplinars... però també per 
l’individualisme, les microempreses, la feina virtual, la mobilitat internacional, etc.  

 
- Què cal per assolir això? 
- Tres coses: professors, infraestructura administrativa i instal·lacions, degudament articulades en un 

model de gestió universitària.  
o El professorat ha d’estar ben preparat, el que significa que ha de tenir coneixements 

actualitzats i punters sobre la seva especialitat, ha de mostrar capacitat per les relacions 
humanes i empatia amb els alumnes, ha de ser un bon comunicador, ha de saber desenvolupar 
i potenciar les qualitats dels estudiants i ha de ser just en les valoracions sobre el progrés 
acadèmic dels alumnes. 

o  Les instal·lacions han d’estar suficientment condicionades i ser les apropiades per la docència 
que s’hi fa (aules, laboratoris de tot tipus, biblioteques, sales d’estudi, zones d’esbarjo...) 

o La infraestructura administrativa ha de comptar amb el personal i les eines necessàries (bases 
de dades, protecció d’informació, mitjans de difusió, publicitat...) per assegurar el bon 
funcionament de tota la maquinària universitària, des de la informació sobre els plans d’estudis 
fins a la matrícula de cada estudiant. 

 
- Quina és l’estratègia de la UAB per adaptar-se als canvis i formar bons ciutadans? 
- L’estratègia és l’elaboració del Mapa de Títols de la UAB, que es basa en les següents premisses:  

o Les decisions estratègiques d’implantació de nous títols perquè es considera que tindran futur i 
són fruit dels canvis constants de la nostra societat (Biotecnologia, Gestió Aeronàutica...) 

o L’existència del parc científic i dels instituts de recerca que hi ha al propi campus de la UAB o al 
seu voltant. 

o Les aliances estratègiques que es poden establir amb altres universitats o centres de recerca en 
base a les potencialitats científiques de cadascun. 

o La continuïtat d’aquells estudis fonamentals que són necessaris per al bon desenvolupament de 
la societat (Física, Matemàtiques, Història, Filosofia...) 

 
- Com es portarà el Mapa de Títols a la pràctica? 
- A partir de la redacció dels Plans d’Estudi de cadascuna de les titulacions que tenen una missió 

fonamental: la de graduar persones ben preparades per afrontar els reptes que els depararà el futur.  
 
- Quins són els condicionants? 
- N’hi ha de caràcter estructural i de tipus humà. Els condicionants estructurals són: 

o Un finançament escàs per poder afrontar tots els canvis que s’han d’abordar; 
o un marc normatiu que deixa poc marge de maniobra en la creació i posada en funcionament 

dels nous títols. 
- Els condicionants de tipus humà fan referència, essencialment, al professorat i als estudiants: 

o la majoria del professorat està motivat pels canvis i les oportunitats que significa desenvolupar 
la docència en el marc de l’EEES, però també és cert que hi ha una part de professors més 
reticents als canvis i que es troba ancorat en la inèrcia i en la tradició excessivament expositiva. 
A més, el context ha portat a valorar més la recerca que no la docència. 

o  Bona part del estudiants que arriben a la universitat presenten les següents característiques, 
que no afavoreixen el seu aprenentatge: 

 tenen mancances formatives de base,  
 tenen poc interioritzada la cultura de l’esforç,  
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 tenen feines a temps parcial que els resten temps per estudiar 
 mostren poc interès per la mobilitat internacional 
 tenen idees poc clares o estereotipades sobre els estudis als que s’han matriculat.  

 
- Què han de fer els Plans d‘Estudis? 
- Els Plans d’Estudis han d’omplir la diferència de preparació i formació que hi ha entre els estudiants de 

nova entrada i els graduats que es titularan. Per tant, els seus objectius han de ser: 
o Fer escoltar, pensar i treballar als estudiants 
o Dotar-los dels coneixements bàsics i/o especialitzats exigits en el Grau o el Postgrau 
o Proporcionar-los competències bàsiques i específiques 
o Avaluar el que han après 

 
- Què es vol avaluar?  
- S’avalua l’adquisició de competències i coneixements que correspon a cada tipologia d’estudis.  
 
- Com s’ha d’avaluar? 
- A partir dels diversos indicadors que permeten valorar si els estudiants han assolit els coneixements de 

base de la seva titulació, si han après els procediments que hi estan associats i si han adquirit les 
competències exigibles en la carrera en la que s’han format. Però també ho és saber si el que han après 
i ha estat avaluat positivament, quan s’integren al mercat de treball els resulta útil. Això ens fa 
considerar que cal avaluar també la inserció laboral dels estudiants al cap d’uns anys d’haver-se 
graduat i ens duu a preguntar-nos si avaluem correctament. 

 
- S’avalua correctament? 
- Es el que procuren fer tots els docents, ja que volen saber com els estudiants han assimilat el 

coneixement sobre una matèria, com han après a fer determinats processos i com ho transmeten. El 
que cal és desenvolupar uns mecanismes per detectar si el rendiment que resulta de les avaluacions es 
correspon amb allò que volem que els estudiants sàpiguen i sàpiguen fer. Perquè si s’arriba a la 
conclusió que s’avalua correctament  i el rendiment dels estudiants no és bo, s’han de prendre mesures 
correctores que permetin donar un tomb als resultats negatius. 

 
- I tot això on porta? 
- A assumir que cal crear uns processos sistemàtics que permetin fer una anàlisi, cada any, de l’estat 

dels estudis impartits a la UAB, de la qualitat del seu professorat, etc., i en funció de quin sigui el 
resultat, prendre les decisions pertinents per a corregir-ne les disfuncions i millorar-ne els resultats. I 
això s’ha de fer per cadascuna de les titulacions, per mitjà d’un Sistema Intern de Qualitat (SIQ), comú 
per a tota la universitat i en el que es puguin introduir les particularitats de les titulacions i de les 
facultats. 

 
Si hom té aquestes premisses clares, l’aplicació d’un sistema intern de qualitat adquireix tot el sentit, uneix a 
tota la comunitat universitària en un objectiu comú i assenta les bases pel treball futur. I per tant, abans cal 
determinar quins són els aspectes dels que cal garantir la qualitat. 
 
 
4. El Sistema Intern de Qualitat de la UAB 
 
Vist el que s’acaba de comentar, el compromís de la UAB amb la qualitat es basa en les recomanacions fetes 
pels  Estàndards i directrius europeus per a l’assegurament intern de la qualitat en les institucions d’educació 
superior  (ENQA, 2005:23-27), que són també la base del programa Audit i que es tradueixen en els àmbits 
d’acció que hom detalla a continuació. 
 
El Sistema Intern de Qualitat de  la  UAB es defineix a nivell institucional, com un model general de tota la 
universitat, amb implicacions de responsabilitat i de seguiment a cada centre (Facultat o Escola) i a cada 
titulació. Així mateix, la responsabilitat institucional sobre la política de qualitat de la UAB és del Vicerectorat 
d’Estudis i de Qualitat, que coordina els equips de treball que, dins del campus, s’ocupen de l’assegurament de 
la qualitat de la docència. A més, copresideix la Comissió de Qualitat i d’Avaluació, que és la responsable 
d’estudiar, introduir canvis i aprovar el Sistema Intern de Qualitat de la UAB.  
 
El vicerector, a banda de la relació amb els responsables de Gerència i amb les unitats tècniques centralitzades, 
també cal que tingui interlocutors ben definits a les Facultats, ja que són els centres els que tindran cura de la 
planificació, organització i assegurament de la qualitat de les titulacions que imparteixin i per això s’hauran de 
dotar d’òrgans de responsabilitat sobre les accions que comporta la política de qualitat que descriu aquest 
document. 
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Específicament, pels temes de qualitat de la docència, el vicerectorat d’Estudis i Qualitat comptarà amb el 
suport de: 
 

- L’Oficina de Programació i de Qualitat, que s’ocupa de la coordinació, el seguiment i l’avaluació del 
funcionament de la política de qualitat de les titulacions de la UAB. Alhora, cada centre s’haurà de dotar 
d’òrgans de responsabilitat sobre les accions que comporta la política de qualitat que descriu aquest 
document. 

 
- La Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior (IDES), encarregada de donar suport especialitzat 

en la innovació docent al professorat de la UAB. 
 
Les actuacions en matèria de qualitat a la UAB es faran, doncs, en els àmbits que hom detalla a continuació: 
 

4.1. Aprovació, control i avaluació periòdica de les titulacions 

 
La UAB ha avaluat de forma sistemàtica les seves titulacions per a comprovar-ne els punts forts i els punts 
dèbils i introduir mesures correctores. Això és el que permet que siguin rellevants i vigents al llarg dels anys i, a 
més,  afavoreix la confiança dels estudiants en els propis estudis que cursen i en la universitat en la que ho fan. 
 
Amb l’entrada a l’EEES es fa un pas més, ja que els títols s’hauran d’acreditar cada sis anys. Per això la UAB 
implanta el programa Verifica a les seves titulacions, tal i com recull la normativa  de presentació de propostes 
de títols de Grau. 
 

4.2. Avaluació de l’alumnat 

 
L’alumnat ha de ser avaluat d’acord amb criteris, regles i procediments publicats i aplicats amb coherència. La 
UAB disposa per a fer-ho de: 

 

• La normativa sobre avaluació. 
• Un sistema d’avaluació que pugui combinar diferents formes de control de l’aprenentatge de l’estudiant, 

emprant de forma equilibrada l’avaluació continuada i les proves finals. 
• La publicitat del sistema d’avaluació a la Guia Docent de cada assignatura que així esdevé una mena de 

“contracte” entre el professor i l’alumne.  
 
El sistema d’avaluació és fonamental perquè té una gran importància en la trajectòria professional futura dels 
estudiants. Però també ofereix una informació valuosa a la pròpia universitat sobre l’efectivitat de 
l’ensenyament i el suport que està donant a l’alumnat de les diferents titulacions. 

4.3. Qualitat del professorat 

 
El millor suport docent que té un estudiant és el propi professorat, per la qual cosa, la Universitat ha d’estar 
segura que té contractats bons docents que fan be la seva feina i aconsegueixen que els alumnes aprenguin 
coneixements però també mètode i competències. Per això la UAB ha implantat sistemes per garantir que el 
seu professorat està qualificat i és competent. Algunes de les accions són: 
 

• Guia de l’Avaluació de l’activitat docent del professorat de la UAB (Programa DOCENTIA) 
• Programes de formació 
• Enquestes de satisfacció de l’activitat docent respostes pels estudiants (PAAD) 

 

4.4. Recursos d’aprenentatge i de suport a l’alumnat 

 
La Universitat ha de vetllar perquè els estudiants disposin dels recursos d’aprenentatge necessaris per assolir 
els objectius que es marca cada titulació. Aquests recursos són els físics, però també el suport humà. Importa 
que estiguin dissenyats d’acord amb les necessitats dels alumnes i tenint en compte les seves opinions al 
respecte. 
La UAB compta amb molt bons recursos d’aprenentatge i suport que es poden dividir en: 
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• Recursos físics: 
o Aulari 
o Biblioteques (acreditades, amb totes les normes ISO possibles, etc.) 
o Sales d’estudi i de treball en grup 
o Laboratoris 
o Aules d’ordinadors 
o Aules d’Interpretació 
o Platós, estudis de ràdio i de creació audiovisual 
o Altres 

 
• Recursos virtuals: 

o Campus virtual 
o Altres recursos docents (p.ex. Llindar de la FTI) 

 
• Suport humà: 

o Coordinadors de titulacions 
o Coordinadors de mobilitat (Programes Erasmus) 
o Tutors per alumnes amb necessitats especials (discapacitats, esportistes d’elit...) 
o Altres 

 
• Suport tècnic i docent 

o L’IDES, que programa cursos de formació per al professorat, assessora en la implantació de 
nous sistemes docents, orienta les titulacions en el pas a l’EEES, elabora documents per a 
facilitar els canvis en les metodologies docents tradicionals als requeriments de l’aprenentatge a 
base d’ECTS, etc. 

4.5. Sistemes d’informació 

 
La Universitat ha de garantir que recopila, analitza i usa la informació rellevant per a gestionar eficaçment els 
seus programes d’estudi i altres activitats, el que implica que ha de tenir els mitjans adequats per a fer-ho. 
Tota la informació recopilada en bases de dades i sistemes d’arxiu  permet l’elaboració anual dels informes de 
seguiment de les titulacions. La UAB ha desenvolupat un projecte de Datawarehouse per a gestionar de forma 
més efectiva les informacions de seguiment del funcionament de les titulacions. 
 
A més resulta útil comparar aquests resultats amb els d’altres universitats dins l’EEES per conèixer millor les 
pròpies virtuts i mancances. 
 

4.6 Informació pública 

 
La Universitat ha de publicar periòdicament informació actualitzada, imparcial i objectiva, tant quantitativa com 
qualitativa, sobre els seus programes i titulacions. Per tant, la UAB ha de potenciar la seva xarxa  d’informació 
(webs, publicacions, informe anual de rector, memòria anual de la UAB, reunions amb docents, estudiants, etc.) 
per difondre tota mena de dades que demostrin la implicació de la UAB amb la societat en la que s’insereix. 

 
A partir del que s’ha dit, cadascun dels àmbits esmentats haurà de ser aplicat i desenvolupat al nivell que 
correspongui, Universitat, Facultats i Titulacions. Per poder crear el SIQ la UAB ja ha fet les declaracions 
institucionals, signat convenis amb les Agències de Qualitat (AQU i ANECA) i assumit les seves responsabilitats 
públiques. I per dur-lo tot a terme li calen uns mitjans com són els actors que intervenen en l’assegurament de 
la qualitat, les accions a desenvolupar, els programes en que s’emmarquen i els processos de treball.  
 
De forma resumida, pot dir-se que els actors o instàncies especialment involucrats en els processos de qualitat 
són els òrgans de govern (Vicerectorat d’Estudis i de Qualitat, Facultats, Departaments), les comissions i 
responsables de la docència (CQA, comissió de docència, coordinador titulació), les unitats tècniques (OPQ, 
UGQ), els estudiants i altres serveis (Biblioteques...).  
 
La UAB ha dut i segueix duent a terme moltes accions que vetllen per la qualitat de la docència (enquestes als 
estudiants, als graduats i als professors, programes de formació del professorat, avaluació institucional del 
professorat, etc.), i ha creat o intervingut en programes d’avaluació de titulacions, de programes de doctorat o 
de centres (p. ex. Programes Mirror, Disseny, Programa de Evaluación Institucional, etc.). 
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5. Processos 
 
Per crear un sistema de qualitat és útil basar-se en el treball per processos, ja que impliquen la coordinació dels 
recursos i dels requisits exigits. Aquest enfocament facilita a les persones implicades la comprensió de quins 
són els objectius de la organització, en aquest cas la UAB, i fomenten el compromís per a la seva consecució. 
 
Això impulsa el treball en equip i que el canvi de persones en els llocs de responsabilitat de l’acció a realitzar no 
trenqui el modus operandi establert. En el mateix sentit, aquesta forma de treball demostra la necessitat de 
documentar  tots els processos que es determini com a imprescindibles per a la obtenció dels resultats 
perseguits. 
 
Per tant, els processos, que apareixen detallats a l’annex 1 d’aquest document, han de recollir l’objectiu, 
l’abast, les responsabilitats, la documentació de referència, la descripció del procés i el tipus de control que es 
fa de cadascuna de les operacions que cal controlar per garantir la qualitat de la docència a la UAB. De fet, el 
SIQ posa sobre el paper tota una sèrie de processos que ja s’estan fent a la universitat des de fa anys, indicant 
qui són els responsables de fer-los, amb quins materials compten i quina difusió de la informació s’ha de fer. Un 
SIQ exigeix que tots els processos estiguin documentats, i l’establiment d’unes rutines de feina és una forma 
útil d’aconseguir-ho. Tot plegat permet determinar qui ho ha de fer, amb quins inputs i quines accions de 
difusió, dividint la feina entre la Universitat, les Facultats i les Titulacions.  
 
El SIQ de  la  UAB s’estructura en base als següents processos, cadascun dels quals se subdivideix en accions: 
 

− Procés 1. Garantir la qualitat dels plans d’estudi 

− Procés 2. Avaluar i millorar la qualitat del desenvolupament de les titulacions  

− Procés 3. Avaluar la qualitat de l’activitat docent del professorat 

− Procés 4. Garantir la qualitat de les pràctiques externes i/o els Treballs de Fi d’Estudis (Grau i 

Postgrau) 

− Procés 5. Garantir la qualitat dels programes de mobilitat i d’intercanvi 

− Procés 6. Analitzar la inserció laboral dels graduats i la seva satisfacció amb la formació rebuda 

− Procés 7. Analitzar la satisfacció dels diferents col·lectius implicats 

− Procés 8. Gestionar les incidències, reclamacions i suggeriments 

− Procés 9. Establir un sistema de supressió de títols 

− Procés 10. Establir mecanismes per assegurar la transparència i la rendició de comptes 

 
De cada procés n’expliquem l’objectiu i n’enumerem breument les accions, i hi afegim uns fluxogrames que 
ajuden a comprendre, gràficament, quins són els passos que cal seguir en tot el procés. Als annexos queden 
detallades totes les accions a fer i es determina la responsabilitat de qui ho ha de fer. 
 

 Procés 1: Garantir la  qualitat dels plans d’estudi 

La garantia de la qualitat dels plans d’estudi s’inicia en el mateix moment en que es dissenya l’oferta de 
titulacions que ha d’impartit la universitat.  Després cal dissenyar els plans d’estudi, seguint la normativa del 
Reial Decret 1393/2007 i la normativa UAB sobre arquitectura de l’oferta formativa. Garantir la qualitat suposa, 
també, organitzar la difusió de l’oferta de titulacions i establir els mecanismes de seguiment, revisió i millora de 
l’oferta, i també tenir en compte el que cal fer si un títol ha de ser suprimit. 
 
Les accions que comporta aquest procés són: 

o 1.1 Definició de  la  oferta de titulacions 
o 1.2 Disseny dels plans d’estudi 
o 1.3 Difusió de  la  oferta de titulacions 
o 1.4 Revisió de  la  oferta de  titulacions 
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Procés 2: Avaluar i millorar la qualitat del desenvolupament de les titulacions  
 
L’objectiu és disposar d’un sistema que permeti l’avaluació del desenvolupament de les titulacions, des del 
moment del disseny de l’oferta fins la revisió periòdica i l’aplicació dels plans de millora. El nucli central del 
procés és realitzar un informe anual de seguiment del desenvolupament de la titulació i del disseny d’un pla de 
millores. 
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 Procés 3: Avaluar i millorar la qualitat de l’activitat docent del professorat (PAAD i DOCENTIA) 
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 Procés 4: Garantir la  qualitat de  les pràctiques externes i/o els Treballs de Fi d’Estudis  

Es tracta de realitzar les activitats necessàries per organitzar la realització de les pràctiques externes i/o el 
Treball de final d’Estudis  dels estudiants. 
Comporta les següents accions: 

• Relacionades amb els Treballs de  Fi d’Estudis  que seran diferents si el treball és intern (assignació de 
tutors, formació de comissions d’avaluació, assignació de recursos als estudiants, etc.) o be és extern 
(signar convenis amb empreses, assignació de tutors per ambdues parts, propostes de temes, 
assignació de recursos per part de l’empresa, etc.) 

• Relacionades amb la realització de pràctiques externes (Contacte amb entitats i empreses per 
organitzar convenis de pràctiques, confecció del catàleg de pràctiques, preinscripció dels estudiants, 
assignació de places i de tutors, etc.) 

Els fluxogrames d’aquestes dues accions són els següents. 
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⇒ Procés 5: Garantir la qualitat dels programes de mobilitat i d’intercanvi 

 
L’objectiu és desplegar les accions i activitats necessàries per impulsar i afavorir la  mobilitat dels alumnes. 
 
Aquest procés compta amb acciones lligades als diferents programes de  mobilitat i  d’intercanvi com la 
signatura de convenis, l’assessorament previ als estudiants, la seva selecció, les tutories prèvies a la matrícula, 
la revisió i aprovació dels acords acadèmics, les sessions d’acollida, els sistemes de qualificació, etc. 
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⇒ Procés 6: Analitzar la  inserció laboral dels graduats i la seva  satisfacció amb la  formació 
rebuda 
 

Dissenyar les accions necessàries per disposar de dades sobre la inserció laboral dels graduats de la UAB, 
difondre-la entre els responsables de les titulacions i analitzar-la.  
 
Cal fer accions de: 

o 6.1 Recollida d’informació 
o 6.2 Anàlisi dels resultats sobre la inserció laboral 
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⇒ Procés7: Analitzar la satisfacció dels diferents col·lectius implicats 
 
L’objectiu d’aquest procés és organitzar les accions necessàries per tal de recollir les opinions dels diferents 
agents que participen en el desenvolupament de les titulacions: professorat, alumnat, PAS. 
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⇒ Procés 8: Gestionar les incidències, reclamacions i suggeriments 

 
Organitzar el registre, la  gestió, l’anàlisi i la implementació de  les correccions necessàries en relació a  les 
queixes i  reclamacions dels estudiants i  de la resta de  la  comunitat universitària. 
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⇒ Procés 9: Establir un sistema per a la supressió de títols 
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⇒ Procés 10: Establir mecanismes per assegurar la transparència i el rendiment de comptes 
 
Definir i organitzar les accions per poder oferir informació pública sobre els plans d’estudi de les titulacions, els 
resultats obtinguts i la inserció laboral dels graduats. 

 
L’acció a fer és organitzar el sistema d’informació pública.  

 
Perquè sigui fàcil de comprendre, el fluxograma de l’acció seria el següent: 
 

 
Resumint, la  filosofia que acompanya un Sistema Intern de Qualitat és la d’introduir la cultura del seguiment 
del bon funcionament de la docència a la universitat, i això abasta els àmbits abans citats, que sovint es 
concreten en com funciona una titulació al llarg d’un curs acadèmic. En aquest sentit, el SIQ de la UAB 
permetrà que la universitat, el centre i cada titulació tinguin documentats tots els processos relatius a la 
qualitat que segueix.  
 
I és important que l’entitat corresponent reculli i arxivi la informació sobre si mateixa. Especialment en el cas 
de les titulacions, cada any haurien de fer un informe de seguiment per lliurar a l’equip de govern (informe dels 
coordinadors, degudament pautat i tan simple com sigui possible), de tal manera que es pugui analitzar el seu 
progrés i es pugui anar aplicant, quan es consideri necessari, les mesures correctores imprescindibles. I 
sobretot, cal considerar que el seguiment de la qualitat de la universitat és una forma de retre comptes a la 
societat, ja que podem explicar què fem, per què ho fem i amb quins resultats. I això és perfectament 
compatible amb garantir la qualitat per aconseguir la millora de la pròpia institució.  
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6. L’aplicació del Sistema de Qualitat als Centres  
 
En els processos descrits al capítol anterior, una part de les accions a desenvolupar correspon a les Facultats i 
Escoles. En aquest sentit, resulta imprescindible que els equips de direcció i els de gestió administrativa dels 
Centres, actuïn coordinadament per tal que això sigui possible. Les Facultats i Escoles, doncs, tenen un paper 
rellevant en la qualitat de la docència que s‘imparteix a les seves titulacions, la qual s’ha d’assolir establint 
objectius de treball en que tots els membres del centre s’hi sentin copartíceps. 

 

Per aconseguir-ho cal  actuar en una triple direcció: 

- la creació i/o consolidació dels òrgans que al centre vetllaran per la qualitat de les seves titulacions. 
- l’adaptació del Sistema Intern de Qualitat de la UAB a les característiques pròpies del Centre. 
- la documentació dels acords i decisions presos sobre els aspectes que afectin la qualitat de la 

docència.  
 

A continuació es descriuen amb més detall aquests tres eixos de treball. 

 

6.1. Els òrgans de  qualitat de les Facultats i Escoles 

Cada Facultat i Escola estableix una estructura, en funció de les seves pròpies particularitats, que vetlla per la 
qualitat de la docència. Com a mínim, aquesta estructura ha de contemplar els òrgans següents: 
 

- Un vicedegà /na, sotsdirector/ra responsable de la qualitat de la docència del centre. Seria 
l’interlocutor del Vicerectorat d’Estudis i de Qualitat i de les unitats centrals relacionades amb la qualitat 
de la docència. També recolliria la informació, opinions, etc., de la resta de l’equip de Deganat o de 
Direcció que estigués implicat en les tasques de qualitat (p.e. coordinador d’intercanvis de mobilitat 
Erasmus, coordinador de pràctiques externes, etc.) 

 
- Una Comissió responsable de la qualitat de la docència, presidida pel vicedegà/na, sotsdirector/ra 

que coordini la qualitat de la docència i en la que estiguin representats els coordinadors de les 
titulacions del centre i els diferents estaments de la comunitat universitària, ja que cal que hi hagi 
docents, estudiants i membres del PAS.  En funció de les característiques de cada centre i especialment 
del número de titulacions que imparteixi, la Facultat pot crear subcomissions per titulacions.  

 
- D’altre banda, el Centre pot optar per crear aquesta Comissió de bell nou o assignar les seves funcions 

a alguna de les comissions ja existents, com ara la Comissió Docent. 
 

- En qualsevol cas, sigui quin sigui el model que la Facultat esculli, algunes funcions de la comissió que 
vetlli per la qualitat de la docència  serien: 

 
o Elaboració de l’informe anual de seguiment de la qualitat de la docència. 
o Revisió de les Guies Docents de les assignatures. 
o Control dels recursos tècnics, humans, etc., per afavorir el marc de treball per a l’aprenentatge 

i la docència. 
o Revisió dels resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants, dels Graduats recentment 

i de l’Observatori de Graduats. 
o Control d’incidències, reclamacions i suggeriments. 
o I tot allò que es determini. 

 
Aquest equip de treball, amb el repartiment de tasques que cada Facultat indiqui, és qui haurà de realitzar els 
processos de treball detallats als annexos d’aquest document, degudament adaptats a la idiosincràsia del seu 
centre. 
 
 
6.2. L’adaptació del SIQ a les Facultats 
 
Els processos descrits al punt 5 del document i a l’Annex 1 han de ser concretats per les facultats. Les tasques 
que corresponen a cada Centre  es poden visualitzar a l’annex 5, en el que es delimiten les responsabilitats en 
la creació de la informació, els terminis en que s’han de lliurar les dades, etc., i que s’ha de gestionar des de 
cadascun dels centres de la UAB. Cada Facultat i Escola podrà assumir-ho en funció de les seves particularitats, 
però haurà d’elaborar un document on quedin aclarides aquestes funcions.  
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6.3. La documentació dels acords 

 
Com s’ha esmentat anteriorment, és imprescindible tenir documentades totes les decisions que hom prengui 
respecte de la docència des de les Facultats, ja que és un requeriment legal de les propostes de nous estudis. 
Per tant, s’entén que qualsevol reunió de la comissió que discuteixi sobre temes de docència, les que faci 
l’equip de Deganat al respecte, les que puguin establir els coordinadors de titulacions amb els docents i/o amb 
els estudiants, etc., aixecaran una acta on constarà, com a mínim:  

- Data  i lloc de la reunió. 
- Nom de la comissió, grup de treball, etc., que es reuneix. 
- Nom i càrrec o condició (estudiant, docent, PAS) de les persones presents. 
- Ordre del dia de la reunió. 
- Acords presos. 

 
Aquestes actes entraran a formar part del sistema d’Informació i de Documentació establert per la UAB per 
conservar tota la informació generada per les titulacions, que han de conduir a la seva acreditació. 
 

 
7. Conclusions  
 
La creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior suposa, entre d’altres, posar la qualitat com un dels eixos 
prioritaris en l’estratègia de les universitats europees, tan pel que fa a la recerca com a la docència.  
 
D’altre banda, les polítiques de qualitat tindran incidència en la competitivitat de les universitats en l’àmbit 
nacional i europeu. 
 
Dins d’aquest nou context, la UAB ha elaborat aquest document marc de totes les actuacions d’assegurament 
de la qualitat en l’àmbit docent, amb l’objectiu d’acreditar les titulacions que siguin aprovades a les instàncies 
pertinents, però especialment amb la idea d’estendre a tota la comunitat universitària el compromís per la 
qualitat de la nostra institució. Cal assenyalar que la UAB  porta molts anys implantant una cultura de la 
qualitat en els seus estudis, la seva recerca i en altres àmbits per la qual cosa, bona part de les accions que es 
recullen ja s’estan duent a terme des de fa temps. Amb aquest Sistema Intern de la Qualitat es contextualitzen 
i s’expliciten, per poder atendre els requeriments que es fan en els programes d’implantació de la qualitat de la 
docència que són impulsats des de les Agències de Qualitat.  
 
Finalment cal tenir present que el seguiment de la qualitat de la docència és una forma de retre comptes a la 
societat a la que presta servei la UAB, ja que li permet explicar què fa, per què ho fa i amb quins resultats.  
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Annex 1. Quadres dels processos 

 
⇒ Procés 1.  Garantir la qualitat dels plans d’estudi 
 

 
Acció: Definició de l’oferta de titulacions 

Òrgans responsables  En l’àmbit de la UAB: 

Consell de Govern. 

Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica 

Vicerectorat d’Estudis i de Qualitat 

Subcomissió de grau 

Subcomissió de postgrau  

Comissió d’Afers Acadèmics 

Consell Social 

 

En l’àmbit del Centre: 

Deganat o Direcció 

Vicedeganat o Sotsdirecció 

Comissió de disseny de plans d’estudi  

Activitats que comporta Definició del mapa de titulacions de la UAB 

Aprovació de la llista de titulacions proposades pels Centres 

Programació i suport al procés de disseny de noves titulacions 

Inputs  Directrius MEC 

Arquitectura UAB  

Directrius del Consell Interuniversitari de Catalunya 

Plans d’estudi anterior  

Marcs de referència 

Llibres Blancs 

Plans d’estudi d’altres universitats amb reconegut prestigi 

Informes d’associacions professionals, col·legis professionals, ETC. 

Observatori de Graduats: estudis sobre la inserció laboral dels 
graduats 

Dades històriques de matrícula, accés, rendiment acadèmic, taxa 
d’abandonament, taxa de graduació i taxa d’eficiència. 

Outputs  Mapa titulacions UAB 

Arquitectura UAB 

Acta de l’aprovació de l’oferta de titulacions de la UAB 

Suport administratiu/ Unitat 
Tècnica 

Unitats implicades: 

OGID 

OPQ 

IDES 

Comissió de suport tècnic i acadèmic 
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Acció: Disseny dels plans d’estudi 

Òrgans responsables  En l’àmbit de la UAB: 

Comissió de suport tècnic 

En l’àmbit del Centre: 

Comissió pròpia del Centre 

Activitats que comporta Definir el pla de treball per l’elaboració de títols i designació d’una 
comissió encarregada del procés. 

Comptar amb la participació dels diferents col·lectius: professorat, 
alumnat, personal d’administració i serveis i representants del món 
professional 

Dissenyar el pla d’estudis de la titulació. 

Presentació de la memòria per la verificació. 

Inputs  Directrius MEC;  

Arquitectura UAB;  

Directrius del Consell Universitari de Catalunya;  

Marcs de  referència;  

Llibres Blancs ANECA;  

Plans d’estudi d’altres  universitats amb reconegut prestigi. 

Informes d’associacions professionals,col·legis professionals;  

Observatori de  Graduats;  

 

Dades històriques d’accés, de  matrícula, de  rendiment acadèmic, 
taxes d’abandonament, taxes de graduació, taxes d’eficiència 

Outputs  Actes de les reunions de la comissió de suport tècnic. 

Actes de la comissió encarregada del procés. 

Memòria per la sol·licitud de verificació de nous títols. 

Plans d’estudi 

Suport administratiu/ Unitat 
Tècnica 

Unitats implicades: 

IDES 

OGID 

OPQ 

Comissió de suport tècnic i acadèmic 

 
 
 
Acció: Difusió de l’oferta de titulacions 

Òrgans responsables  En l’àmbit de la UAB: 

Consell de govern 

Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica 

Vicerectorat d’Estudis i de Qualitat 

Àrea de Comunicació i de Promoció 

 

En l’àmbit del Centre: 

Vicedeganat o Sotsdirecció 

Comissió de docència 

Activitats que comporta Definir la política de publicitat sobre l’oferta de titulacions 

Calendari de difusió 

Mitjans a utilitzar en la difusió 
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Sistemes de difusió Pàgina web 

Guia de l’alumnat 

Jornada de portes obertes 

Saló de l’ensenyament 

Presentació a instituts de secundària 

Sistemes de seguiment L’Àrea de Comunicació i de Promoció fixa els sistemes de seguiment i 
avaluació dels resultats de la difusió. 

Calendari de seguiment de les accions de difusió. 

Suport administratiu/ Unitat 
Tècnica 

OPQ 

Àrea de Comunicació i de Promoció 

 
 
 
Acció: Revisió de l’oferta de titulacions 

Òrgans responsables En l’àmbit de la UAB: 

Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica 

Vicerectorat d’Estudis i de Qualitat 

Subcomissió de graus 

Subcomissió de postgrau 

 

En l’àmbit del Centre: 

Vicedeganat, Sotsdirecció 

Comissió de docència 

Activitats que comporta Disposar de sistemes per avaluar el manteniment de l’oferta de 
titulacions 

Avaluar informacions pertinents per decidir sobre el manteniment de 
l’oferta de titulacions 

Processos de verificació i d’acreditació 

 

Calendari Preveure una revisió a partir de la finalització de la primera promoció 
de graduats. 

Revisió després de cada període d’acreditació 

Inputs  Oferta de titulacions UAB 

Informació sobre altres ofertes d’ensenyaments: 

Universitats del sistema educatiu català i estranger de referència 

Informes dels comitès de verificació i d’acreditació 

Informes d’agents externs sobre l’actualització de l’oferta 

Outputs  Pla de treball de l’organisme encarregat de la revisió  

Actes dels acords sobre anàlisi i decisions 

Nova oferta de titulacions revisades 

 

Suport administratiu/ Unitat 
Tècnica 

Oficina de Programació i de Qualitat (OPQ) 

IDES 

Àrea de comunicació i de promoció 

Gestió acadèmica 

 
 
 



BOUAB Núm. 52          Maig del 2008 

 
 

_____________________________________________________ 72

⇒ Procés 2. Avaluar  i millorar la qualitat del desenvolupament de les  titulacions 
 

Acció: Avaluació del desenvolupament del pla d’estudis  

Òrgans responsables  En l’àmbit de la  UAB: 

Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica 

Vicerectorat d'Estudis i de Qualitat 

Vicerectorat d'Estudiants 

Comissió de Qualitat i Avaluació 

 

En l'àmbit del Centre: 

Vicedeganat o Sotsdirecció 

Comissió de docència 

 

En l’àmbit de titulació: 

Coordinació d'estudis     

Activitats que comporta Recollida de les informacions necessàries per a l'anàlisi i l'avaluació. 

Calendari de reunions dels diferents òrgans encarregats d'analitzar i 
revisar. 

Anàlisi dels resultats. 

Proposta de millores 

Organització d'un informe anual de seguiment. 

Organització d'arxiu documental. 

Organitzar un sistema de verificació i de preparació per a l'acreditació    

Calendari  A l'inici del curs: 

Dades sobre accés i matrícula. 

Dades sobre perfil d'entrada de l’alumnat. 

Accions de promoció de la titulació 

 

Dues vegades a l'any: 

Dades de rendiment acadèmic. 

 

Una vegada a l'any: 

Anàlisi de les taxes d'abandó i de graduació 

Anàlisi dels programes de mobilitat i intercanvi. 

Anàlisi dels programes de pràctiques externes (practicums; Projectes 
Fi d'Estudis). 

Anàlisi de la satisfacció dels diferents agents. 

 

Periòdicament (a determinar): 

Dades sobre inserció laboral; en tot cas una vegada la primera 
promoció de graduats ha finalitzat els estudis. 

Opinions d'agents externs. 

Inputs  Dades d'accés i de matrícula. 

Dades sobre rendiment acadèmic: distribució de notes, taxes 
d'abandó, taxes de graduació, taxa d'eficiència. 

Estadístiques sobre participació en programes de    mobilitat i 
intercanvi i en programes de pràctiques    externes. 

Estudis sobre la inserció laboral. 

Enquestes de satisfacció dels diferents agents. 

Resultats de reunions amb agents externs. 
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Outputs  Calendari de reunions 

Actes de les reunions de la comissió de docència  

Informe anual de seguiment de les titulacions 

Pla de millores del desenvolupament de la titulació a incorporar en 
l’informe anual de seguiment. 

Suport  administratiu/ Unitat 
Tècnica 

Oficina de Programació i de Qualitat (OPQ) 

Gestió Acadèmica 

 
 
 
 
⇒ Procés 3: Avaluar i millorar la qualitat de l’activitat docent del professorat 
 
 
Acció: Avaluació de la qualitat en l'activitat docent del professorat (PAAD i programa  DOCENTIA) 

Òrgans responsables  En l’àmbit de la  UAB: 

Vicerectorat d'Estudis i de Qualitat 

Comissió de Qualitat i d'Avaluació (CQA)  

 

En l’àmbit de Centre: 

Vicedeganat o Sotsdirecció 

Comissió de docència 

 

En l’àmbit de la titulació: 

Coordinació d'estudis     

Activitats que comporta Recollida de les informacions necessàries. 

Calendari de reunions de les comissions implicades. 

Anàlisi dels resultats sobre l'avaluació de l'activitat docent: 

Enquesta als alumnes (Programa d'Avaluació de l'activitat docent del 
professorat –PAAD-) 

Resultats de l'avaluació dels trams de docència (programa 
DOCENTIA). 

Anàlisi de la participació del professorat en projectes d'innovació 
docent, cursos de formació, formació professorat novell, programes 
d'intercanvi.     

Informe resum a incorporar a l'informe anual de    seguiment. 

Calendari Anàlisi de les dades de les enquestes d'avaluació    de l'activitat 
docent del professorat (dues vegades a l'any, al finalitzar cada 
semestre). 

Resultat del programa d'avaluació dels trams autonòmics –DOCENTIA- 
(una vegada a l'any). 

Resultats de la participació del professorat en projectes d'innovació 
docent, cursos de formació, formació de professorat novell, programes 
d'intercanvi (una vegada a l'any) 

Inputs Resultats de les enquestes d'activitat docent (PAAD) 

Resultats del programa d'avaluació de l'activitat        docent 
(DOCENTIA). 

Dades sobre participació en cursos i projectes d'innovació (IDES i 
OPQ) 

Estadístiques sobre programes de mobilitat i intercanvi del professorat 
(ARI) 
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Outputs  Calendari de reunions. 

Actes de les reunions de la comissió de    docència. 

Informe resum a incorporar a l'informe anual de    seguiment. 

Suport administratiu/ Unitat 
Tècnica 

Oficina de Programació i de Qualitat (OPQ) 

IDES 

ARI 

Gestió Acadèmica  

 
 
 
 
⇒ Procés 4. Garantir la qualitat de les pràctiques externes i/o els Treball de Fi d’Estudis  
 
 
Acció: Programa de pràctiques externes 

Òrgans responsables  En l’àmbit de la UAB: 

Vicerectorat d’Estudis i de Qualitat 

Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica 

Vicerrectorat d’Estudiants 

Treball Campus 

 

En l’àmbit del Centre: 

Vicedeganat, Sotsdirecció 

Comissió docent 

 

En l’àmbit de la titulació: 

Coordinació de la titulació 

Activitats que comporta  Contacte amb entitats i empreses per organitzar convenis de 
pràctiques 

Confecció del catàleg de pràctiques (oferta oberta i oferta de reserva 
de plaça) 

Preinscripció de l’alumnat 

Assignació de places  

Assignació de les persones responsables de l’acció tutorial 

Realització de la pràctica 

Avaluació 

Inputs Llistat de Centres i institucions que ofereixen places 

Normativa del programa de pràctiques externes 

Outputs Calendaris de realització de l’activitat 

Normativa de pràctiques en empreses 

Convenis amb empreses 

Manual de l’alumnat i manual de l’empresa o institució 

Resultats de l’avaluació: acció tutorial des del Centre i des de 
l’empresa o institució 

Enquestes de satisfacció de l’alumnat i el professorat 

Grau de satisfacció de les empreses (informe de la persona 
responsable de l’acció tutorial) 

Memòria/Resum anual a incorporar a l’Informe de seguiment de 
titulació. 
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Sistema de difusió Guia del Centre 

Pàgina web 

Informació en el taulell d’anuncis del Centre 

Cartells informatius específics 

Suport administratiu/Unitat 
Tècnica 

Suport administratiu:  

Gestió Acadèmica.  

Treball Campus 

 
 
Acció: Treballs de Fi d’Estudis 

Òrgans responsables En l’àmbit de la UAB: 

Vicerectorat d’Estudis i de Qualitat 

Vicerectorat d’Estudiants i de Cultura 

 

En l’àmbit del Centre: 

Vicedeganat, Sotsdirecció 

Comissió docent 

 

En l’àmbit de la titulació: 

Coordinació de la titulació 

Activitats que comporta TFE Interns: 

 Proposta dels departaments 

 Nomenament del professorat encarregat de l’acció tutorial 

 Formació de les comissions d’avaluació de TFE 

 Els departaments assignen a l’alumnat els recursos 
necessaris. 

TFE Externs: 

Firmar un conveni amb l’empresa 

Assignació de professorat tutor 

Tipus A: proposats per l’alumnat que treballa en una empresa 

 L’alumnat proposa el tema del TFE  

 L’existència d’un membre del professorat per realitzar l’acció 
tutorial valida la proposta. 

 L’empresa subministra a l’alumnat els recursos necessaris per a 
realitzar el TFE 

Tipus B: Proposats per les empreses 

 L’empresa contacta amb les persones responsables dels TFE  

 Les persones responsables dels TFE validen la proposta  

 Es realitza la tria i la selecció de TFE 

 L’empresa subministra a l’alumnat els recursos necessaris per a 
realitzar el TFE 

Activitats comunes a tots el casos anteriors: 

 Recollida de les memòries i el seu lliurament als membres de la 
comissió d’avaluació.  

 Recollida de la versió electrònica de la memòria i del permís de 
l’alumnat per la seva publicació, i el seu lliurament a la biblioteca.  

 Nomenament de les comissions d’avaluació i gestió de les defenses 
públiques dels TFE.. 
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Calendari: de planificació i de 
realització de l’activitat 

Períodes d’oferta: 

 S’estableixen dos períodes d’oferta de projectes 

 S’estableixen dos períodes d’assignació, corresponents als dos 
períodes d’oferta abans esmentats 

 S’estableixen dos períodes de matrícula 

 Entrega d’informes previs i memòries 

Calendari de sol·licitud de lectura: 

 L’alumnat ha de sol·licitar la defensa del seu projecte davant de la 
comissió d’avaluació, d’acord amb el seu responsable de direcció (i 
de la seva tutorització si es dóna el cas) 

Període de nomenament de les comissions d’avaluació: 

 La comissió docent nomena als membres de les comissions 
d’avaluació 

Calendari de defensa del projecte i convocatòries. 

 

Inputs Descripció dels TFE oferts pel professorat 

Descripció dels TFE oferts per les empreses i condicions “laborals”  

Descripció dels TFE proposats per l’alumnat 

Normativa del TFE 

Satisfacció de les empreses 

Enquestes de satisfacció de l’alumnat i el professorat 

Outputs Calendari dels TFE 

Normatives i plantilles 

Convenis amb empreses 

Memòries dels TFE 

Resum anual a incorporar a l’informe de seguiment de les titulacions 

Sistemes de difusió El resum anual s’entregarà als departaments involucrats en la 
docència de la titulació i al Centre. 

Les memòries dels TFE s’entreguen a les biblioteques. 

Suport administratiu/Unitat 
Tècnica 

Suport administratiu:  

Gestió Acadèmica de l’Escola.  

 
 
⇒ Procés 5. Garantir la qualitat dels programes de mobilitat i d’intercanvi 
 
 
Acció: Programa de mobilitat i d’intercanvi 

Òrgans responsables  En l’àmbit de la UAB: 

Vicerectorat de Relacions Internacionals 

Àrea de Relacions Internacionals 

 

En l’àmbit del Centre: 

Vicedeganat, Sotsdirecció d’intercanvis i de mobilitat 

Comissió de docència 

Gestió acadèmica 

 

En l’àmbit de la titulació: 

Coordinació de titulació 

Sotcoordinació d’intercanvis 
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Activitats que comporta  Signatura de convenis 

Assessorament previ a l’alumnat 

Selecció de l’alumnat 

Tutoria prèvia a la matrícula  

Revisió i aprovació d’acords acadèmics 

Matrícula de l’alumnat IN 

Sessions d’acollida a l’alumnat IN 

Seguiment de l’alumnat  (IN i OUT) 

Qualificació de l’alumnat IN 

Reconeixement dels cursos i qualificació de l’alumnat OUT (persona 
encarregada de la coordinació dins la titulació dels intercanvis) 

Certificació de l’arribada (Centre) i de l’estada realitzada (Titulacions)  

 

Inputs 

Normativa d'intercanvis de la UAB 

Normativa del MEC  

Convocatòries externes sobre possibles ajuts complementaris (Beques 
AGAUR) 

Outputs Dossier de suport a l’alumnat OUT.  

Informe sobre resultats del programa de mobilitat i d’intercanvi 

Memòria-resum a incorporar a l’informe de seguiment de la titulació 

Sistemes de difusió Cartells i tríptics.  

Llocs web de la Universitat, del Centre i de la Titulació  

Reunions informatives presencials per a l’alumnat IN  

Missatges personalitzats a la bústia de correu  

Resum anual a incloure a l’informe de seguiment 

Sistemes de recollida 
d’informació: estadístiques de 
participació i satisfacció 

La Gestió Acadèmica del Centre emmagatzema i classifica les dades 
de l’alumnat (personals i acadèmiques) i els distribueix a la 
coordinació d’intercanvis de cada titulació. 

El Centre realitza anualment un estudi sobre la mobilitat i comunica 
els resultats a l’òrgan encarregat de la mobilitat de cada titulació. 

La titulació realitza un anàlisi que s’incorpora a l’informe anual de 
seguiment. 

Suport administratiu/Unitat 
Tècnica 

Gestió Acadèmica del Centre. 

Personal administratiu de l’ARI. 

 
 
 
⇒ Procés 6. Analitzar la inserció laboral dels graduats i la seva satisfacció amb la formació rebuda  
 
 
Acció: Recollida d’informació (Observatori de Graduats) 

Òrgans responsables  En l’àmbit de la UAB: 

− Vicerectorat d’Estudiants i de Cultura  

− Comissió de Qualitat i d’Avaluació 

− Oficina de Programació i Qualitat (OPQ) 

 

En l’àmbit del Centre: 

− Vicedeganat, sotsdirecció  

− Comissió de docència 

− Gestió acadèmica 
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En l’àmbit de la titulació: 

− Coordinació de titulació 

Activitats que comporta   Disseny de l’enquesta sobre la inserció laboral, realització del 
treball de recollida d’informació i presentació d’informes als 
responsables de la titulació          

 Organització de grups de discussió amb representants del món 
laboral, ex alumnes, professionals, col·legis professionals, etc. 

 Recollida i organització de les dades dels estudis sobre inserció 
laboral de AQU Catalunya. 

 Recollida d’altres informacions rellevants sobre la inserció de 
titulats de la Universitat. 

Inputs  Llistats de graduats de les promocions subjectes a l’estudi sobre 
la inserció. 

 Relació de responsables d’empreses, professionals, col·legis 
professionals. 

Outputs  Informes sobre la  inserció laboral, per titulacions i  per àrees. 

 Informes sobre resultats dels grups de  treball amb agents 
externs.  

 Informe resum a  incorporar a l’informe anual de seguiment. 

Suport administratiu/Unitat 
Tècnica 

OPQ (Observatori de Graduats) 

Treball campus 

 
 
Acción: Anàlisi dels resultats sobre la inserció laboral 

Òrgans responsables  En l’àmbit de la UAB: 

− Vicerectorat d’Estudiants i de Cultura  

− Comissió de Qualitat i d’Avaluació 

− Vicerectorat d’Estudis i Qualitat 

 

En l’àmbit del Centre: 

− Vicedeganat, sotsdirecció  

− Comissió de docència 

− Gestió acadèmica 

 

En l’àmbit de titulació: 

− Coordinació de titulació 

Activitats que comporta   Anàlisi dels resultats sobre la  inserció laboral. 

 Reflexió sobre perfils professionals i competències requerides pels 
treballs que realitzen els graduats. 

 Reflexió sobre els resultats dels grups de  discussió amb agents 
externs 

Inputs  Informes de l’Observatori de  Graduats 

 Informes propis de  les titulacions. 

 Dades sobre inserció laboral dels estudis de  AQU Catalunya. 

 Informes de  col·legis professionals. 

 Informacions de  Treball Campus 

 Informes sobre grups de  treball amb agents externs. 
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Outputs  Actes de les reunions d’Anàlisi de  resultats 

 Informe resumen a  incorporar a l’informe de  seguiment de les 
titulacions. 

Suport administratiu/Unitat 
Tècnica 

OPQ (Observatori de graduats) 

 
 
 
 
⇒ Procés 7. Analitzar la satisfacció dels diferents col·lectius implicats 
 
 
Acció: Grau de satisfacció dels diferents agents implicats en el desenvolupament de les titulacions 

Òrgans responsables  En l’àmbit de la UAB: 

− Vicerectorat d’Estudiants i de Cultura  

− Comissió de Qualitat i d’Avaluació 

− Vicerectorat d’Estudis i Qualitat 

 

En l’àmbit del Centre: 

− Vicedeganat, sotsdirecció  

− Comissió de docència 

− Gestió acadèmica 

 

En l’àmbit de titulació: 

− Coordinació de titulació 

Activitats que comporta  Recollida de les informacions necessàries. 

Calendari de reunions de la comissió de docència. 

Anàlisi dels resultats: 

Enquestes de satisfacció de graduades i graduats recents 

Recollir informació sobre el grau de satisfacció del professorat  

Recollir informació sobre l’alumnat participant en programes de 
mobilitat i intercanvi 

Recollir informació sobre l’alumnat participant en programes de 
pràctiques externes. 

Inputs Enquesta de satisfacció a recents graduades (enquesta en fase 
d'implementació)    . 

Resultats sobre satisfacció del professorat (existent en alguns 
centres). 

Satisfacció de l’alumnat participant en programes de mobilitat i en 
programes de pràctiques    externes. 

Outputs Calendari de reunions. 

Actes de les reunions de la comissió de docència. 

Informe resum a incorporar a l'informe anual de    seguiment 

Suport administratiu/Unitat 
Tècnica 

Oficina de Programació i de Qualitat (OPQ) 

Gestió acadèmica 
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⇒ Procés 8. Gestionar les incidències, reclamacions i suggeriments 
 
Acció: Recollida de les incidències, reclamacions i suggerències 

Òrgans responsables  En l’àmbit de UAB: 

- Vicerectorat d’Estudiants i de Cultura 

− Vicerectorat d’Estudis i de Qualitat 

− Gabinet del Rectorat 

− Defensor de l’alumnat (Síndic de Greuges) 

− Infhttp://www.uab.cat/servlet/Satellite/CONEIX-LA-
UAB/Sindic-de-Greuges-1090508132517.htmlormes 
presentats pel Defensor de l’alumnat 

 

En l’àmbit del Centre: 

− Gestió acadèmica 

− Administradors de bústia 

 

En l’àmbit de titulació: 

− Coordinació de titulació 

Activitats que comporta  Manteniment de l’aplicació “UAB, digueu”  

 Aplicació descentralitzada: administradors de  bústia a  cada 
Centre. 

Outputs  Formulari en xarxa 

 Base de dades amb l’estat de les consultes i temes principals de 
preocupació a la UAB 

 

 

 Informe resum a  incorporar a l’informe anual  de  seguiment de  
les titulacions. 

Suport administratiu/Unitat 
Tècnica 

Unitat d’estudis 

Gabinet del Rectorat 

Gestió Acadèmica 

 
 
⇒ Procés 9. Establir un sistema per a la supressió de títols 
 
 
Acció: Sistema de supressió de títols 

Òrgan responsable  Vicerectorat d’Estudis i de Qualitat 

Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica 

Subcomissió de grau 

Subcomissió de postgrau 

Activitats que comporta Definir els criteris per l’eventual supressió de títols 

Establir mecanismes de supressió de títols: repercussió i garanties 
sobre l’alumnat matriculat. 

Inputs  Resultats del procés de revisió de l’oferta de títols de la UAB 

Resultats del procés de verificació i d’acreditació per part d’agències 
externes 

Outputs Document de criteris per l’eventual supressió de títols 

Actes de les reunions de l’organisme encarregat de la supressió 
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Sistemes de difusió Utilitzar els mateixos mitjans que serveixen per difondre l’oferta 
d’ensenyaments. 

Suport administratiu/ Unitat 
Tècnica 

Oficina de Programació i de Qualitat (OPQ) 

IDES 

Àrea de comunicació i de promoció 

 
 
⇒ Procés 10. Establir mecanismes per assegurar la transparència i la rendició de comptes 
 

 
Acció: Organitzar el sistema d’informació pública 

Òrgans responsables  En l’àmbit de la UAB: 

Vicerectorat d’Estudis i de Qualitat 

Comissió de Qualitat i d’Avaluació (CQA) 

Àrea de Comunicació i de Promoció 

 

En l’àmbit del Centre: 

Vicedeganat, Sotsdirecció 

Comissió de docència 

 

En l’àmbit de titulació: 

Coordinació de titulació 

Activitats que comporta:  Organitzar les informacions que han de ser publicades. 

Fixar criteris sobre la publicació 

Decidir els mitjans de difusió 

Crear un espai propi en la pàgina web sobre tema de qualitat de les 
titulacions de la UAB. 

Inputs Memòria per la sol·licitud de verificació de títols. 

Informe anual de seguiment de les titulacions. 

Sistemes de  difusió Pàgina web 

Informació pública en les biblioteques de la UAB 

Suport administratiu/Unitat 
Tècnica 

OPQ 

Àrea de Comunicació i de Promoció 

Gestions Acadèmiques 

 
 
 
 
Annex 2. Òrgans responsables dels processos de qualitat 
 
 

1. Òrgans a nivell central. 

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/CONEIX-LA-UAB/Generals-1094798002722.html 

 

1.1 Equip de Govern  

L'Equip de Govern és el consell de direcció que assisteix al rector en el desenvolupament de les seves 
competències i està format pels vicerectors, el secretari general i el gerent. 
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El rector és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i en té la representació legal i institucional. 
Exerceix la direcció, el govern i la gestió de la Universitat, desenvolupa les línies d'actuació aprovades pels 
òrgans col·legiats corresponents i n'executa els acords, i presideix el Claustre, el Consell de Govern, l'Equip de 
Govern, la Junta Consultiva i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
Les funcions principals del rector són les de representar oficialment la Universitat davant dels poders públics i 
davant de les entitats públiques o privades i representar judicialment i administrativament la Universitat en tota 
mena de negocis i actes jurídics; nomenar i cessar els vicerectors (informant-ne al Claustre), el secretari 
general, el secretari general adjunt i el gerent de la Universitat (escoltat el Consell Social); i exercir totes les 
facultats de d' govern i administració no atribuïdes expressament pels Estatuts als altres òrgans rectors. La 
durada del seu mandat és de quatre anys i pot ser reelegit per un període consecutiu. El rector podrà delegar 
funcions als vicerectors, que poden substituir-lo en cas de necessitat. 

El secretari general o, per delegació, el secretari general adjunt, dóna fe dels actes i acords de la Universitat i 
és la persona responsable superior dels registres i arxius universitaris i de l'assessoria jurídica, i garanteix la 
publicitat dels acords de la Universitat. 

 
Els vicerectors són les persones responsables de dirigir i de coordinar les diverses àrees i activitats 
universitàries que el rector els atribueixi i exerceixen, a més, les competències que els delegui. 

El gerent, d'acord amb el rector i amb les directrius marcades pel Consell de Govern i pel Consell Social, 
dirigeix i gestiona els serveis administratius i econòmics de la Universitat. 

 
1.2 Consell de Govern  

El Consell de Govern és l'òrgan suprem de govern col·legiat de la Universitat i, com a tal, estableix les seves 
línies estratègiques i programàtiques, així com les directrius, normatives i procediments per a la seva aplicació, 
en els àmbits de l'organització dels ensenyaments, recerca, recursos humans i econòmics i elaboració de 
pressupostos. Assisteix el rector en l'exercici de les seves funcions. 

El Consell de Govern està format per: 

a) El rector, que el presideix 
b) El secretari general 
c) El gerent 
d) Quinze membres de la comunitat universitària designats pel rector. En aquest total hi haurà membres 

del personal acadèmic, dels estudiants i del personal d'administració i serveis. 
e) Quinze membres elegits pels degans, directors d'escola, directors de departament i d'institut 

universitari de recerca entre els degans, directors d'escola, directors de departament i d'institut 
universitari de recerca, respectivament. 

f) Vint membres del Claustre, escollits per i entre els mateixos membres de cadascun dels sectors 
elegibles. D'aquests membres, tenint en compte la representació dels diferents sectors, dotze seran 
representants del personal acadèmic, dels quals set seran professors funcionaris doctors i cinc 
funcionaris no doctors o contractats; sis representants dels estudiants, entre els quals hi haurà d'haver 
almenys un representant de doctorat, i dos representants del personal d'administració i serveis. 

A més, formen part del Consell de Govern tres membres del Consell Social que no pertanyin a la comunitat 
universitària. 

Les atribucions principals del Consell de Govern són les de proposar al Consell Social la creació de noves 
titulacions o carreres; concertar acords amb d?altres universitats estatals o estrangeres i altres entitats 
públiques o privades; proposar al Consell Social la creació, modificació o supressió de Centres universitaris; 
proposar el pressupost i la programació plurianual de la Universitat i la memòria econòmica; informar i adoptar 
acords sobre les plantilles i les vacants de places de professors i de personal d’administració i serveis; acordar 
transferències de crèdits de la seva competència; desenvolupar els Estatuts i exercir les funcions normatives, 
llevat dels supòsits en què s’atribueixin a d’altres òrgans universitaris; establir o desenvolupar les normes de 
disciplina acadèmica; decidir la creació, modificació i supressió de departaments. 
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1.3 Comissió de Qualitat i d'Avaluació  

Correspon a la Comissió de Qualitat i d'Avaluació: 

a) Aprovar el desenvolupament dels sistemes d'avaluació del rendiment del personal acadèmic. 
b) Aprovar l'aplicació dels sistemes d'avaluació del rendiment del personal acadèmic. 
c) Aprovar les concessions de trams docents. 
d) Aprovar l'aplicació dels sistemes d'avaluació institucional 
e) Aprovar l'aplicació dels programes d'estudis d'inserció professional i de satisfacció dels graduats 
f) Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l'aplicació de les normatives aprovades en matèria de qualitat i 

avaluació pel Consell de Govern, i interpretar i desenvolupar els aspectes no contemplats, d'acord amb els 
principis generals establerts al respecte. 

Correspon a la Comissió de Qualitat i d'Avaluació aprovar, per delegació del Consell de Govern, els assumptes 
que aquest òrgan expressament li delegui. 

Correspon a la Comissió de Qualitat i d'Avaluació informar de les propostes que han de ser discutides i, si 
s'escau, aprovades pel Consell de Govern en matèria de: 

a) Sistemes d'avaluació del rendiment del personal acadèmic. 
b) Contracte programa amb la Generalitat de Catalunya i desplegament dels acords de planificació interna. 
c) Qualsevol altra que estableixi la normativa vigent o per la qual el Consell de Govern requereixi un informe 

de la Comissió. 

 
1.4 Comissió d’Afers Acadèmics 

Correspon a la Comissió d’Afers Acadèmics, per delegació del Consell de Govern: 
 
a) Aprovar els plans d’estudi dels estudis de grau i postgrau (inclòs el doctorat) que condueixen a títols oficials 

i a títols propis i informar al Consell Social. 
b) Aprovar la concessió dels premis extraordinaris d’estudis de grau i de postgrau. 
c) Aprovar el calendari acadèmic i administratiu 
d) Proposar l’acreditació de títols propis 
e) Aprovar normatives en matèria d’afers acadèmics 
f) Aprovar els criteris d’admissió, nombre de places i calendari acadèmic d’admissió d’alumnat de segon cicle 
g) Autoritzar el canvi d’estudis per interdisciplinarietat 
h) Autoritzar el canvi d’itinerari dins dels mateixos estudis 
i) Aprovar el nombre de places d’accés d’alumnat estranger amb estudis convalidats parcials i el calendari 

acadèmic d’admissió 
j) Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern delegui 
 
Correspon a la Comissió d’Àfers Acadèmics informar de les propostes que han de ser discutides i, si procedeix, 
aprovades pel Consell de Govern en matèria de: 
 
a) programació plurianual dels estudis i ensenyaments de la UAB 
b) implantació, creació, modificació i supressió de centres, departaments, ensenyaments i títols de grau i de 

postgrau, i també adscripció i vinculació de centres. 
c) En qualsevol altre matèria que estableixi la normativa vigent o per la qual el Consell de Govern requereixi 

un informe de la Comissió. 
 

1.5 Subcomissió de Grau 

Correspon a la Subcomissió de Grau, per delegació del Consell de Govern: 
a) Aprovar les modificacions de plans d’estudis de grau derivades de la seva aplicació 
b) Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern delegui 
 
Correspon a la Subcomissió de Grau: 
a) Aprovar les activitats de lliure elecció 
b) Aprovar les assignatures d’Universitat i altres aspectes derivats del contingut dels plans d’estudis de grau 
c) Aprovar les mencions al títol 
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d) Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria acadèmica 
d’estudis de grau pel Consell de Govern. Interpretar i desenvolupar aspectes no previstos, d’acord amb els 
principis generals establerts respecte aquest qüestió. 

 
Correspon a la Subcomissió de Grau informar de les propostes que han de ser discutides i, si procedeix, 
aprovades pel Consell de Govern, o per la Comissió d’Assumptes Acadèmics en matèria de: 
a) Normatives en matèria d’afers acadèmics relacionats amb l’alumnat de grau 
b) Qualsevol altre que estableixi la normativa vigent o per la qual el Consell de Govern o la comissió d’Afers 

Acadèmics requereixi un informe de la Subcomissió 
 

1.6 Subcomissió de Postgrau 

Correspon a la Subcomissió de Postgrau, per delegació del consell de Govern: 
a) Aprovar les modificacions de plans d’estudis de Postgrau derivades de la seva aplicació 
b) Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern li delegui 
 
Correspon a la Subcomissió de Postgrau: 
a) Assumir les competències que en relació amb els estudis de doctorat a extingir s’estableixin al Real decret 

778/1998, de 30 d’abril. 
b) Assumir les competències que en relació amb els estudis de postgrau oficial i de doctorat s’estableixin al 

Real decret 56/2005, de 21 de gener i les seves posteriors modificacions: 
− Informe previ vinculant a les sol·licituds d’alumnat que demani accedir als estudis de postgrau amb 

180 crèdits superats, però sense estar en possessió d’un títol de grau 
− Admissió d’alumnat estranger sense necessitat d’homologar el títol  
− Proposta al Consell de Govern del contingut dels programes de postgrau –plans d’estudis-  
− Autorització de la col·laboració de professionals o investigadors que no siguin professorat universitari 
− Aprovació del contingut dels estudis de doctorat, si procedeix 
− Aprovació de les línies de troballa dels programes oficials de postgrau i la relació del professorat 
− Aprovació del procediment i els criteris de selecció d’alumnat de doctorat 
− Competències en matèria de tesis doctorals 

c) Aprovar la distribució de la subvenció de doctorat 
d) Aprovar els programes de tots els cursos de formació continuada presentats pels departaments, les àrees, 

els instituts, els centres i l’Escola de Postgrau, que condueixen a l’obtenció dels títols propis de postgrau 
e) Aprovar el règim econòmic dels cursos de formació continuada 
f) Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria d’estudis de 

postgrau i de doctorat pel Consell de Govern, e interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord 
amb els principis generals establerts respecte d’aquestes qüestions 

 
Correspon a la Subcomissió de Postgrau informar de les propostes que han de ser discutides i, si procedeix, 
aprovades pel Consell de Govern, o per la Comissió d’Afers Acadèmics, en matèria de: 
 
a) Normatives en matèria d’afers acadèmics relacionats amb els estudis de postgrau i doctorat 
b) En qualsevol altre matèria que estableixi la normativa vigent o per la qual el Consell de Govern o la 

Comissió d’Afers Acadèmics requereixi un informe de la Subcomissió. 
 
 
1.7 Comissió de recolzament tècnic per la implantació de les noves titulacions 

 

Aquesta comissió està formada per: 

− Vicegerència d’Ordenació Acadèmica 
− Autònoma Interactiva (OAID) 
− Serveis informàtics 
− Àrea de Comunicació i de Promoció 
− Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior (IDES) 
− Oficina de Programació i Qualitat (OPQ) 
− Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació (OGID) 
− Escola de Postgrau 
− Gabinet jurídic 
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Annex 3. Relació d’oficines i unitats relacionades amb els diferents procediments 
 

ARI: Àrea de Relacions Internacionals. 
Gestiona els diferents programes i accions adreçades a  afavorir la mobilitat de l’alumnat, del PDI i del PAS. 
 
IDES: La Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior  
Impulsa i vertebra les diverses iniciatives d'optimització de la docència i aporta noves propostes de suport, 
d'innovació, de formació continuada, etc. Els objectius i les accions de l'IDES s'enquadren en el marc de les 
noves exigències de l'European Credit Transfer System (ECTS). 
La unitat IDES organitza l’oferta de cursos de formació per professors de la UAB i incentiva i supervisa la 
participació en projectes d’innovació docent. 
 
OAID: L'Oficina de l'Autònoma Interactiva Docent  
És l'òrgan de la UAB responsable de coordinar, impulsar i desenvolupar l'aplicació de les tecnologies de la 
informació i de la comunicació (TIC) en els sistemes metodològics docents de la comunitat educativa de la UAB. 
L’OAID és responsable de l’organització dels cursos d’adaptació a noves tecnologies adreçat al professorat de la 
UAB (programa PETIC) 
 
OGID: Oficina de Gestió de la Informació i la Documentació 
Gestiona la producció, organització i difusió de les dades sobre el desenvolupament de l’activitat docent de la 
UAB: dades d’accés, de matrícula, de rendiment acadèmic, abandonament, durada d’estudis, etc. 
 
OPQ: Oficina de Programació i de Qualitat. 
Actua com a coordinadora de la implantació i del seguiment del SIQ als diferents nivells de la UAB, sota les 
directrius del Vicerectorat d’Estudis i de Qualitat i de la Comissió d’Avaluació i de Qualitat. 
L’OPQ és la responsable de les dades sobre avaluació de l’activitat docent del professorat (PAAD), de gestionar 
l’avaluació del professorat per l’accés al complement autonòmic (Programa DOCENTIA) i és responsable del 
seguiment dels graduats a partir de les activitats de l’Observatori de Graduats.  
D’altra banda, és l’oficina encarregada d’efectuar la revisió i avaluació dels informes de seguiment de les 
titulacions i de realitzar l’informe a presentar al Vicerectorat d’Estudis i de Qualitat. 
 
UNEIX: És el sistema d'informació d'Universitats i Recerca de Catalunya. Facilita dades comparatives sobre 
diferents aspectes del desenvolupament de les titulacions de les universitats catalanes. 
 

PAAD: Programa d’avaluació de l’activitat docent del professorat. Consta d’una enquesta dirigida a l’alumnat 
per cada un dels semestres d’un curs escolar. Cada bienni tot el professorat de la UAB ha de tenir una avaluació 
d’alguns dels grups d’assignatura als que imparteix docència. 
 
 
Annex 4. L’informe anual de seguiment de les titulacions 
 
L’activitat bàsica del SIQ s’articula en base a la necessitat de presentar un informe anual de seguiment de les 
titulacions. 
 
Les comissions de docència de titulació, juntament amb els coordinadors de titulació, son els òrgans 
responsables de la organització de les diferents activitats que conflueixen en la redacció de l’informe anual de 
seguiment de la titulació: 
 

o Recollida de les informacions necessàries en diferents processos 
o Ordenació del calendari de reunions on s’abordaran les avaluacions de diferents aspectes del 

desenvolupament en curs. 
o Organització i manteniment d’un sistema que reculli la documentació (outputs) que genera cadascun 

dels processos 
o Presentació d’un informe de seguiment 
o Definició d’una proposta de millora  

 
El procés anual d’avaluació que conflueix en la presentació de l’informe anual de seguiment, facilita l’anàlisi del 
desenvolupament d’un curs acadèmic i la possibilitat de corregir les possibles disfuncions que es puguin 
presentar al llarg del mateix, mitjançant la definició d’un pla de millores. Avançar en aquesta línia d’avaluació 
temporal ens permet organitzar, d’una forma més efectiva, els tràmits pels processos d’acreditació. 
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La Oficina de Programació i de Qualitat (OPQ) es responsabilitza d’organitzar el sistema d’avaluació dels 
informes de seguiment presentats per les titulacions i els centres. 
 
 
Annex 5. El Sistema d’informació i de documentació 
 
 
El Sistema d’informació i de documentació s’estructurarà d’acord als següents criteris: 
 
1. Seleccionar  la informació que formarà part del sistema d’informació i de documentació, tal com s’exposa en 

les graelles adjuntes amb els fluxos previstos d’inputs i outputs. 
 

• Les diferents àrees, oficines, serveis i gestions acadèmiques proveïdores de dades en els 
terminis indicats, depositaran els informes, dades, estadístiques, de les qual són responsables (veure 
annex 3) 

 
2. Anàlisi i tractament d’aquests documents: principis d’organització del sistema d’informació, sistemes i 

protocols d’accés i recuperació de documents 
 

• Cada Comissió de docència tindrà accés a les informacions i documents que necessiti en el 
moment què estigui planificada la seva utilització; els equips de govern dels centres tindran accés a les 
dades de les titulacions dels seus centres 

• Els Sistema d’informació i de documentació servirà d’instrument d’organització de tota la 
informació generada en el procés de revisió de les titulacions i, per tant, organitzador sistemàtic del 
procés d’acreditació: actes de reunions, informes generats, documentació aportada, etc. 

 
3. Difusió de la informació 
 
 
Fluxos d’informació necessaris pel funcionament del Sistema Intern de Qualitat de la UAB. 

Informacions d’entrades “Inputs” 
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Acord 14/2008, de 21 de maig, pel qual s’informa favorablement el Programa de premis a l’excel·lència 
docent, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació si escau. 
 
Acord 15/2008, de 21 de maig, pel qual s’aprova la relació de professorat de la UAB que obté avaluació 
favorable i no favorable de l’activitat docent, corresponent a la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del 
professorat de la UAB dels períodes meritats fins el 31 de desembre de 2007. 
 
Acord 16/2008, de 21 de maig, pel qual s’aprova la relació de professorat al qual es concedeix el canvi de 
règim jurídic, de contractat a funcionari, per continuar amb la percepció dels trams docents autonòmics. 
 
Acord 17/2008, de 21 de maig, pel qual s’aprova la relació de professorat al qual se li reconeixen trams de 
docència autonòmics generats amb anterioritat al 31 de desembre de 2007. 
 
 
I.4. Resolucions del Rectorat 
 
 
Resolució del rector, de 5 de maig de 2008, pel qual es designa la doctora M. Dolors Riba Lloret, 
vicerectora d’Ordenació Acadèmica, rectora suplent el dia 6 de maig de 2008. 
 
Resolució del rector, de 19 de maig de 2008, pel qual es designa la doctora M. Dolors Riba Lloret, 
vicerectora d’Ordenació Acadèmica, rectora suplent durant el període comprès entre els dies 20 i 25 de maig de 
2008, ambdós inclosos. 
 
 
I.5. Resolucions de la Gerència 
 
Resolució del gerent, de 21 d’abril de 2008, per la qual s’integren en l’estructura del Servei de Llengües les 
estructura de gestió següents: Servei d’Idiomes Moderns, Gabinet de Llengua Catalana i Centre 
d’Autoaprenentatge de Llengües. Aquestes estructures queden sense efecte i la nova estructura interna del 
Servei de llengües serà es la que es determina en el seu reglament, que  tot seguit es transcriu: 

 
Acord 38/2006 del Consell de Govern, de 20 de juliol, pel qual s'acorda aprovar el Reglament del Servei de 
Llengües 
 
Article 25. 
 
1. Per dur a terme els serveis propis de cada àmbit d’actuació, el Servei de Llengües 
s’estructurarà en les següents unitats operatives: 

-Unitat de formació i autoaprenentatge. 

-Unitat d’avaluació i certificació. 

-Unitat d’assessorament lingüístic i de traduccions. 

-Unitat de terminologia. 

-Unitat de dinamització lingüística. 

-Unitat de desenvolupament de recursos de suport. 
 

2. Per tal de facilitar als usuaris la distinció dels serveis que cada unitat li podrà oferir, es podrà assignar a 
cada una d’elles un nom propi que actuarà com a marca distintiva. 

 
S’assigna la dependència orgànica del Servei de Llengües en la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica i la 
dependència funcional en la Secretaria General. 
 
 
Resolució del gerent, de 28 d’abril de 2008, per la qual es transforma la Unitat de Treball Campus en 
l’Oficina de Treball Campus i s’estableix la dependència funcional i orgànica de la mateixa en la Vicegerència 
d’Ordenació Acadèmica. 
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II. Nomenaments i cessaments 
 
II.1. Facultats i Escoles universitàries 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 5 de maig de 2008, per la qual es nomena el senyor Rafael Arenas García 
coordinador del Programa Oficial de Postgrau de Dret. 
 
Resolució del rector, de 5 de maig de 2008, per la qual es nomena la senyora Carolina Gala Durán  
coordinadora del Programa oficial de Postgrau de Dret. 
 
Resolució del rector, de 5 de maig de 2008, per la qual es nomena la senyora Mª Carmen Tort-Martorell 
Llabrés coordinadora del Programa Oficial de Postgrau de Dret. 
 
Resolució del rector, de 15 de maig de 2008, per la qual es nomena la senyora Inna Kozlova coordinadora 
d’Erasmus i Programes Europeus de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del rector, de 15 de maig de 2008, per la qual es nomena el senyor Roland Keith Pearson 
sotscoordinador d’Intercanvis de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del rector, de 26 de maig de 2008, per la qual es nomena la senyora Pilar Orero Clavero 
coordinadora del Programa Oficial de Postgrau de Traducció, Interpretació i els seus contextos socioculturals. 
 
Resolució del rector, de 26 de maig de 2008, per la qual es nomena el senyor Mauel Armengol Carrasco 
coordinador de la Unitat Docent de l’Institut Català de la Salut: Hospital Universitari de la Vall d’Hebron. 
 
Resolució del rector, de 26 de maig de 2008, per la qual es nomena el senyor Vicente García-Patos Briones 
secretari de la Unitat Docent de l’Institut Català de la Salut: Hospital Universitari de la Vall d’Hebron. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, de 5 de maig de 2008, per la qual el senyor Rafael Arenas García cessa com a 
coordinador del Programa Oficial de Postgrau de Dret. 
 
Resolució del rector, de 5 de maig de 2008, per la qual la senyora Carolina Gala Durán cessa com a 
coordinadora del Programa Oficial de Postgrau de Dret. 
 
Resolució del rector, de 15 de maig de 2008, per la qual la senyora Lourdes Aguilar Cuevas cessa com a 
coordinadora d’Intercanvis de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del rector, de 26 de maig de 2008, per la qual la senyora Lluïsa Presas Corbella cessa com a 
coordinadora del Programa Oficial de Postgrau de Traducció, Interpretació i els seus contextos socioculturals. 
 
Resolució del rector, de 26 de maig de 2008, per la qual el senyor Vicente Fonollosa Pla cessa com a 
coordinador de la Unitat Docent de l’Institut Català de la Salut: Hospital de la Vall d’Hebron.  
 
Resolució del rector, de 19 de maig de 2008, per la qual el senyor José García Arumí cessa com a secretari 
de la Unitat Docent de l’Institu Catlà de la Salut: Hospital Universitari de la Vall d’Hebron.  
 
 
II.2. Departaments 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 26 de maig de 2008, per la qual es nomena la senyora Cecília Gassull Bustamante 
secretària del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal. 
 
Resolució del rector, de 26 de maig de 2008, per la qual es nomena el senyor Jaume Barrera Fusté 
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàsctica i Corporal. 
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Resolució del rector, de 29 de maig de 2008, per la qual es nomena la senyora Matilde Delgado Reina 
vicedirectora de Professorat del Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat.  
 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, de 26 de maig de 2008, per la qual la senyora Teresa Malagarriga Rovira cessa com a 
secretària del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal. 
 
Resolució del rector, de 26 de maig de 2008, per la qual la senyora Cecília Gassull Bustamante cessa com 
a coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal. 
 
Resolució del rector, de 29 de maig de 2008, per la qual la senyora Gemma Larrègola Bonastre cessa com 
a vicedirectora de Professorat del Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat.  
 
Resolució del rector, de 29 de maig de 2008, per la qual la senyora Elena Valderrama Vallès cessa com a 
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics.  
 
 
II.3. Institucionals 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 8 de maig de 2008, per la qual es ratifiquen els nomenaments dels senyors Joan 
Botella Corral, Rafael Grasa Hernández, Joan Marcet Morera i Isidre Molas Batllori, com a vocals representants 
de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Institut de Ciències Polítiques i Socials. 
 
Resolució del rector, de 8 de maig de 2008, per la qual es nomena el senyor Jordi López Sintas director del 
Centre d’Estudis i de Recerca d’Humanitats. 
 
Resolució del rector, de 19 de maig de 2008, per la qual es nomena el senyor Teodor Parella Coll director 
del Servei de Ressonància Magnètica Nuclear. 
 
Resolució del rector, de 26 de maig de 2008, per la qual es nomenen els senyors Antoni Bulbena Vilarrasa, 
Ramón Carreras Collado, Juan Carlos Pedro-Botet Montoya i Joan Minguella Martí representants de la 
Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell Docent previst en el conveni entre la UAB-UPF. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, de 19 de maig de 2008, per la qual el senyor Francesc Sánchez Ferrando cessa com a 
director del Servei de Ressonància Magnètica Nuclear. 
 
 
III. Convenis 
 
III.1. Marcs de col·laboració 
 
Conveni de 4 d’octubre de 2007 entre la UAB, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat 
de Barcelona (UB) i l’Institut de Ciències Fotòniques, per a la realització i organització del màster oficial 
interuniversitari en Fotònica. 
 
Conveni de 13 de març de 2008 entre la UAB i la Universidad Católica del Norte, Xile, per a la col·laboració 
en els aspectes acadèmics, d'investigació, estudiantil i gestió universitària. 
 
Conveni de 4 d’abril de 2008 entre la UAB i la Fundació Ausiàs March, per a la renovació del conveni marc 
signat en data 3 de maig de 2004 per a la promoció d'activitats culturals de caràcter acadèmic. 
 
Conveni de 2 de maig de 2008 entre la UAB i l’Ajuntament de Castellar del Vallès, per a la col·laboració en 
els aspectes acadèmics, professionals i de recerca en matèria econòmica, social, cultural i en tots els àmbits 
d'interès comú. 
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III.2. Específics 
 
Addenda d’1 de setembre de 2007 entre la UAB i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), al conveni de 
col·laboració signat en data 2 de juny de 1996 per a l’ús d'equipaments o dependències per a finalitats i 
activitats específiques, i ús de serveis comuns. 
 
Conveni d’1 d’octubre de 2007 entre la UAB, la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), per a realització conjunta del Màster Oficial Interuniversitari en Radiació de Sincrotró i 
Acceleradors de Partícules. 
 
Conveni d’1 d’octubre de 2007 entre la UAB i la Universidad de Deusto, per a realització conjunta del Màster 
Interuniversitari en Direcció i Gestió de Centres Educatius. 
 
Conveni d’1 d’octubre de 2007 entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB), per a realització conjunta del 
Màster Oficial Interuniversitari Atenció integral al Malalt Crític i Emergències. 
 
Conveni de 31 d’octubre de 2007 entre la UAB i l’Institut Català de Paleontologia (ICP), per a l’instal·lació 
d'un pavelló a ocupar  per l'ICP, adjacent a la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials de la UAB. 
 
Conveni de 8 de gener de 2008 entre la UAB i l’Asociación de Economía de la Salud (AES), pel qual l'AES 
cedeix en dipòsit a la UAB un fons bibliogràfic. 
 
Addenda de 24 de gener de 2008 entre la UAB i la Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN), 
al conveni de col·laboració signat en data 12 de desembre de 2006 per l'adequació i ocupació de dos espais al 
cos central de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE). 
 
Addenda de 20 de febrer de 2008 entre la UAB i el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), al 
conveni de col·laboració signat en data 24 d’octubre de 2007, pel qual s'establia la cessió temporal en comodat 
de l'obra escultòrica de l'autor Beverly Pepper Flat Genesis. 
 
Conveni de 25 de febrer de 2008 entre la UAB i el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), per a  
la cessió temporal en comodat de l'obra escultòrica de l'autor Beverly Pepper Flat Genesis. Substitueix el 
conveni de col·laboració signat en data 24 d’octubre de 2007. 
 
Conveni de 14 de març de 2008 entre la UAB i l’Ajuntament de La Garriga, per emmarcar l'actuació en la 
participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 2008. 
 
Conveni de 10 d’abril de 2008 entre la UAB, la Fundación Carolina i l’Institut Universitari Barraquer, per 
convocar quatre beques d'especialització professional a Espanya per al Màster en Patologia de la Còrnia i de la 
Superfície Ocular, curs 2008-2009. 
 
Conveni de 10 d’abril de 2008 entre la UAB, la Fundación Carolina i l’Institut Universitari Barraquer, per 
convocar quatre beques d'especialització professional a Espanya per al Màster en Patologia Retinovascular, 
Inflamacions i Tumors Intraoculars, curs 2008-2009. 
 
Conveni de 28 d’abril de 2008 entre la UAB, l’Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) i l’Alianza de las 
Cuatro Universidades: UAB-Universidad Autónoma de Madrid (UAM)-Universidad Carlos III (UC3M)-Universitat 
Pompeu Fabra (UPF), per a incentivar programes de rellevància  internacional, amb especial atenció a la 
impartició de cursos d'anglès. 
 
Conveni de 2 d’abril de 2008 entre la UAB i el Ministerio de Sanidad, per a la realització d'un projecte de 
implantació i desenvolupament d'un sistema de notificació d'incidents i efectes adversos que afecten a la 
seguretat dels pacients i la aplicació d'una prova pilot d'aquest sistema. 
 
Conveni de 8 d’abril de 2008 entre la UAB i l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, per a emmarcar 
l'actuació de les parts en la participació d'un projecte municipal per fer una proposta d'educació integral de 
l'infant en l'etapa de 0-6 anys, entre d'altres. 
 
Conveni de 25 d’abril de 2008 entre la UAB, la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat de Barcelona 
(UB) i la Universitat de Girona (UdG), per a la realització conjunta del Màster en Química Teòrica i 
Computacional. 
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Conveni de 5 de maig de 2008 entre la UAB i Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa", per a 
establir amb caràcter institucional relacions de tipus comercial i financer, així com identificar, estudiar i 
analitzar altres possibilitats d'actuació i cooperació conjunta en relació amb els interessos de les Parts en cada 
moment. 
 
Conveni de 5 de maig de 2008 entre la UAB i Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa", per a la 
col·laboració entre la UAB i el seu entorn i l'Obra Social "la Caixa" per a la realització i desenvolupament de 
projectes en matèries coincidents amb les línies d'actuació d'ambdues institucions. 
 
Conveni de 8 de maig de 2008 entre la UAB i Caixa de Crèdit dels Enginyers-Caja de Crédito de los 
Ingenieros Sociedad Cooperativa de Crédito, per a establir les bases de contraprestacions mútues entre la UAB i 
Caixa d'Enginyers. 
 
Conveni de 19 de maig de 2008 entre la UAB i el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, per a 
l’establiment dels criteris bàsics i les condicions a què hauran d'ajustar-se els projectes a realitzar per les 
universitats públiques de Catalunya i les línies prioritàries d'actuació a fi que  aquestes universitats puguin 
acollir-se als ajuts del Ministeri d'Educació i Ciència per impulsar l'adaptació de les institucions universitàries a 
l'Espai Europeu d'Educació Superior. 
 
Conveni de 19 de maig de 2008 entre la UAB i Vueling Airlines, SA, pel patrocini de Vueling en el sorteig de 
vols per a fomentar l'ús de la signatura digital en els diferents processos que les Escoles Universitàries d'Estudis 
Empresarials i d'Informàtica de Sabadell han posat a disposició dels seus estudiants. 
 
Conveni de 21 de maig de 2008 entre la UAB i la Clínica EUGIN (EUVITRO S.L.), per a la creació de la 
"Càtedra de Recerca EUGIN". 
 
Conveni de 28 de maig de 2008 entre la UAB i la Caixa d'Estalvis de Catalunya, pel a la realització i 
desenvolupament de projectes en matèries coincidents amb les línies d'actuació d'ambdues institucions. 
 
Conveni de 28 de maig de 2008 entre la UAB i la Caixa d'Estalvis de Catalunya, pel a la realització i 
desenvolupament de projectes en matèries coincidents amb les línies d'actuació d'ambdues institucions. 
 
Conveni de 29 de maig de 2008 entre la UAB i el Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de 
Catalunya, per a l’elaboració d'un estudi que determini el grau de consistència de les puntuacions de l'àrea 
d'expressió escrita i dels exercicis de les proves de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística 
atorgades pels correctors dels nivell intermedi i de suficiència. 
 
 
IV. Convocatòries i resolucions de places 
 
IV.1. Personal docent i investigador 
 
Resolucions 
 
Resolució del rector, de 19 de maig de 2008, per la qual es fa públic el resultat del concurs per l’accés a 
places de professor agregat en règim de contracte laboral, que tot seguit es transcriu (DOGC núm. 5140, de 28 
de maig de 2008): 
 

 
 
IV.2. Personal d’administració i serveis 
 
Convocatòries 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 6 de maig de 2008, per la 
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir les tres places d’auxiliar administratiu/iva que es detallen a 
continuació: 
 

Àrea de coneixement Departament Adjudicació 

Psicologia Bàsica Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació Senyor Miquel Torregrosa Alvarez 

Fisiologia Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia Deserta 
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 6 de maig de 2008, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna a per a cobrir una plaça de gestor/a econòmic/a, amb destinació a 
l’Administració de Centre d’Empresarials i d’Informàtica de Sabadell 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 7 de maig de 2008, per la 
qual s’anuncia una convocatòria pública per a cobrir la plaça de cap d’àrea, amb destinació a l’Àrea de Relacions 
Internacionals. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 7 de maig de 2008, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna a per a cobrir una plaça de d’administratiu/iva de préstec, amb 
destinació a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia de l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 8 de maig de 2008, per la 
qual s’anuncia una convocatòria pública de contractació temporal a per a cobrir una plaça de tècnic/a de 
formació, amb destinació a l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 8 de maig de 2008, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de tècnic/a especialista de laboratori, amb 
destinació al Servei d’Estabulari de l’Administració de Centre de Medicina.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de maig de 2008, per la 
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir les quatre places d’auxiliar administratiu/iva que es detallen a 
continuació: 
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de maig de 2008, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna a per a cobrir una plaça de tècnic/a superior informàtic/a, amb 
destinació a l’Àrea de Gestió i Administració de Recursos Humans.  
 
Resolució del rector, de 16 de maig de 2008, per la qual es convoca una plaça per accedir a l’escala de 
gestió (subgrup A2), pel sistema de concurs, a per a cobrir una plaça de gestor/a econòmic/a, amb destinació a 
l’Administració de Centre d’Empresarials i d’Informàtica de Sabadell (DOGC núm. 5137, de 23 de maig de 
2008). 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de maig de 2008, per la 
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/iva, amb destinació a l’Escola de 
Postgrau. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de maig de 2008, per la 
qual s’anuncia una convocatòria pública per a cobrir una plaça de tècnic/a especialista de laboratori, amb 
destinació al Servei d’Estabulari de l’Administració de Centre e Medicina. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de maig de 2008, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna a per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a la Gestió 
Econòmica de l’Administració de Centre de Lletres i de Psicologia. 
 

Plaça Destinació 

A Untat de Formació de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans 

B Gestió Acadèmica del Suport Departamental de la Facultat de Ciències de la Comunicació 

C Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres 

Plaça Destinació 

A 
Departament de Ciència Política i Dret Públic de l’Administració de Centre de Ciències Econòmiques i Empresarials, 
de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia 

B Escola Tècnica Superior d’Enginyeria - Serveis integrats de Gestió Acadèmica i Suport Logístic i Punt d’Informació 

C Escola Tècnica Superior d’Enginyeria - Serveis integrats de Gestió Acadèmica i Suport Logístic i Punt d’Informació 

D 
Oficina de Planificació i d’Organització (suport compartit amb l’adjunt/a al Vicerectorat de Relacions 
Institucionals) 
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de maig de 2008, per la 
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir les tres places d’administratiu/iva que es detallen a continuació: 
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 28 de maig de 2008, per la 
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir les places d’auxiliar administratiu/iva que es detallen a 
continuació: 
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 28 de maig de 2008, per la 
qual s’anuncia una concurrència a per a cobrir una plaça d’ajudant d’arxius i biblioteques, amb destinació a la 
Biblioteca d’Humanitats. 
 
 
Resolucions 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 5 de maig de 2008, per la 
qual es declara desert per manca d’aspirants el procés de concurrència per a cobrir la plaça d’ajudant d’arxius i 
biblioteques, amb destinació a la Biblioteca de Ciències Socials. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 5 de maig de 2008, per la 
qual s’anuncia el resultat del procés de concurrència per a cobrir les tres places d’administratiu/iva que es 
detallen a continuació: 
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de maig de 2008, per la 
qual s’anuncia el resultat del procés de concurrència per a cobrir les tres places d’administratiu/iva que es 
detallen a continuació: 
 

Plaça Destinació 

A Àrea de Gestió i d’Administració de Recursos Humans 

B Escola de Postgrau (suport a la Direcció i Punt d’Informació) 

C Escola de Postgrau (suport àmbit econòmic) 

Plaça Destinació 

A Departament de Cirurgia de l’Administració de Centre de Medicina 

B Departament de Ciències Morfològiques de l’Administració de Centre de Medicina 

C Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia de l’Administració de Centre de Medicina 

D Departament de Ciència Animal i del Aliments de l’Administració de Veterinària 

E Departament de Ciència Animal i del Aliments de l’Administració de Veterinària 

F Departament de Geografia de l’Administració de Centre de Lletres i de Psicologia 

G Administració de Personal Acadèmic i d’Investigació en Formació de la Vicegerència de Recursos Humans 

Plaça Destinació Adjudicació 

A 
Untat de Formació de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos 
Humans 

Desert el concurs per manca d’aspirants 

B 
Gestió Acadèmica del Suport Departamental de la Facultat de 
Ciències de la Comunicació 

Desert el concurs per manca d’aspirants 

C Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres Desert el concurs per manca d’aspirants 

Plaça Destinació Adjudicació 

A 
Departament de Ciència Política i Dret Públic de l’Administració de 
Centre de Ciències Econòmiques i Empresarials, de Dret i de 
Ciències Polítiques i de Sociologia 

Desert el concurs  

B 
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria - Serveis integrats de 
Gestió Acadèmica i Suport Logístic i Punt d’Informació 

Desert el concurs  
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de maig de 2008, per la 
qual s’anuncia el resultat del procés de concurrència per a cobrir les tres places d’auxiliar administratiu/iva que 
es detallen a continuació: 
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de maig de 2008, per la 
qual s’atorga a la senyora Sílvia Bau Redón la plaça de secretària de direcció, amb destinació a l’Àrea de 
Desenvolupament i Valorització de la Recerca i a l’Àrea de Gestió de la Recerca. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de maig de 2008, per la 
qual s’atorga a la senyora Carmen María Hernández Canosa la plaça d’administrativa, amb destinació a l’Oficina 
de Medi Ambient. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 de maig de 2008, per la 
qual es declara desert per manca d’aspirants el concurs intern per a cobrir la plaça de gestor/a econòmic/a, 
amb destinació a l’Administració de Centre d’Empresarials i d’Informàtica de Sabadell. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 de maig de 2008, per la 
qual s’atorga a la senyora María del Tura Ferré Masferrer la plaça de responsable tècnica, amb destinació a la 
Unitat d’Anàlisi Metabòlica del Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 de maig de 2008, per la 
qual s’atorga a la senyora Anna Arbós Codina la plaça de tècnica superior, amb destinació a la Unitat d’Animals 
Transgènics del Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 de maig de 2008, per la 
qual s’atorga a la senyora Marta Moya Martínez la plaça de tècnica especialista de laboratori, amb destinació al 
Laboratori d’Histologia del Grup de Teràpia Gènica de la Diabetis del Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia 
Gènica. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de maig de 2008, per la 
qual s’anuncia el resultat del procés de concurrència per a cobrir les tres places d’auxiliar administratiu/iva que 
es detallen a continuació: 
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de maig de 2008, per la 
qual es declara desert per manca d’aspirants el concurs intern per a cobrir la plaça de tècnic/a especialista de 
laboratori, amb destinació al Servei d’Estabulari de l’Administració de Centre de Medicina. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de maig de 2008, per la 
qual s’atorga a la senyora Encarnación Poncela Fernández la plaça de secretària de direcció, amb destinació a 
l’Administració de Centre de Ciències Econòmiques i Empresarials, de Dret i de Ciències Polítiques i de 
Sociologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de maig de 2008, per la 
qual s’atorga a la senyora Marta Vilalta Casals la plaça de cap d’àrea, amb destinació a l’Àrea de Relacions 
Internacionals. 
 

Plaça Destinació Adjudicació 

A Àrea de Gestió de la Recerca – Unitat de Gestió de Recursos Senyora Montserrat Paredes Canals 

B Àrea de Gestió de la Recerca – Unitat de Gestió de Recursos Senyora Maria Pilar Guillén Salmerón 

C Escola de Postgrau – Suport a doctorat Desert el concurs per manca d’aspirants 

Plaça Destinació Adjudicació 

A 
Untat de Formació de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos 
Humans 

Senyora Encarnación  Rivallo Murillo 

B 
Gestió Acadèmica del Suport Departamental de la Facultat de 
Ciències de la Comunicació 

Senyora Mireia Bernés Oñate 

C Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres Desert el concurs per manca d’aspirants 
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 21 de maig de 2008, per la 
qual s’anuncia el resultat del procés de concurrència per a cobrir les tres places d’auxiliar administratiu/iva que 
es detallen a continuació: 
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 de maig de 2008, per la 
qual es declara desert per manca d’aspirants el procés de concurrència per a cobrir la plaça d’auxiliar 
administratiu/iva, amb destinació a l’Escola de Postgrau. 
 
 
V. Disposicions d’interès per a la UAB 
 
V.1. Estatals 
 
Reial decret 725/2008, de 30 d'abril, pel qual es disposa el cessament del senyor Javier Vidal García com 
Director General d'Universitats (BOE núm. 105 , d’1 de maig de 2008). 
 
Reial decret 726/2008, de 30 d'abril, pel qual es nomena Director General d'Universitats el senyor Felipe 
Pétriz Calvo (BOE núm. 105 , d’1 de maig de 2008). 
 
Ordre 1220/2008, de 30 d'abril, del Ministeri d’Economia i Hisenda, per la qual s'aproven les 
instruccions per a operar en la Plataforma de Contractació de l'Estat (BOE núm. 105 , d’1 de maig de 2008). 
 
Ordre 1267/2008, de 28 d'abril, del Ministeri de Foment, per la qual es modifiquen l'Ordre de 21 de març 
de 2000, i l'Ordre FOM/2157/2003, de 18 de juliol, que regulen diversos requisits de les llicències de la 
tripulació de vol d'avions i helicòpters civils, relatius a l'organització mèdic-aeronàutica i l'autorització dels 
centres mèdic-aeronàutics i mèdics examinadors (BOE núm. 110 , de 6 de maig de 2008). 
 
Ordre 1281/2008, de 2 d'abril, del Ministeri d’Educació i Ciència, per la qual es modifica l'Ordre 
ECI/765/2008, de 3 de març, per la qual es convoca el programa d'ajudes per a la mobilitat d'estudiants 
universitaris Sèneca para el curs acadèmic 2008-2009 (BOE núm. 110 , de 6 de maig de 2008). 
 
Resolució de 11 d'abril de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la qual es 
concedeixen subvencions per a la contractació de doctors i tecnòlegs per a empreses, centres tecnològics i 
associacions empresarials, de l'avaluació 2, Programa Torres Quevedo (BOE núm. 112 , de 8 de maig de 
2008).  
 
Resolució de 7 d'abril de 2008, de la Presidència de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional 
per al Desenvolupament, per la qual es concedeixen i renoven beques de la convocatòria de beques MAEC-
AECI, per al curs acadèmic 2008/2009, programes I-D i I-F (BOE núm. 114 , de 13 de maig de 2008). 
 
Resolució de 21 d'abril de 2008, de la Presidència del Consell Superior d'Investigacions Científiques, 
per la qual es concedeixen beques d'introducció a la investigació per a estudiants universitaris en el marc del 
programa «Junta per a l'Ampliació d'Estudis», convocades per Resolució de 29 de novembre de 2007 (BOE 
núm. 114 , de 13 de maig de 2008). 
 
Resolució de 4 d'abril de 2008, de la Presidència de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional 
per al Desenvolupament, per la qual es concedeixen i renoven beques de la convocatòria de beques MAEC-
AECI, per al curs acadèmic 2008/2009, programes I-D i I-F (BOE núm. 115 , de 13 de maig de 2008). 
 
Resolució de 6 de maig de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació, per la qual es 
convoquen beques per als alumnes que vagin a iniciar estudis universitaris en el curs 2008-2009 (BOE núm. 
116 , de 13 de maig de 2008). 
 

Plaça Destinació Adjudicació 

A 
Departament de Ciència Política i Dret Públic de l’Administració de 
Centre de Ciències Econòmiques i Empresarials, de Dret i de 
Ciències Polítiques i de Sociologia 

Senyora Maria Matarredona Santonja 

B 
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria - Serveis integrats de 
Gestió Acadèmica i Suport Logístic i Punt d’Informació 

Desert el concurs per manca d’aspirants  

C 
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria - Serveis integrats de 
Gestió Acadèmica i Suport Logístic i Punt d’Informació 

Desert el concurs per manca d’aspirants 

D 
Oficina de Planificació i d’Organització (suport compartit amb 
l’adjunt/a al Vicerectorat de Relacions Institucionals) 

Senyor Jordi Alfonso Quintanilla 
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Resolució de 6 de maig de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats, per la qual es modifica la de 5 
de març de 2008, d'ajudes del Programa Nacional de Mobilitat de Recursos Humans d'Investigació, en el marc 
del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació 2008-2011 (BOE núm. 117 , de 14 de 
maig de 2008).  
 
Resolució de 23 d'abril de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats, per la qual es concedeix 
l'Esment de Qualitat a programes de doctorat per al curs 2007-2008 (BOE núm. 122 , de 20 de maig de 2008). 
 
Correcció d'errors de la Resolució de 23 de novembre de 2007, de la Presidència de l'Agència Espanyola 
de Cooperació Internacional, per a la LXI convocatòria general dels programes de «Beques MAEC-AECI» per a 
ciutadans estrangers i espanyols, per a l'estiu 2008 i curs acadèmic 2008-2009 (BOE núm. 124 , de 20 de maig 
de 2008). 
 
Reial decret 861/2008, de 23 de maig, pel qual es modifica el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques en matèria de pagaments a compte sobre els rendiments del treball i d'activitats 
econòmiques (BOE núm. 126 , de 24 de maig de 2008). 
 
Ordre 1435/2008, de 26 de maig, del Ministeri de Ciència i Innovació, per la qual es designen vocals del 
Consell d'Universitats (BOE núm. 128 , de 27 de maig de 2008). 
 
Ordre 1436/2008, de 26 de maig, del Ministeri de Ciència i Innovació, per la qual es designen membres 
de la Conferència General de Política Universitària (BOE núm. 128 , de 27 de maig de 2008). 
 
Resolució de 12 de maig de 2008, de la Presidència de l'Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament, per la qual s'amplien dates de les beques MAEC-AECI concedides 
per al curs acadèmic 2007/2008, programa III-B (BOE núm. 130 , de 29 de maig de 2008). 
 
Llei 3/2008, de 23 d'abril, de la Comunitat Autònoma de Catalunya, de l'exercici de les professions de 
l'esport (BOE núm. 131 , de 30 de maig de 2008). 
 
Llei 4/2008, de 24 d'abril, de la Comunitat Autònoma de Catalunya, del Llibre Tercer del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (BOE núm. 131 , de 30 de maig de 2008). 
 
Llei 5/2008, de 24 d'abril, de la Comunitat Autònoma de Catalunya, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista (BOE núm. 131 , de 30 de maig de 2008). 
 
Resolució de 19 de maig de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de 
Dret Romà, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 132 , de 31 de maig 
de 2008). 
 
 
V.2. Autonòmiques 
 
Llei 3/2008, de 23 d'abril, del Departament de la Presidència, de l'exercici de les professions de l'esport 
(DOGC núm. 5123 , de  2 de maig de 2008). 
 
Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Departament de la Presidència, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques (DOGC núm. 5123 , de  2 de maig de 2008). 
 
Llei 5/2008, de 24 d'abril, del Departament de la Presidència, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista (DOGC núm. 5123 , de  2 de maig de 2008). 
 
Decret 93/2008, de 29 d'abril, de reestructuració del Departament de la Presidència (DOGC núm. 5123 , de  
2 de maig de 2008). 
 
Ordre 193/2008, de 29 d'abril, del Departament d’Economia i Finances, per la qual s'aprova l'aplicació 
del Gestor Electrònic d'Expedients de Contractació (GEEC) (DOGC núm. 5124 , de 5 de maig de 2008). 
 
Edicte, de 30 d'abril de 2008, del Departement d’Eduació, pel qual se sotmet a informació pública 
l'Avantprojecte de llei d'educació de Catalunya (DOGC núm. 5127 , de 8 de maig de 2008). 
 
Resolució 1357/2008, de 29 d'abril, del Departament Territorial i Obres Públiques, per la qual es fa 
pública la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts a persones físiques i jurídiques titulars d'autoritzacions de 
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transport públic per carretera per al foment de les condicions de seguretat i la incorporació de noves 
tecnologies i millores mediambientals (DOGC núm. 5128 , de 9 de maig de 2008). 
 
Ordre 204/2008, de 29 d'abril, del Departament de Medi Ambient i Habitatge, per la qual es convoca el 
Premi Medi Ambient 2008 de la Generalitat de Catalunya en les modalitats de Projectes de recerca, 
desenvolupament i innovació; Iniciatives de protecció i millora del medi ambient, i Actuacions de reducció i 
reciclatge de residus (DOGC núm. 5128 , de 9 de maig de 2008). 
 
Resolució 1383/2006, de 3 de juliol, del Departament de Medi Ambient i Habitatge, per la qual 
s'atorga i es renova el distintiu de garantia de qualitat ambiental per a diverses categories de productes i 
serveis (DOGC núm. 5128 , de 9 de maig de 2008). 
 
Correcció d’errada a la Resolució 945/2008, de 25 de març, del Departament de la Vicepresidència, 
per la qual s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2008 per a la concessió d'ajuts per a la realització 
d'investigacions sobre la història contemporània de Catalunya (DOGC núm. 5104, pàg. 25878, de 4.4.2008) 
(DOGC núm. 5130 , de 14 de maig de 2008). 
 
Resolució 1403/2008, de 29 d'abril, de l’Institut Català de les Indústries Culturals, per la qual es 
convoca concurs públic per a la concessió de subvencions per a l'organització d'activitats i esdeveniments que 
contribueixin a la promoció del sector de les arts visuals de caràcter professional a Catalunya (DOGC núm. 
5130 , de 14 de maig de 2008). 
 
Correcció d’errades a la Resolució 40/2008, de 8 de gener, de l’Agència de Gestió d'Ajuts 
Universitaris i de Recerca, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a la concessió d'un 
ajut per donar suport al desenvolupament d'un projecte de recerca en matèria de salut i tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC-SALUT) (DOGC núm. 5051, pàg. 4429, de 18.1.2008)  (DOGC núm. 5130 , de 
14 de maig de 2008). 
 
Decret 103/2008, de 6 de maig, del Departament de la Presidència, d'encàrrec del despatx del conseller 
d'Innovació, Universitats i Empresa al conseller de Governació i Administracions Públiques, del 14 al 16 de maig 
de 2008, ambdós inclosos (DOGC núm. 5130 , de 14 de maig de 2008). 
 
Decret 106/2008, de 6 de maig,del Departament de la Presidència, de mesures per a l'eliminació de 
tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica (DOGC núm. 5131, de 15 de maig de 
2008).  
 
Ordre 217/2008, de 23 d'abril, del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, per la qual es 
crea l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i de Gènere, com a institut de recerca de caràcter 
interuniversitari de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica 
de Catalunya, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de 
Vic (DOGC núm. 5131, de 15 de maig de 2008). 
 
Ordre 216/2008, de 28 d'abril, del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, per la qual 
s'aproven les bases i s'obre convocatòria per a la concessió de les beques Balsells-Generalitat de Catalunya per 
realitzar estudis de postgrau i estades de recerca postdoctorals en l'àmbit de les enginyeries (BBI) (DOGC núm. 
5131, de 15 de maig de 2008).   
 
Acord 75/2008, de 29 d'abril, del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de renovació dels 
presidents del consells socials de la Universitat de Girona i de la Universitat Rovira i Virgili (DOGC núm. 5131, 
de 15 de maig de 2008). 
 
Ordre 219/2008, de 7 de maig, del Departament d’Educació, per la qual s'aproven les bases reguladores 
i es convoca el Concurs d'Oratòria en diverses llengües per al curs 2007-2008 (DOGC núm. 5132, de 16 de 
maig de 2008). 
 
Resolució 1424/2008, de 25 d'abril, del Departament d’Educació, per la qual es designa la composició 
de la Mesa de representació sindical dels diferents sectors de professionals de l'ensenyament públic i privat, 
encarregada d'analitzar i elaborar propostes en matèria de funció docent a l'avantprojecte de la Llei d'educació 
de Catalunya (DOGC núm. 5132, de 16 de maig de 2008). 
 
Resolució 1423/2008, de 8 de maig, del Departament d’Educació, per la qual s'obre convocatòria pública 
per a la concessió dels Premis Catalunya d'Educació, de reconeixement social a mestres, professores, 
professors, centres educatius i institucions impulsores de l'escola catalana, corresponents a l'any 2008 (DOGC 
núm. 5132, de 16 de maig de 2008). 
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Resolució 1435/2008, de 13 de maig, de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per la 
qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds, en el marc de la convocatòria de beques i ajuts 
postdoctorals del Programa DGR-Henkel KGaA (BDH 2008) (DOGC núm. 5132, de 16 de maig de 2008). 
 
Llei 6/2008, de 13 de maig, del Departament de La presidència, del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts (DOGC núm. 5135, de 21 de maig de 2008). 
 
Acord 68/2008, de 12 de febrer, de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, pel qual 
s'aprova el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2008 (DOGC núm. 5135, de 21 de maig de 
2008). 
 
Correcció d’errades a la Resolució 177/2008, de 25 de gener, de l’ Agència de Gestió d'Ajuts 
Universitaris i de Recerca, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts a la mobilitat 
internacional de l'estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats o de centres d'estudis superiors 
d'ensenyaments artístics de Catalunya, per al curs 2008-2009 (MOBINT) (DOGC núm. 5063, pàg. 9485, de 
5.2.2008) (DOGC núm. 5135, de 21 de maig de 2008). 
 
Ordre 233/2008, de 5 de maig, del Departament de la Vicepresidència, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats que contribueixin a recuperar i 
divulgar la memòria de la guerra de Successió (DOGC núm. 5136, de 22 de maig de 2008). 
 
Resolució 1494/2008, d'1 d'abril,del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, 
per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Departament d'Interior, Relacions Institucionals i 
Participació, durant l'exercici 2007 (DOGC núm. 5137, de 23 de maig de 2008).  
 
Resolució 1514/2008, de 29 d'abril, de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, per la 
qual es publiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a 
projectes en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament impulsats per determinats agents universitaris (DOGC 
núm. 5138, de 26 de maig de 2008). 
 
Resolució 1549/2008, de 20 de maig, del Servei d'Ocupació de Catalunya, per la qual s'aprova la 
convocatòria de 2008 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació 
d'oferta de caràcter intersectorial, específics per a l'economia social, i sectorial, destinats a treballadors 
prioritàriament ocupats, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC núm. 5139, 
de 27 de maig de 2008). 
 
Resolució de 19 de maig de 2008, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, per la qual es 
convoquen deu ajuts d'especialització i recerca en matèria de protecció de dades de caràcter personal per a 
l'any 2008 (DOGC núm. 5139, de 27 de maig de 2008). 
 
Resolució de 19 de maig de 2008, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, per la qual es 
convoquen beques de col·laboració i recerca en matèria de protecció de dades de caràcter personal (DOGC 
núm. 5139, de 27 de maig de 2008). 
 
Resolució 1553/2008, de 13 de maig, de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per la 
qual s'obre la convocatòria de renovació d'ajuts per donar suport a xarxes incentivadores de la recerca 
educativa (XIRE-R-DGR) (DOGC núm. 5140, de 28 de maig de 2008). 
 
Resolució 1561/2008, de 14 de maig, de l’ Institut Català de les Dones, de modificació de la Resolució 
ASC/44/2008, de 3 de gener, per la qual s'aproven les bases que regiran la concessió de subvencions a entitats 
per a la realització d'activitats o projectes d'utilitat pública o interès social per promoure la igualtat 
d'oportunitats entre dones i homes, i/o que facin palès el caràcter transformador de les experiències i els 
sabers femenins (DOGC núm. 5140, de 28 de maig de 2008). 
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