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La Memòria del curs acadèmic 2013-2014 de la
Universitat Autònoma de Barcelona recull les
actuacions més destacades dels diferents àmbits
de la Universitat i els esdeveniments més rellevants
del curs.

En un exercici de síntesi i de transparència, les
pàgines que segueixen ofereixen una visió de
l’activitat de la UAB en el desplegament de les
seves missions fonamentals com a universitat
pública: la docència, la recerca i la transferència
de coneixements a la societat. També s’hi recullen
les magnituds principals que descriuen la
nostra universitat.

Cal tenir present que gran part de les iniciatives
i dels projectes impulsats s’emmarquen en les
línies estratègiques i els objectius institucionals
del Pla director per a 2013-2015, presentat al
Claustre el 31 d’octubre de 2013. Malgrat les
restriccions pressupostàries i la consolidació
de la davallada dels fons públics, s’ha aconseguit
dur a terme gran part dels programes del Pla
previstos per a aquest curs.

Els continguts de la Memòria palesen que la
Universitat avança en l’estratègia d’impulsar la
internacionalització i la innovació de la docència
i d’enfortir un posicionament capdavanter en
recerca. En aquest sentit, aquest curs s’han

incrementat les línies de docència en anglès en
el grau i el postgrau, i les titulacions conjuntes
amb universitats estrangeres, i s’ha incentivat la
presència activa de la UAB a la plataforma de
cursos MOOC Coursera, que està esdevenint un
element cabdal per a la projecció exterior de la
nostra universitat. D’altra banda, en l’àmbit de la
recerca, la constitució de l’Escola de Doctorat ben
segur que refermarà el lideratge de la UAB en la
producció de tesis doctorals, al qual també
contribuirà la participació activa en el Pla de
doctorats industrials. A més, amb l’objectiu de
potenciar la participació en el nou programa marc
Horitzó 2020, aquest curs s’ha impulsat la
col·laboració amb els centres de recerca de l’Esfera
UAB-CEI i s’ha incentivat la creació de comunitats
de recerca estratègica (CORE) formades per amplis
grups de recerca que permeten afrontar reptes
estratègics conjuntament. Aquestes accions han
de consolidar la capacitat creixent de la UAB en
la captació de fons europeus.

Però, a més, la UAB ha refermat la seva vocació
de servei a la societat i al territori estimulant la
transferència de coneixement, incentivant
l’ocupabilitat i l’emprenedoria i implementant
polítiques i programes per garantir la igualtat
i l’equitat.

Gràcies a les mesures dutes a terme per millorar
la sostenibilitat econòmica de la Universitat i,
sobretot, a l’esforç demostrat per tota la comunitat
universitària per afrontar la manca de recursos,
s’ha aconseguit tancar en equilibri l’exercici
pressupostari per segon any consecutiu.

Així, doncs, malgrat unes circumstàncies externes
certament complicades, la UAB ha desplegat
l’activitat acadèmica amb normalitat, d’acord amb
una voluntat ferma de servei públic i de compromís
amb el progrés del país. Una activitat que ens ha
dut a excel·lir en molts camps i a obtenir un
reconeixement creixent en els rànquings
universitaris de referència.

Aquesta publicació ens permet endinsar-nos
en els fets més rellevants del curs 2013-2014,
però, més enllà del paper fonamental de recopilar
ordenadament actuacions, esdeveniments i dades,
la Memòria del curs acadèmic reflecteix l’esforç
col·lectiu de totes les persones que formen la
comunitat universitària, mostra el model
d’universitat pública que la UAB representa, i
indica els camins que cal seguir per superar les
nostres febleses i continuar millorant les nostres
fortaleses, sempre amb l’objectiu d’oferir el millor
servei possible a la societat.

Ferran Sancho Pifarré
Rector
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PRESENTACIÓ

La Memòria del curs reflecteix l’esforç
col·lectiu de totes les persones que formen
la comunitat universitària per enfortir la UAB
i el model d’universitat pública que representa.



Notes:
• Les dades relatives al curs 2013-2014 són del 31 de maig de 2014.
• El nombre d’estudiants de grau equivalents a temps complet és de 25.288.
• El nombre d’estudiants no inclou els estudiants de programes 

interuniversitaris que no es matriculen directament a la UAB.
• El personal docent i investigador inclou els investigadors postdoctorals

(Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Beatriu de Pinós, etc.), que són 160.
• El nombre de docents i investigadors equivalents a temps complet és de 2.648.

Dades més rellevants del curs 2013-2014

  81

 114

67

427

15

 13

Estudis

Internacionalització

Docència

28.012

6.799

4.960

1.940

1.464

3.924

7.322

6.408

403

Estudiants de grau

Estudiants de grau de nou accés

Titulats de grau (2012-2013)

Estudiants de màster universitari

Titulats de màster universitari
(2012-2013)

Estudiants de doctorat

Estudiants de formació continuada
(2012-2013)

Estudiants de grau en centres adscrits

Estudiants de màster universitari
en centres adscrits

1.443

556

1.412

1.098

Estudiants estrangers de grau

Estudiants estrangers de màster
oficial

Estudiants estrangers de doctorat

Estudiants de la UAB en programes
d’intercanvi

3.571

629

2.429

Personal docent i investigador

Personal investigador en formació

Personal d’administració i serveis

Recursos humans (2013)

226

57

21

7

37

651

3.102

62

43,41

Grups de recerca reconeguts
per la Generalitat de Catalunya

Departaments

Centres d’estudis i de recerca

Instituts de recerca propis

Instituts de recerca vinculats

Tesis doctorals llegides (2012-2013)

Articles publicats en revistes
indexades (WOK-ISI)

Empreses derivades (spin-off)

Recursos destinats a la recerca
(en milions d’euros)

Recerca (2013)

308,6 Pressupost liquidat de despeses
(en milions d’euros)

Pressupost (2013)
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Titulacions de grau

Màsters universitaris

Programes de doctorat

Programes de formació
continuada (2012-2013)

Facultats i escoles pròpies

Escoles universitàries adscrites
i vinculades

1.272

2.331

Estudiants en programes d’intercanvi
a la UAB

Estudiants estrangers del programa
Study Abroad

Janice Monk és investida doctora honoris
causa de la UAB
Janice Jones Monk, catedràtica de Geografia
i Desenvolupament de la Universitat d’Arizona
(EUA), va ser investida doctora honoris causa
per la UAB, a proposta de la Facultat de Filosofia
i Lletres, el 16 d’octubre a l’auditori de la
Facultat. Maria Dolors García Ramon,
catedràtica del Departament de Geografia, va
ser la padrina de la doctoranda. Janice Monk
ha estat una de les pioneres en l’enfocament
cultural i social de la geografia i una de les
figures més destacades en el desenvolupament
de la geografia del gènere.

Cinc membres del professorat de la UAB
reben un doctorat honoris causa
Durant aquest curs, cinc membres del
professorat de la UAB han estat investits
doctors honoris causa: José Manuel Blecua,
per la Universitat Carlos III de Madrid;
Victòria Camps, per la Universitat de Huelva;
José Martínez Gázquez, per la Universitat
Friedrich Alexander d’Erlangen-Nuremberg
(Alemanya); Juan Enrique Martínez-Legaz,
per la Universitat Nacional d’Enginyeria de
Lima (Perú), i Francisco Pérez Amorós, per
la Universitat Paulo Freire (Nicaragua).

La Generalitat atorga la Creu de Sant Jordi
a tres professors de la UAB
Tres professors de la UAB han estat distingits
enguany amb la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya: Rosa Gratacòs,
professora del Departament de Didàctica de
l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal; José
Manuel Blecua, catedràtic del Departament
de Filologia Espanyola i director de la Reial
Acadèmia Espanyola, i Josep Maria Martí,
professor del Departament de Comunicació
Audiovisual i Publicitat.

LA CRÒNICA
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GOVERN I ACTIVITAT INSTITUCIONAL

• Aprovació i elevació al Consell Social del
pressupost de la UAB per a l’any 2014, així com
de la memòria econòmica, el compte de resultats
i la liquidació del pressupost de la UAB
corresponents a l’exercici anual en data de 31
de desembre de 2013.

• Aprovació de normatives i plans d’àmbit general
de la UAB en les matèries següents: model de
dedicació acadèmica del professorat de la UAB,
model de càrrecs acadèmics, matrícula
extraordinària d’estudiants visitants a la UAB,
model de distribució del pressupost de
funcionament dels màsters oficials, programació
de mínors, delegats de grup acadèmic, itineraris
curriculars simultanis que permeten obtenir dos
títols de grau, Pla director per a 2013-2015.

Pla director per a 2013-2015

El Pla director per a 2013-2015 fa explícits els
objectius i les línies d’actuació de la UAB i és l’eina
que ha de permetre articular el compliment del
programa electoral de l’Equip de Govern. El Pla
s’inspira en la tradició de la UAB per plantejar
i desenvolupar objectius en un termini fixat i està
construït sobre una articulació conceptual definida
per cinc elements: una missió, una visió, uns
valors, uns objectius i uns programes.

En la sessió del Claustre del 31
d’octubre de 2013 es va aprovar
l’informe anual del rector sobre
les línies generals de la política
de la Universitat i el Pla director
per a 2013-2015.

Durant aquest curs acadèmic ha continuat
l’activitat dels òrgans de govern i de representació
de la Universitat.

El Claustre s’ha reunit dues vegades: el 31
d’octubre de 2013 i el 22 de maig de 2014. En
la sessió del 31 d’octubre es va aprovar l’informe
anual del rector sobre les línies generals de la
política de la Universitat i una declaració del
Claustre en defensa del model d’universitat
pública catalana i en contra de les reduccions
pressupostàries.

El Consell de Govern s’ha reunit
set vegades i ha adoptat 96 acords

El Consell de Govern s’ha reunit set vegades: el
9 d’octubre i el 10 de desembre de 2013, i el 23
de gener, el 5 de març, el 9 d’abril, el 12 de juny
i el 22 de juliol de 2014. S’han adoptat 96 acords
i s’han tractat punts d’informació i debat.
En destaquem els següents:

• Declaració del Consell de Govern en defensa del
model d’universitat pública catalana.

Per assolir la visió de la Universitat, el Pla defineix
cinc línies estratègiques al voltant dels eixos
centrals de la docència, la recerca, la transferència,
la participació i la gestió responsable:

• Docència de qualitat, multidisciplinària
i internacionalitzada.

• Recerca de qualitat acreditada i d’impacte local
i internacional.

• Transferència de coneixements científics,
tecnològics, culturals i formatius a la societat.

• Participació activa de la comunitat, com a part
d’una formació universitària integral, en la creació
i la promoció culturals, l’associacionisme, la
igualtat, la cooperació i el voluntariat.

• Gestió dels recursos de manera responsable,
eficient, amb rendició de comptes i atenció a les
trajectòries professionals de les persones que
formen el col·lectiu universitari.

Les línies estratègiques es concreten en tretze
objectius institucionals amb 54 programes
i actuacions vinculats.

El progrés en el desplegament del Pla director
s’avaluarà periòdicament mitjançant 46 indicadors
assignats als objectius que permetran revisar
i, si escau, ajustar l’estratègia original.

Volem ser una universitat de referència
a Europa, capdavantera en la recerca, amb
docència reconeguda i internacionalitzada,
i amb capacitat de transferència
i d’intervenció innovadora en el territori.
(Pla director per a 2013-2015, «Visió»)

Acords de govern
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Declaració de Poblet sobre el mercat
de treball i el capital humà

En el marc de la segona edició de les Jornades
Catalunya Futura, organitzades per la Plataforma
Coneixement, Territori i Innovació (CTI) els dies
9 i 10 de maig a Poblet, s’ha elaborat la Declaració
de Poblet sobre el mercat de treball i el capital
humà. La Declaració aposta per potenciar un
sector productiu que generi llocs de treball
qualificats i per impulsar la internacionalització
i la innovació en el teixit empresarial.

La Plataforma CTI, promoguda per l’Associació
Catalana d’Universitats Públiques, la PIMEC,
Foment del Treball i la Fundació “la Caixa”, amb
la col·laboració de la Generalitat, és un projec-
te estratègic per enfortir el desenvolupament
econòmic i social de Catalunya i promoure la
interacció i la cooperació estable entre el món
empresarial, les universitats i les administracions
públiques.

02

La UAB s’adhereix a la Declaració cap
a la segona reindustrialització

Els principals agents territorials del Vallès
Occidental (ajuntaments, patronals, sindicats,
cambres de comerç i universitats) van signar,
el 30 d’abril a la UAB, la Declaració del Vallès
Occidental cap a la segona reindustrialització.
El document recull un conjunt d’accions
necessàries per impulsar una indústria forta
i competitiva que generi ocupació de qualitat
i que faciliti el creixement econòmic.

L’economista Gabriel Masfurroll
va prendre possessió del càrrec de
president del Consell Social de la
UAB en un acte que va tenir lloc el
19 de maig a la UAB, a Casa
Convalescència. Masfurroll pren el
relleu de la doctora Alícia Granados,
que ha estat la presidenta del Consell
durant els últims cinc anys.

LA CRÒNICA

Declaració del Consell de Govern de la UAB
de 9 d’octubre de 2013

El Consell de Govern de la UAB insta la
Secretaria d’Universitats i Recerca, el Govern
de la Generalitat i els grups parlamentaris que
li donen suport a fer efectiva una defensa
explícita del model d’universitat pública catalana
basada en la qualitat acadèmica, un model que
constitueix un instrument clau per a construir
una societat més justa i cohesionada i que és
l’autèntic motor del canvi econòmic.

Aquesta defensa, que des de la UAB exigim
com a ciutadans i com a servidors públics,
ha de comportar una aposta clara del Govern
per elaborar uns pressupostos racionals
i coherents, que demostrin que el sistema
educatiu és una veritable prioritat social i que
descartin noves reduccions pressupostàries
que l’afectarien negativament i irreversiblement.

Les universitats públiques són una estructura
d’estat que no es pot malmetre. És per això
que el Consell de Govern de la UAB reclama,
en nom de la seva comunitat universitària,
uns recursos suficients que garanteixin la
qualitat i l’estabilitat del servei públic, i una
definició pressupostària coherent amb les
necessitats irrenunciables del sistema
universitari català.

Consell Social

El curs acadèmic 2013-2014, pel que fa al
funcionament i l’estructura del Consell Social
de la UAB, s’ha distingit pel nomenament per part
del Govern de la Generalitat de Catalunya de
Gabriel Masfurroll com a nou president
del Consell.

Aquest curs s’ha caracteritzat per la continuïtat
del Programa Universitat-Societat, que es posà
en marxa l’any 2005. En el marc d’aquest
programa, l’objectiu del Consell Social és, com
a òrgan de participació de la societat en la
Universitat, donar suport a la UAB impulsant
i col·laborant amb actuacions estratègiques que
contribueixen a reforçar els vincles entre
universitat i societat.

Paral·lelament, el Consell Social ha desenvolupat
les competències que li atribueix la LUC en els
àmbits de comunitat universitària, de programació
i gestió i d’economia, pressupost i patrimoni.
Fruit d’aquesta activitat, s’han fet un total de 22
reunions de les comissions i vuit sessions del
Ple, i s’han pres un total de 261 acords.
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DOCÈNCIA

La UAB potencia la internacionalització
de l’oferta docent i afavoreix l’atracció
de talent.

Política acadèmica

Durant el curs 2013-2014, la UAB ha demostrat un
compromís ferm per potenciar la dimensió
internacional de l’oferta d’estudis i del currículum
dels estudiants. S’han consolidat i ampliat les línies
de docència en anglès tant en els estudis de grau
com en els de màster i s’han continuat impulsant
les titulacions dobles i conjuntes amb universitats
estrangeres.

L’estratègia d’oferir dobles titulacions de grau per
simultaniejar estudis afins ha estat un èxit i ha
permès aprofitar el potencial docent del campus i
captar els estudiants amb les millors notes d’accés.

Paral·lelament a l’aprovació d’un model de dedicació
acadèmica del professorat adaptat a les darreres
normatives, aquest curs s’han establert els criteris
que han de regir la planificació docent d’acord amb
les necessitats de programació i les capacitats
docents dels departaments.

Cal assenyalar que l’aposta de la UAB per la innovació
docent s’ha vist reconeguda aquest curs per la
magnífica acollida dels cursos MOOC oferts, que
han doblat un any després de la incorporació de la
Universitat a la prestigiosa plataforma Coursera.

Pel que fa a les actuacions per millorar l’ocupabilitat
dels estudiants i fomentar l’emprenedoria, s’han
ampliat les activitats dutes a terme en el marc del
programa UAB Emprèn i s’han inaugurat dos espais
de cotreball (coworking).

Estudis de grau

La internacionalització de l’oferta i dels estudiants
avança decididament gràcies, d’una banda, a la
progressiva implantació de titulacions impartides
en anglès i, de l’altra, a les titulacions dobles i
conjuntes amb universitats estrangeres. Així, aquest
curs 2013-2014 s’han consolidat les línies de
docència en anglès en les titulacions de grau d’ADE
i d’Educació Primària —tal com demostra l’augment
notable de la nota necessària per accedir-hi—, i s’ha
ampliat l’oferta amb el grau d’Economia en anglès
per al curs 2014-2015.

La programació de dobles titulacions permet
treure profit del potencial docent i la transversalitat

del campus i atraure estudiants molt motivats
i amb bona nota d’accés

D’altra banda, s’han incorporat quatre dobles
titulacions de grau: Dret + Ciència Política i Gestió
Pública; Ciències Ambientals + Geologia; Informàtica
+ Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, i
Informàtica + Enginyeria de Sistemes de
Telecomunicació, que s’afegeixen a les tres que ja
s’oferien, i està previst que per al curs 2014-2015
se n’incorporin cinc més. La programació de dobles
titulacions d’estudis afins s’ha demostrat una opció
molt bona per treure profit del potencial docent i la
transversalitat del campus i per atraure estudiants
molt motivats i amb bona nota d’accés.

En la mateixa línia, la UAB ha treballat per ampliar
el nombre de mínors oferts als estudiants amb
l’objectiu que complementin la formació amb
competències, especialment, en els àmbits de les
ciències socials i les humanitats, que, si se superen,
s’acrediten al suplement europeu al títol (SET). Així,
aquest curs 2013-2104 s’han ofert 11 mínors i està
previst que el 2014-2105 se n’ofereixin 16.

A més, aquest curs l’oferta de grau de la UAB s’ha
completat amb el grau de Direcció Hotelera,
impartit per l’EUTDH i que té com a orígen la
titulació pròpia de graduat de Direcció Hotelera.

Cal destacar que enguany s’han establert els
criteris que han de regir la planificació docent
d’acord amb les necessitats de programació i
amb les capacitats docents dels departaments.
Per tal de facilitar aquesta tasca s’ha elaborat
l’eina operativa Transparència de la Programació
Docent (TPD), que s’ha posat a disposició de tots
els departaments i a partir de la qual s’elabora
el pla docent anual.
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Premi Vicenç Vives per a la professora
Elena Valderrama

Elena Valderrama, catedràtica del Departament
de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
de la UAB, ha rebut la distinció Jaume Vicens
Vives de la Generalitat a la qualitat docent
universitària «per la seva trajectòria
professional i el seu lideratge en innovacions
docents adreçades a la millora de
l’aprenentatge en els estudis d’enginyeria».

03

El dia 10 de juny va tenir lloc la
inauguració de la remodelació i
l’ampliació del Campus Universitari Mar,
compartit amb la UPF, que acull la Unitat
Docent del Parc de Salut Mar i on la UAB
imparteix el grau de Medicina (UAB-UPF)
i el grau de Fisioteràpia.

ESTUDIANTS DE GRAU 2013-2014. CENTRES PROPIS

TOTAL DONES

Escola d’Enginyeria 2.312 16,0%

Facultat d’Economia i Empresa 3.230 44,6%

Facultat de Biociències 1.989 65,7%

Facultat de Ciències 2.466 37,1%

Facultat de Ciències de l’Educació 2.458 86,7%

Fac. de Ciències de la Comunicació 2.057 66,0%

Fac. de Ciències Polítiques i de Sociologia 1.033 47,8%

Facultat de Dret 2.151 62,5%

Facultat de Filosofia i Lletres 3.636 59,9%

Facultat de Medicina 2.619 69,7%

Facultat de Psicologia 1.834 79,6%

Facultat de Traducció i d’Interpretació 1.278 75,3%

Facultat de Veterinària 949 73,3%

TOTAL 28.012 58,8%

2013/14

Primera promoció del grau de Medicina
UAB-UPF

El 28 de juny va tenir lloc, als jardins de
l’Hospital del Mar de Barcelona, la cerimònia
de graduació i el jurament hipocràtic de la
primera promoció (2008-2014) del grau de
Medicina conjunt entre la UAB i la UPF. L’acte
va comptar amb la presència de Ferran Sancho,
rector de la UAB, Pelegrí Viader, secretari
general i rector en funcions de la UPF, Olga
Pané, gerent del Parc de Salut Mar, Manel
Armengol, degà de la Facultat de Medicina de
la UAB, Joaquim Gea, degà de la Facultat de
Ciències de la Salut de la UPF, i els coordinadors
docents de les dues universitats.

LA CRÒNICA

ESTUDIANTS DE GRAU 2013-2014. CENTRES
ADSCRITS I VINCULATS

Eina, Centre Universitari de Disseny 455 65,3%
i Art de Barcelona

Escola Massana. Centre Municipal 354 70,1%
d’Art i Disseny

Escola de Prevenció i de 234 22,2%
Seguretat Integral

Escola Superior de Comerç 100 40,0%
i Distribució (ESCODI)

EU de Ciències de la Salut 1.137 65,4%

EU de Ciències Socials 403 79,9%

EU d’Infermeria i de Fisioteràpia 1.432 63,0%
“Gimbernat”

EU d’Infermeria de Sant Pau 342 81,9%

EU d’Infermeria i Teràpia Ocupacional 624 79,6%
de Terrassa (EUIT)

EU d’Informàtica “Tomàs Cerdà” 49 4,1%

EU Salesiana de Sarrià (EUSS) 651 64,8%

EU de Turisme i Direcció Hotelera 627 9,6%

TOTAL 6.408 62,8%

TOTAL  DONES

EVOLUCIÓ DELS ESTUDIANTS DE GRAU DE NOU ACCÉS

CENTRES
ADSCRITS

CENTRES
PROPIS

2009/10 2010/11

2.121

7.175

2.121

7.590

1.919

7.355

1.536

6.964

2012/132011/12

6.799

1.693
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8
màsters i un doctorat
Erasmus Mundus

Estudis de postgrau

PROGRAMES I ESTUDIANTS DE POSTGRAU

Postgrau oficial (2013-2014) Programes Total Dones

Màsters universitaris* en centres propis 83 1.940 59,4%

en centres adscrits 18 403 65,5%

Doctorats 67 3.924 55,4%

TOTAL 168 6.267 57,3%

Postgrau propi (2012-2013) Programes Total Dones

Màsters propis 194 3.979 64,0%

Diplomatures de postgrau 114 1.650 70,3%

Cursos d’especialització 119 1.693 56,3%

TOTAL 427 7.322 63,6%

Estudiants

* Les dades de centres propis només inclouen els programes i els estudiants de màsters oferts i coordinats
per la UAB. El nombre total de màsters en què ha participat la UAB és de 114.

EVOLUCIÓ DELS ESTUDIANTS DE MÀSTER DE NOU ACCÉS

CENTRES
ADSCRITS

CENTRES
PROPIS

2009/10 2010/11 2011/12

36

1.821

115

1.663

132

1.761

121

1.545

2013/142012/13

1.701

328

L’oferta docent de postgrau evidencia la voluntat
de la UAB per impulsar la internacionalització dels
estudis com a estratègia per ampliar la visibilitat
de la Universitat i atraure estudiants i investigadors
amb talent d’arreu del món. A més, aquest
enfocament facilita als estudiants una formació
i una experiència clau per desenvolupar la seva
carrera professional i acadèmica.

El 25% dels màsters universitaris de la UAB
s’imparteixen en anglès

Així, durant el curs 2013-2014 els màsters
universitaris en anglès de la UAB ja han representat
un 25 % de l’oferta, que inclou els vuit màsters
Erasmus Mundus en què participa la UAB. D’altra
banda, cal tenir en compte que bona part dels
màsters ja ofereixen una part de les matèries en
terceres llengües, opció que la UAB preveu
continuar impulsant amb projectes com l’ECIU
Student Package, itineraris de 30 crèdits oferts
en anglès per als estudiants de totes les
universitats del consorci.

Cal destacar que vuit màsters de la UAB i dos
màsters de centres vinculats a la Universitat han
obtingut la menció distintiva d’International
Master’s Programme, atorgada per primer cop
per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de
promoure els estudis de màster de qualitat amb
un alt grau d’internacionalització.

Pel que fa a la formació continuada, durant aquest
curs 2013-2014, la UAB ha continuat treballant
en la reorganització iniciada el curs anterior, que
té com a objectius principals: crear una estructura
organitzativa que faci de paraigua per articular
i harmonitzar la gestió de tota l’oferta formativa;
millorar la coherència de l’oferta de formació
continuada amb els objectius i la política
acadèmica de la UAB, i implementar un model
d’activitat econòmica que permeti que la Universitat
obtingui el retorn que li correspon.

D’acord amb aquests objectius, s’ha iniciat, d’una
banda, el procés de separació d’espais i funcions
entre l’Escola de Postgrau i la nova Escola de
Doctorat. D’altra banda, cal destacar que s’està
creant una escola adscrita dins la Fundació UAB
per donar cobertura a títols de màster oficial no
subvencionats, procedents de màsters propis,
i que amb aquesta finalitat s’estan revisant tots
els programes de màster propi per desenvolupar
una proposta de criteris per oficialitzar un estudi.
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Emprenedoria i ocupabilitat

El programa UAB Emprèn aglutina les activitats
de formació, divulgació i promoció de
l’emprenedoria —una de les prioritats de
l’estratègia Europa 2020— que organitza la
Universitat i els serveis d’assessorament i suport
als membres de la comunitat universitària
interessats a endegar o participar en un projecte
emprenedor.

Es tracta d’un programa adreçat a tota la comunitat
universitària, i als estudiants en particular, que
respon a la voluntat de la UAB de contribuir al
desenvolupament socioeconòmic del territori. Val
a dir que, en poc més d’un any, UAB Emprèn ha
assessorat més de 45 projectes de negoci
d’estudiants i titulats de la UAB.

UAB Emprèn ja ha assessorat més de 45 projectes
de negoci d’estudiants i titulats de la UAB

Entre les activitats dutes a terme aquest curs en
el marc del programa UAB Emprèn, cal destacar
la tercera edició del curs Aprendre a Emprendre,
obert als estudiants de grau, màster i doctorat de
la UAB, així com la difusió i la crida a la participació
de les competicions Imagine Express 2014 i
Imagine Silicon Valley 2014. També s’ha donat
suport a la creació del Club d’Emprenedors de
l’Escola d’Enginyeria i s’està impulsant la creació
de clubs d’emprenedors a altres facultats.

Projectes educatius internacionals

La UAB dóna suport a les iniciatives del professorat
per liderar i participar en projectes educatius i de
cooperació internacionals, la majoria dels quals
en el marc de les convocatòries públiques de la
Unió Europea.

Aquest curs ha estat marcat pels canvis en les
convocatòries europees, atès que la majoria de
programes s’han agrupat sota el paraigua d’un
únic programa, l’Erasmus+. Així doncs, enguany
s’ha donat suport als projectes seleccionats en
les darreres convocatòries de 2013 i, alhora, s’ha
treballat en la difusió i el suport del nou programa
Erasmus+ i de les noves accions.

Pel que fa a la participació a les darreres
convocatòries del Lifelong Learning Programme
(LLP), aquest curs s’han posat en marxa els cinc
projectes aprovats en les convocatòries de 2013.
Es tracta d’un projecte multilateral Comenius, un
programa intensiu Erasmus, un projecte
transversal Erasmus K3 i dues xarxes temàtiques
Erasmus. També s’han iniciat quatre projectes
del programa Tempus.

En el marc de l’antiga convocatòria Erasmus
Mundus Acció 1, la UAB ha continuat oferint,
aquest curs 2013-2014, vuit programes de màster
i un programa de doctorat Erasmus Mundus.
Finalment, pel que fa a la convocatòria del 2013
d’Erasmus Mundus Acció 2, s’ha seleccionat el
projecte Nova Domus, amb participació de la
UAB, que s’adreça a establir intercanvis de doctorat
entre institucions europees i nord-americanes.

El 25 d’abril es va inaugurar
l’Espai UAB Emprèn, situat a la
plaça Cívica. La inauguració va
ser a càrrec de la vicerectora de
Qualitat, Docència i Ocupabilitat,
Gloria González, i del vicerector
de Projectes Estratègics, Lluís
Tort. El nou espai permet als
emprenedors compartir una zona
de treball, fomentar projectes i
potenciar oportunitats de negoci.

LA CRÒNICA

Amb la voluntat d’impulsar l’emprenedoria
mitjançant la construcció d’equips, el cotreball
(coworking) i l’intercanvi d’experiències, UAB
Emprèn ha posat en marxa aquest curs dos espais
compartits de treball on els emprenedors poden
desenvolupar les seves idees i projectes, l’un
a la plaça Cívica i l’altre a l’edifici Eureka.

Pel que fa a les activitats del servei d’ocupació
universitari Treball Campus, que té 15.226 usuaris
i 2.893 empreses inscrites, cal destacar que s’han
rebut 1.337 ofertes laborals i s’han gestionat
2.391 convenis de pràctiques. També s’han
gestionat un centenar de beques de mobilitat
internacional de pràctiques del programa Leonardo
da Vinci i set beques de pràctiques curriculars
a Shanghai.

Cal assenyalar que, en el marc del conveni entre
les universitats catalanes i el Servei d’Ocupació
de Catalunya, Treball Campus ha fet 15 jornades
d’orientació acadèmica i professional als centres
de la UAB, amb 1.088 estudiants assistents.
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Innovació i qualitat docents
Un any de cursos MOOC de la UAB a Coursera

La UAB, pionera a l’hora d’explorar noves formes
de docència, s’ha convertit en universitat de
referència a l’Estat espanyol en cursos MOOC.
Actualment, la UAB té vuit cursos MOOC,
d’àmbits de coneixement diversos, a la
prestigiosa plataforma Coursera; d’aquests, sis
van oferir la primera edició durant el curs 2013-
2014. Si es tenen en compte les dades dels
quatre primers cursos acabats, més de 6.000
persones van completar-los. Les inscripcions
totals als cursos van superar les 138.000
persones, procedents de més de 180 països.

Després d’un any d’experiència molt positiu,
la UAB aposta amb força per mantenir i ampliar
progressivament l’oferta de MOOC, amb la
incorporació de dos o tres cursos nous per any.

La programació de MOOC ha posat de manifest
que aquests cursos, a més de contribuir a la
difusió lliure de la ciència i la cultura, milloren
la visibilitat i la imatge de la Universitat,
esperonen la innovació docent en l’àmbit de la
docència reglada de la UAB, com exemplifica
l’ús del MOOC Sistemas digitales com a
complement de l’assignatura de Fonaments de
Computadors del grau d’Enginyeria Informàtica,
i impulsen la internacionalització i la cooperació
docents gràcies als espais de relació i intercanvi
que ofereix la plataforma al professorat dels
cursos (Coursera Community).

656
membres del professorat han participat
en els 21 cursos oferts

En l’àmbit de la innovació docent, des de la Unitat
de Formació i Innovació Docent de l’Oficina de
Qualitat Docent de la UAB s’han ofert 21 cursos
de formació adreçats a personal docent i
investigador, amb un total de 656 assistents.
També s’han publicat al web de la UAB i s’han
posat a disposició de la comunitat universitària
els resultats de l’activitat dels dotze grups d’interès
i millora de la qualitat.

En aplicació del Sistema de Garantia Interna de
la Qualitat, s’ha dut a terme el seguiment de totes
les titulacions de grau (74) i màster oficial (70)
dels centres propis i adscrits de la UAB, exceptuant
els màsters internacionals i Erasmus Mundus i
aquelles titulacions i centres que han iniciat el
procés d’acreditació. El procés de recollida de la
satisfacció dels estudiants del curs 2012-2013
s’ha fet mitjançant tres enquestes d’abast
institucional: les enquestes semestrals de
satisfacció de l’alumnat de grau i màster sobre
1.300 professors, les enquestes de satisfacció
dels titulats, amb una participació del 16 %, i,
com a novetat en format en línia, les enquestes
semestrals d’avaluació de més de 1.000
assignatures de grau. Els resultats s’han posat a
disposició dels àmbits i els col·lectius de la
comunitat universitària.

Cal assenyalar que, durant aquest curs, la UAB
ha participat, juntament amb la resta d’universitats
del sistema universitari català, en el disseny de
la nova enquesta d’inserció laboral de graus i
màsters que organitza l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i que,
juntament amb l’enquesta de cicles, llicenciatures
i doctorats, constitueix la cinquena edició de
l’estudi d’inserció laboral dels titulats del
sistema universitari català, la qual ofereix
resultats per a una població de referència de més
de 51.000 persones titulades, 8.000 de la UAB.

El procés de recollida de la satisfacció
dels estudiants s’ha fet mitjançant tres

enquestes d’abast institucional

Pel que fa al procés d’acreditació de titulacions,
durant el segon semestre de l’any 2013 l’AQU ha
lliurat a les universitats la guia i el procediment
per acreditar les titulacions universitàries de tot
el sistema català com estableix la normativa, i el
calendari de visites externes d’acreditació als
centres. En el cas de la UAB, al llarg de 2014 es
faran les visites externes a dos centres propis
i tres centres adscrits, i s’acreditaran un total
de 8 titulacions.

La UAB, pionera en l’exploració
de noves formes de docència,
s’ha convertit en universitat de
referència a l’Estat espanyol
en cursos MOOC.
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Campus Virtual i eines de suport
a la docència

El Campus Virtual dóna servei a més de 3.700
assignatures, 2.495 de les quals pertanyen als nous
estudis de grau i 518 a mòduls de màsters oficials.
En conjunt, els índexs d’activitat de la plataforma fan
palès que se’n fa un ús cada cop més intensiu, amb
increments superiors al 30 % en un any en les eines
principals (correu, fòrums, notícies, enviament de
treballs, etc.). D’altra banda, el campus virtual Moodle
s’ha consolidat com a complement del Campus Virtual
per a un total de 1.115 assignatures, que han doblat
l’ús que es feia de les eines el curs passat.

Més d’un 80 % de les assignatures que ofereix la
UAB fan ús del Campus Virtual

Pel que fa a la resta d’eines TIC de suport a la docència,
cal destacar que hi ha 188 wikis de temes acadèmics
en funcionament i que aquest curs s’han publicat 153
vídeos al portal de vídeos acadèmics de la UAB
(UABTube).

Quant a les aplicacions de gestió docent, aquest curs
s’ha dut a terme la millora de l’aplicació de guies
docents, s’ha desenvolupat l’eina Transparència de la
Programació Docent (TDP), s’ha desplegat l’aplicació
de cita prèvia per a les gestions acadèmiques dels
centres i, finalment, s’ha millorat la gestió del flux
documental del procés de seguiment de les titulacions
oficials d’acord amb els requisits del Sistema de
Garantia Interna de la Qualitat de la UAB i les directrius
de l’AQU.

Activitats d’informació i orientació

Durant el curs 2013-2014, més de 76.000
estudiants provinents de 625 centres de
secundària han assistit a alguna de les activitats
d’orientació universitària de la UAB.

A les Jornades de Portes Obertes han participat
387 centres de batxillerat i CFGS de tot Catalunya,
amb un total de 20.373 estudiants. A més, la UAB
ha organitzat visites al campus per als futurs
estudiants d’octubre a juny, i ha rebut els futurs
estudiants i les seves famílies en el Dia de la
Família. També s’ha organitzat la Fira de Postgrau
de la UAB, per tal de donar a conèixer l’oferta
conjunta de màsters oficials i de postgrau
de la Universitat.

D’altra banda, la UAB ha sortit del campus per
donar a conèixer els seus estudis i serveis i ha
visitat 199 centres de secundària i 11 ajuntaments.

La UAB ha estat present novament al Saló de
l’Ensenyament i al Saló Futura, les principals fires
catalanes per fer conèixer els ensenyaments
universitaris i l’oferta de cursos de postgrau,
respectivament. També ha participat a les fires
d’educació de Valls, Badalona i Girona, a Aula
(Madrid), a Feria Formación (Pamplona), a la Fira
de Perpinyà i a les fires d’Unitour fetes a la
península Ibèrica i a les illes Canàries. A escala
internacional, destaca la presència de la UAB a
les fires específiques de postgrau del continent
americà: Colòmbia, Equador, Veneçuela, Costa
Rica i Panamà.

Durant aquest curs, el Punt d’Informació
de la UAB ha atès al voltant de 60.000 consultes
d’informació a través dels diferents canals
que ofereix.

Estudis professionals superiors a la UAB

La UAB serà la primera universitat pública catalana
que oferirà cicles formatius de grau superior
(CFGS). A partir del curs 2014-2015 la Fundació
UAB, en col·laboració amb l’Escola Universitària
de Turisme i Direcció Hotelera i de l’Escola de
Prevenció i Seguretat Integral, oferirà tres cicles
formatius de grau superior: un CFGS de Direcció
de Serveis de Restauració, un CFGS de Comerç
Internacional i un CFGS de Prevenció de Riscos
Professionals.

Els estudiants d’aquests cicles formatius podran
gaudir de les infraestructures docents i de serveis
universitàries (aules, Campus Virtual, biblioteques,
Servei de Llengües, Treball Campus, etc.) i seguir
itineraris formatius que els permetran accedir
a estudis universitaris amb reconeixement
de crèdits.

LA CRÒNICA

Servei de Llengües

Durant el curs 2013-2014, UAB Idiomes Campus
i UAB Idiomes Barcelona han tingut 7.019 alumnes
als cursos de les nou llengües ofertes i han
acreditat el nivell de llengua de 2.040 persones.

Cal destacar que el Servei de Llengües ha
desenvolupat enguany el MOOC English for
Teaching Purposes, projecte que ha rebut un ajut
de la convocatòria de MOOC de l’AGAUR. També
ha publicat la plataforma multimèdia COM
comunicar, que ofereix al professorat rúbriques
personalitzables per avaluar les exposicions orals
i els treballs escrits de l’alumnat.

El Servei de Llengües ha ofert 140 beques per a
estudiants de la UAB consistents en la reducció
del 50 % de l’import de la matrícula dels cursos
d’idiomes. D’altra banda, la UAB ha publicat
diverses convocatòries d’ajuts per promoure la
millora de la competència en terceres llengües
de la comunitat universitària i l’ús de l’anglès
com a llengua de treball. Aquestes convocatòries
són actuacions del Pla de llengües per a l’any
2014 i han estat aprovades per la Comissió de
Política Lingüística de la Universitat.

Finalment, cal destacar que el 23 de maig UAB
Idiomes Barcelona va acollir una jornada de
formació de TESOL, l’associació professional
Teachers of English to Speakers of Other
Languages.
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RECERCA I TRANSFERÈNCIA
DE CONEIXEMENT I DE TECNOLOGIA

s’han fomentat les actuacions per atraure talent
investigador i la incorporació d’investigadors de
diferents institucions i centres relacionats amb la
UAB com a investigadors vinculats.

En l’àmbit de la transferència, el Parc de Recerca
UAB ha impulsat els programes de suport al
desenvolupament de projectes innovadors i a la
creació d’empreses derivades. Cal destacar que
l’activitat de valorització de la recerca ha aconseguit
resultats molt rellevants que han dut la UAB a
liderar les universitats espanyoles en el nombre
de patents sol·licitades.

Malgrat l’esforç en la captació de recursos, l’any
2013 el finançament de la recerca palesa el
descens dels ingressos per projectes del Plan
nacional com a conseqüència del retard en la
convocatòria del 2012. La magnitud de la davallada
dels fons estatals de recerca no ha pogut ser
compensada per la capacitat creixent de la UAB
per aconseguir finançament europeu. Malgrat que
el 2013 ha estat el darrer any de vigència del 7è
Programa Marc i, per tant, alguns programes no
han obert noves convocatòries, la UAB ha obtingut
més de 10 milions d’euros de fons europeus per
al finançament de projectes de recerca.

D’altra banda, cal remarcar l’augment dels recursos
obtinguts a través dels convenis de recerca, que
han tingut un creixement superior al 40 % respecte
de l’any 2012.

L’Horitzó 2020 a la UAB

El 31 de gener la UAB va organitzar la jornada oficial
de llançament del nou programa europeu d’investigació
i d’innovació Horitzó 2020 «Recerca i innovació a
Europa: les universitats a l’Horitzó 2020».

L’acte, presidit pel rector de la UAB, va tenir la
participació d’Octavi Quintana, de la Direcció
General per a la Recerca i la Innovació de la
Comissió Europea, Susana Elena-Pérez, del Joint
Research Center, Carmen García Fernández, de
l’European Research Council, i Josep M. Martorell,
director general de Recerca de la Generalitat de
Catalunya, per parlar del rol de les universitats en
les estratègies d’especialització intel·ligent, de
l’excel·lència científica i de la internacionalització.

D’altra banda, la UAB ha organitzat aquest curs
el cicle de jornades Research Expresso amb
l’objectiu de fomentar la participació en els
programes europeus i oferir als investigadors un
espai de trobada per promoure l’intercanvi de
coneixements i experiències en l’àmbit de la
recerca internacional.

La UAB impulsa un entorn de recerca de primer
nivell que afavoreix la internacionalització
i l’atracció de talent.

Durant el curs 2013-2014 s’han prioritzat la
internacionalització de la recerca i l’obtenció de
recursos en programes europeus.

Cal assenyalar que en el 7è Programa Marc la
UAB ha assolit molt bons resultats, gràcies als
quals és la primera universitat generalista de
l’Estat en nombre de projectes.

Per consolidar aquesta posició, s’ha fomentat la
participació en el nou programa marc Horitzó
2020 i, a partir de les sinergies creades entre les
entitats de l’Esfera UAB-CEI, s’ha afavorit el
naixement d’iniciatives relacionades amb
l’estratègia d’especialització intel·ligent que
permetin accedir als fons de cohesió europeus.

L’aposta clara per reforçar el capital humà de
recerca s’ha concretat en la posada en marxa del
programa de retenció de talent UAB-Santander
per a la contractació de personal investigador
doctor amb trajectòria investigadora acreditada
i en la sol·licitud de participació en el programa
COFUND de la Unió Europea en les modalitats
d’investigadors en formació i d’investigadors
distingits (postdoctorals).

Per potenciar un entorn de recerca de primer
nivell i atraure els millors investigadors, la UAB
ha completat aquest curs el procés EURAXESS
(Human Resources Strategy for Researchers) de
bones pràctiques en la contractació i en les
condicions laborals dels investigadors. A més,
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Consolidator Grants per a Àlex Fidora
i Daniel Maspoch

Alexander Fidora, professor del Departament
de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
de la UAB i investigador ICREA, ha estat
reconegut, en la primera convocatòria dels
ajuts Consolidator Grants del Consell
Europeu de Recerca (ERC), pel projecte
LATTAL («The Latin Talmud and its Influence
on Christian-Jewish Polemic»).

Daniel Maspoch, investigador de l’Institut
Català de Nanociència i Nanotecnologia
(ICN2), participat per la UAB i ubicat al
campus de la Universitat, ha rebut un ajut
Consolidator Grant pel projecte InanoMOF
(«Multifunctional micro and nanostructures
assembled from nanoscale metal-organic
frameworks and inorganic nanoparticles»).

Mario Cáceres obté un ajut Proof
of Concept

Mario Cáceres, investigador ICREA de l’Institut
de Biotecnologia i Biomedicina (IBB) de la
UAB, ha aconseguit un ajut Proof of Concept
de l’ERC per desenvolupar un kit que podria
millorar el diagnòstic i el tractament de
malalties com l’hemofília A. Aquesta recerca
va rebre un ajut Starting Grant de l’ERC l’any
2009.

El CREAF guanya un ajut Synergy Grant
de l’ERC

L’equip de Josep Peñuelas, investigador del
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions
Forestals (CREAF), ens del qual la UAB és
patrona, i professor del CSIC, ha estat seleccionat
com a destinatari d’un ajut Synergy Grant de
l’ERC. El professor Peñuelas liderarà el projecte
IMBALANCE-P, que analitzarà les implicacions
mundials que pot tenir l’escassetat de fòsfor i
valorarà quins impactes està produint el
desequilibri entre les proporcions de fòsfor,
carboni i nitrogen que pateixen els diferents
ecosistemes del planeta.

25%
dels recursos de recerca s’han obtingut
en convocatòries europees (2013)

LA CRÒNICA

FINANÇAMENT DE LA INVESTIGACIÓ PER TIPUS D’ENTITAT. 2013

FINANÇAMENT DE LA INVESTIGACIÓ PER GRANS CAPÍTOLS. 2013

Convenis i prestació de serveis 39%

Ajuts internacionals 25%

Beques 12%

Projectes, grups i xarxes 10%

Incorporació de personal 5%

Finançament específic 4%

Mobilitat 2%

Altres ajuts 2%

Total: 43.410.878 euros

Empreses 28%

Administració estatal 24%

Administració europea 24%

Administració autonòmica i local 12%

Prestació de serveis 10%

Educació Superior/Universitats 2%

Altres 1%

Total: 43.410.878 euros

EVOLUCIÓ DELS RECURSOS OBTINGUTS
EN ELS PROGRAMES MARC DE LA UE

12,6 M€
16,8 M€

43,9 M€

5è PM 6è PM 7è PM
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tesis doctorals llegides (2012-2013)
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El 25 de novembre va tenir lloc a la UAB la Jornada sobre el
Doctorat Internacional «New opportunities for a new horizon»,
organitzada conjuntament amb l’ACUP.

Durant aquest curs, la UAB ha participat activament
en el nou Pla de doctorats industrials de la
Generalitat de Catalunya, que té com a objectiu
impulsar la transferència de coneixements entre
la universitat i l’empresa i contribuir a la
competitivitat i la internacionalització del teixit
industrial. En la primera convocatòria del programa
s’han aprovat els deu projectes presentats per
la UAB.

La UAB participa en el Pla de doctorats
industrials amb 10 projectes aprovats

Per incentivar la participació en la segona
convocatòria del Pla, el Parc de Recerca UAB ha
dut a terme dues sessions informatives per a
estudiants, coordinadors i empreses.

Serveis de suport a la recerca

Durant el curs 2013-2014 s’ha avançat en la creació
d’una estructura de coordinació dels serveis cientifico-
tècnics de totes les entitats de l’Esfera UAB-CEI,
especialment de les ubicades al campus universitari.
La col·laboració en matèria de serveis cientificotècnics
permetrà compartir i programar equipaments
científics comuns i facilitarà l’accés a les línies de
finançament FEDER de la Generalitat.

D’altra banda, el Servei de Biblioteques ha ampliat
els continguts del web Suport a l’Acreditació i
Avaluació de la Recerca amb un recull d’eines
d’interès per al personal docent i investigador com
a autor de producció científica. A més, s’ha
implementat un nou servei d’accés remot als
recursos digitals de la UAB i s’ha posat en marxa
el Trobador+, el nou portal d’accés a la Biblioteca
Digital de la UAB.

Cal destacar que, durant aquest curs, s’ha dut
a terme una campanya per promoure l’ús de
l’identificador únic ORCID (Open Researcher and
Contribution ID) entre el personal investigador
per tal d’evitar el problema de les ambigüitats
i les duplicitats a l’hora d’assignar l’autoria de les
produccions científiques.

Pel que fa al Servei de Publicacions, en el marc
de l’estratègia de difusió de la recerca de la UAB
i de foment de les polítiques d’accés obert a la
producció científica, s’ha elaborat un pla director
de les revistes científiques de la UAB i se n’han
aprovat els indicadors de qualitat.

Doctorat

Enguany s’ha fet l’acte institucional de constitució
de l’Escola de Doctorat de la UAB. Aquest nou
centre neix amb la voluntat de dotar la UAB d’una
organització eficient que garanteixi la qualitat de
l’oferta acadèmica i que afavoreixi les sinergies
entre els departaments, els instituts propis i els
centres de recerca i centres hospitalaris de l’Esfera
UAB-CEI.

La UAB lidera la producció de tesis
doctorals a Catalunya

La posada en marxa de l’Escola de Doctorat
contribuirà a enfortir la UAB com a referent
d’excel·lència en la formació avançada en recerca
i afavorirà la internacionalització del doctorat
i l’atracció de talent.

En aquest sentit, la convocatòria de 2014 d’ajuts
per a estades de curta durada a l’estranger per a
becaris de les convocatòries de personal
investigador en formació de la UAB s’ha reorientat
per facilitar la mobilitat dels doctorands adreçada
a l’obtenció de la Menció de Doctorat Internacional.
A més, la proposta presentada per la UAB al
programa COFUND de la Unió Europea per a la
contractació d’investigadors predoctorals permetrà
augmentar els recursos destinats a atraure joves
investigadors.



17

04
 R

EC
ER

CA
 I 

TR
AN

SF
ER

ÈN
CI

A 
DE

 C
ON

EI
XE

M
EN

T 
I D

E 
TE

CN
OL

OG
IA

Set professors de la UAB guardonats amb
l’ICREA Acadèmia

En la sisena convocatòria del programa ICREA
Acadèmia, han estat premiats set professors
de la UAB: Alberto Fernández-Teruel, del
Departament de Psiquiatria; Ferran Martín, del
Departament d’Enginyeria Electrònica; Núria
Planas, del Departament de Didàctica de les
Matemàtiques i de les Ciències Experimentals;
Àlvar Sánchez, del Departament de Física;
Gonzalo Seco-Granados, del Departament
de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes,
i Jordi Surrallés i Antonio Villaverde, del
Departament de Genètica i de Microbiologia.

Isabelle Anguelovski, Premi Nacional
de Recerca al Talent Jove

El Govern de la Generalitat i la Fundació Catalana
per a la Recerca i la Innovació (FCRi) han
concedit el Premi Nacional de Recerca al Talent
Jove de 2013 a Isabelle Anguelovski,
investigadora de l’Institut de Ciència i Tecnologia
Ambientals (ICTA) de la UAB. Aquest premi
reconeix els joves investigadors que en la seva
trajectòria professional han destacat per la
qualitat i l’excel·lència del seu treball.

Recercaixa selecciona dos projectes
de la UAB

En la quarta convocatòria del programa
Recercaixa, impulsat per l’Obra Social ”La
Caixa” i l’ACUP, han estat seleccionats dos
projectes de personal investigador de la UAB.

Lourdes Aguilar, del Departament de Filologia
Espanyola, rebrà finançament per al projecte
«Juguem a comunicar millor! La millora de la
competència prosòdica com a via d’integració
educativa i d’inclusió social de l’alumnat amb
necessitats educatives especials derivades de
la discapacitat».

Jordi Caballé, del Departament d’Economia
i d’Història Econòmica, disposarà de
finançament per al projecte «Inequality, Social
Mobility, Effort and Education», dut a terme
conjuntament amb Xavier Raurich (UB).

LA CRÒNICA

Els directors dels centres de
l’Esfera UAB-CEI es van reunir
el 10 de juliol per fer balanç del
programa CEI i per plantejar les
perspectives de futur d’aquesta
aliança estratègica.

Projectes estratègics i innovadors

El projecte UAB Campus d’Excel·lència
Internacional ha estat un element cabdal a l’hora
d’enfortir la interacció de la UAB amb l’entorn
i configurar un ecosistema de coneixement
i innovació que contribueixi decisivament al desen-
volupament socioeconòmic del territori. Un cop
finalitzat el programa estatal, l’Esfera UAB-CEI ha
esdevingut un marc idoni de col·laboració entre
la UAB, els centres de recerca vinculats a la
Universitat i els agents territorials.

L’Esfera UAB-CEI és un instrument fonamental
per desenvolupar iniciatives relacionades amb
l’estratègia RIS3CAT, l’estratègia de recerca
i innovació per a l’especialització intel·ligent de
Catalunya, i per accedir als fons europeus. En
aquest sentit, a través de l’Esfera UAB-CEI s’ha
vehiculat la sol·licitud per accedir al programa
COFUND i s’estan preparant iniciatives de projectes
d’especialització i competitivitat territorial (PECT).

A més, d’acord amb els reptes socials de l’Horitzó
2020 i del programa RIS3CAT, s’ha impulsat la
creació de comunitats de recerca estratègica
(CORE) formades per amplis grups de recerca
que permeten afrontar reptes estratègics
conjuntament i des de diferents disciplines
científiques. Aquestes comunitats tenen l’objectiu
de sumar massa crítica i compartir actuacions de
cara a aprofitar les oportunitats que es generen
en el marc europeu i fomentar la participació
en grans projectes de recerca i innovació.

Amb aquesta finalitat, aquest curs s’han posat
en marxa les CORE de Salut Mental, de Patrimoni
Cultural i de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles.
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El Parc de Recerca UAB ha obert un nou espai de
cotreball (coworking) per a emprenedors que volen
compartir sinergies i gaudir de tots els beneficis
i serveis que comporta ubicar-se al Parc.

el que més invencions va generar, amb un total de
16, seguit de l’àmbit de les tecnologies de la
informació i la comunicació, amb 13 invencions.
Les invencions restants provenen principalment del
sector del medi ambient i agroalimentari.

D’aquestes noves invencions, se n’han patentat 21
i, addicionalment, s’han generat 14 extensions
internacionals (patents sol·licitades a altres països)
i 27 de derivades. Així, el nombre de patents totals
registrades ha estat de 62.

L’any 2013 la UAB va ser la primera universitat
de l’Estat en patents sol·licitades

Com a principals resultats de l’activitat de valorització,
cal destacar la signatura de 5 nous contractes de
llicència amb diferents empreses per tal d’iniciar el
procés d’ús i comercialització de les patents.

Durant l’any 2013, el Parc de Recerca UAB també
ha treballat intensament per incrementar la
transferència i la innovació en l’àmbit internacional,
impulsant projectes internacionals de transferència,
especialment projectes de cooperació al
desenvolupament lligats a activitats d’R+D+I.

Parc de Recerca UAB

El Parc de Recerca UAB ha centrat l’activitat en el
desplegament d’actuacions per facilitar la
transferència dels resultats de la recerca al teixit
social i productiu.

Per tal de promoure la col·laboració i els acords entre
els centres de recerca i les empreses, el Parc de
Recerca UAB ha impulsat activitats que han ajudat a
generar nous projectes. D’una banda, s’ha posat en
marxa el Laboratori d’Idees amb la intenció de reunir
empreses, investigadors i usuaris i dotar-los de
tècniques de treball que els permetin desenvolupar
noves idees innovadores i generar projectes conjunts.
De l’altra, també s’ha creat el Laboratori d’Innovació
per ajudar a introduir la innovació dins les empreses
petites i mitjanes de sectors tradicionals. A més amb
l’objectiu de fomentar la relació entre la indústria i la
recerca de l’àmbit de les tecnologies, enguany el Parc
ha organitzat el Fòrum de Tecnologies i Innovació.

L’acollida al Parc del departament d’innovació en
programari de la multinacional Zetes també facilitarà
l’establiment de vincles de col·laboració entre la
Universitat i les empreses que formen part de la
xarxa d’aquesta multinacional.

En l’àmbit del foment de l’emprenedoria, el Parc de
Recerca UAB ha desplegat diferents accions per
fomentar les actituds emprenedores entre els
investigadors i impulsar la creació d’empreses
innovadores. Concretament, s’han dut a terme dos
programes formatius: el Programa de Generació

d’Idees, enguany dirigit a investigadors del sector
biotecnològic, i la preparació de la segona edició del
Food & Health Entrepreneurship Program, un
programa internacional de formació dirigit a
investigadors i a empreses de l’àmbit alimentari.

El PRUAB i la UAB han impulsat 73 empreses des
de 2001, amb un 90% d’èxit

Pel que fa al programa de suport a la creació
d’empreses de base tecnològica (EBT), l’any 2013
el Parc de Recerca UAB ha acollit vuit noves empreses
en el seu entorn. Entre les noves empreses
constituïdes s’ha de destacar la creació de Health &
Sport Lab, empresa que desenvolupa aplicacions
relacionades amb l’esport i la salut per afavorir els
estils de vida saludable, i de Mass Factory, empresa
que comercialitza la plataforma OnTheBus, un
aplicació per a mòbil que ajuda les persones amb
discapacitat. Així mateix, la UAB ha acordat la
participació a la iniciativa de base tecnològica Visual
Tagging Services, dedicada a desenvolupar tecnologia
de reconeixement d’imatges destinades a
desenvolupadors d’aplicacions mòbils.

La intensitat de l’activitat de transferència de la UAB
també s’ha reflectit en el nombre de patents
sol·licitades per l’Oficina de Valorització i Patents
(OVP). Concretament, l’any 2013 l’OVP va rebre 38
noves invencions de grups de recerca de la
Universitat. El sector de les ciències de la salut és
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La UAB, el PRUAB i el Parc de l’Alba
signen un conveni de col·laboració
El rector de la UAB, Ferran Sancho, el
director general del Parc de Recerca UAB,
Buenaventura Guamis, i el president del
Parc de l’Alba, Pau Villòria, van signar el 9
de setembre un conveni per a fomentar la
transferència i l’intercanvi de coneixement
científic entre les tres entitats. El conveni
preveu impulsar les relacions de caràcter
acadèmic, professional, de recerca i de
serveis entre la UAB, el Parc de Recerca
UAB i el Parc de l’Alba, i generar estratègies
d’internacionalització conjuntes en els
sectors científics i tecnològics i en les àrees
geogràfiques d’interès comú.

Segona edició del Programa de Generació
d’Idees

El 29 de novembre es van lliurar els premis
als tres projectes guanyadors del Programa
de Generació d’Idees de 2013, una iniciativa
conjunta de la UAB i el Parc de Recerca UAB
dedicada a impulsar iniciatives en el sector
bio desenvolupades per estudiants de
doctorat i investigadors de la Universitat.
El primer premi es va atorgar a MyStone,
una eina que permet agilitzar el procés
d’identificació i classificació dels càlculs
renals.

LA CRÒNICA

El 10 de febrer el Centre d’Estudis
Demogràfics va celebrar el 30è
aniversari amb un acte institucional
a l’auditori del Parlament de
Catalunya.

Nova seu al campus

L’ICN2 va inaugurar, el 20 de gener, la seva
nova seu al campus de la UAB.

L’esdeveniment va comptar amb la presència del
conseller d’Economia i Coneixement i president
del Patronat de l’ICN2, Andreu Mas-Colell, la
secretària d’Estat d’Investigació, Desenvolupament
i Innovació, Carmen Vela, el president del CSIC,
Emilio Lora-Tamayo, el rector de la UAB, Ferran
Sancho, el secretari d’Universitats i Recerca de
la Generalitat, Antoni Castellà, el director general
de Recerca de la Generalitat, Josep M. Martorell,
el coordinador institucional del CSIC a Catalunya,
Lluís Calvo, i el director de l’ICN2, Pablo Ordejón.

L’INC2 obté el distintiu d’excel·lència Severo
Ochoa

L’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia
(ICN2), centre CERCA participat per la UAB, ha
estat reconegut amb el segell d’excel·lència
Severo Ochoa atorgat pel Ministeri d’Economia
i Competitivitat, en la tercera convocatòria del
programa, corresponent a l’any 2013.
L’ICN2 és el primer centre de recerca dedicat
a la nanociència reconegut amb aquest guardó.
La proposta de l’ICN2 per a aquesta
convocatòria es va centrar en el
desenvolupament de nanodispositius, amb una
clara vocació tecnològica. Tenint com a base
els avenços científics en el desenvolupament
de materials, la nanofabricació, la caracterització
i la simulació teòrica, es pretén aconseguir
aplicacions pràctiques en el marc de tres grans
línies d’actuació: els biosistemes, l’energia i les
tecnologies de la informació i de les
telecomunicacions.
Aquest reconeixement implica una aportació
d’un milió d’euros anual durant els propers
quatre anys, que es destinaran a impulsar
aplicacions de la nanociència en biosistemes,
energia i sistemes d’informació.
Des de l’inici del programa Severo Ochoa, la
Barcelona Graduate School of Economics
(Barcelona GSE) i l’Institut de Física d’Altes
Energies (IFAE), ambdós vinculats a la UAB,
també han rebut aquest distintiu d’excel·lència.
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Descoberta una comèdia inèdita de Lope de Vega

Alejandro García Reidy, investigador del grup
PROLOPE de la UAB i professor de la Universitat
de Syracuse (EUA), ha descobert una còpia
manuscrita de Mujeres y criados a la Biblioteca
Nacional d’Espanya, una de les obres del
dramaturg del Segle d’Or que es considerava
perduda.

Divulgació de la recerca

Durant el curs 2013-2014 s’han dut a terme 115
campanyes de difusió centrades en els resultats
de la recerca del personal investigador de la UAB.
Aquestes accions comunicatives s’han traduït en
1.644 impactes als diaris, 140 a la ràdio i 108 a
la televisió.

De les campanyes de difusió dutes a terme en
l’àmbit de les humanitats destaquen, per la
repercussió, la descoberta d’una comèdia inèdita
de Lope de Vega i la publicació de l’estudi més
complet de traduccions del llatí a l’hebreu.

En ciències socials, cal remarcar l’impacte de
l’estudi sobre la segregació urbana que genera la
crisi econòmica a Barcelona i una recerca sobre
la transparència dels webs dels ajuntaments de
Catalunya.

En l’àmbit de les ciències de la salut i la biologia,
els mitjans de comunicació han recollit àmpliament
la recerca que demostra reversió de la pèrdua de
memòria en ratolins model de la malaltia
d’Alzheimer, la identificació d’un mecanisme
cel·lular implicat en l’ansietat i la depressió, i la
creació d’un videojoc per a persones amb
discapacitat intel·lectual i trastorns mentals.

En l’àmbit de les ciències experimentals, s’ha fet
divulgació dels primers indicis experimentals de
la «nova física» i de la creació de la primera fibra
«magnètica» del món.

Pel que fa a les ciències ambientals, cal assenyalar
l’estudi sobre l’acidificació i l’escalfament que
amenacen les espècies del Mediterrani i
l’elaboració de l’Atles global de justícia ambiental.

Altres projectes de recerca que han tingut un
impacte notable han estat la curació amb teràpia
gènica d’una greu malaltia neurodegenerativa
pediàtrica, el problema de salut pública causat
pel trastorn d’acumulació d’animals, la
quantificació del carboni acumulat en els sòls
forestals de l’Estat espanyol i l’ús d’escuradents
pels neandertals per calmar el dolor de les genives.

En relació amb la transferència de coneixement,
cal assenyalar la distinció de MATGAS, el laboratori
de recerca i desenvolupament d’Air Products
ubicat al campus de la UAB i participat per la
Universitat, com a centre d’R+D de referència
mundial de la multinacional.

Pel que fa a les publicacions electròniques, les
portades d’UAB Divulga (català, castellà i anglès)
han rebut un total de 14.211 visites i els articles
n’han rebut 250.631. Les portades d’UAB Innova
(català i castellà) han rebut un total de 3.710
visites i els articles n’han rebut 9.510.

La crisi accentua la segregació urbana a Catalunya

Un estudi desenvolupat per l’Institut de Govern
i Polítiques Públiques de la UAB (IGOP) en el
marc d’un projecte de recerca d’excel·lència
Recercaixa, ha analitzat per primera vegada
l’impacte de la crisi socioeconòmica en l’espai
urbà i proposa estratègies per protegir els barris
més vulnerables.

Es crea la primera «fibra magnètica» del món

Un equip internacional de científics, liderat per
l’investigador del Departament de Física de la UAB
Àlvar Sánchez, ha desenvolupat un material que
aconsegueix guiar i transportar el camp magnètic
d’un lloc a un altre d’una manera similar a com
ho fa una fibra òptica amb la llum.

Reverteixen la pèrdua de memòria en ratolins
model amb Alzheimer mitjançant teràpia gènica

Investigadors de la UAB dirigits per Carlos Saura,
de l’Institut de Neurociències de la UAB, han
aconseguit per primer cop revertir la pèrdua
de memòria en estadis inicials en ratolins models
de la malaltia d’Alzheimer mitjançant teràpia gènica.Foto: BNE
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El Dipòsit Digital de Documents de la UAB
consolida el lideratge
El Dipòsit Digital de Documents de la UAB
(DDD) continua sent el repositori espanyol
més ben posicionat segons l’última edició
del Rànquing Web de Repositoris del Món
elaborat pel Laboratori de Cibermetria del
CSIC.
El DDD avança cinc posicions fins a l’onzè
lloc del món i apareix en la 4a posició a
escala europea, precedit pels dipòsits Europe
PubMed Central (Gran Bretanya), HAL
Institut National de Recherche en
Informatique et en Automatique - Archive
Ouverte (França) i el HAL Sciences de
l’Homme et de la Société (França).
Pel que fa als dipòsits institucionals, el DDD
també és el repositori espanyol més ben
classificat i ocupa el sisè lloc a escala
mundial.
El DDD actua com a plataforma d’edició
i consulta de la producció científica de la
UAB. Aquest posicionament reconeix la
qualitat i l’interès de les col·leccions a la
vegada que fa que augmenti el pes específic
a les cerques d’Internet i dóna visibilitat
internacional a la Universitat.
D’altra banda, en el rànquing web
d’universitats elaborat també pel Laboratori
de Cibermetria del CSIC, el web de la UAB
assoleix la novena posició mundial en el
criteri que avalua l’esforç global per crear
repositoris institucionals de recerca.
L’objectiu dels rànquings elaborats pel
Laboratori de Cibermetria del CSIC és el de
promoure les iniciatives d’accés obert, atès
que una de les formes més rellevants per a
la distribució dels resultats de la recerca de
les universitats i els centres de recerca és
el dipòsit d’articles científics i material
relacionat en els dipòsits institucionals o
temàtics.

9a
universitat del món de menys de 50 anys segons
QS, i 23a segons Times Higher Education

Total: 3.102 articles.

LA CRÒNICA
ARTICLES PUBLICATS PER INVESTIGADORS DE LA UAB SEGONS L’IMPACTE
DE LA PUBLICACIÓ (THOMSON REUTERS). 2013

1r quartil 54%

2n quartil 20%

3r quartil 8%

4t quartil 4%

Sense catalogar 14%

Quant als àmbits científics que distingeixen els
QS World University Rankings by Subject, la
UAB se situa entre les 200 millors universitats
del món en 22 de les 30 disciplines analitzades
i entre les 100 primeres en física, ciències agrícoles
i forestals, geografia, comunicació i economia.

La UAB lidera les universitats espanyoles
en el QS World University Rankings 2013

En la classificació d’àmbits científics del rànquing
de Shanghai, la UAB es posiciona entre les 200
primeres universitats del món en els camps de la
medicina, les ciències de la vida i les ciències
socials.

La UAB als rànquings universitaris

En l’edició de 2013 dels QS World University
Rankings (QS WUR), la UAB consolida el lideratge
de les universitats espanyoles assolint la posició
177 del món i la 79 d’Europa. Cal destacar que,
entre els criteris emprats pel rànquing, la UAB
assoleix la posició 104 del món en la classificació
en funció de la reputació acadèmica, la qual cosa
significa que segueix millorant la visibilitat en
l’enquesta als acadèmics.

Pel que fa als rànquings universitaris de les millors
universitats joves del món, la UAB millora de
posició en el QS Top 50 under 50 i avança fins a
la novena posició mundial.

Enguany, la UAB també ha mantingut la posició
assolida el curs passat en l’Academic Ranking
of World Universities, conegut com rànquing de
Shanghai. Concretament, ha consolidat la inclusió
en el rang entre la posició 201 i la 300 del món
i s’ha situat en el grup capdavanter de les
universitats espanyoles.
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PROJECCIÓ INTERNACIONAL

A més, la UAB, juntament amb la UPF, va rebre una
delegació de professionals de l’educació indis a
través de la Fundación Consejo España-India i de
l’Aliança 4 Universitats. L’objectiu era conèixer les
plataformes d’educació a distància i el funcionament
dels MOOC a les universitats espanyoles.

D’altra banda, el vicerector de Relacions
Internacionals de la UAB, Lluís Quintana, va
encapçalar un viatge institucional a diversos campus
de la Universitat de Califòrnia.

Projecció internacional

El Pla director per a 2013-2015 defineix la
internacionalització com una orientació global de
les línies estratègiques, especialment en els àmbits
de la docència i la recerca de qualitat. La
internacionalització esdevé així una eina cabdal,
i els seus resultats (posició en els rànquings,
xifres de mobilitat, etc.) es converteixen en
indicadors del grau d’assoliment dels objectius
institucionals.

Durant aquest curs, les línies d’actuació principals
—la mobilitat d’estudiants, professorat i PAS, la
projecció exterior i la col·laboració amb altres
institucions— han estat clarament influïdes per
la posada en marxa del programa Erasmus+, el
nou programa europeu d’educació, formació,
joventut i esports per al període 2014-2020.

En primer lloc, cal tenir en compte que el programa
de mobilitat Erasmus esdevindrà, a partir de 2015,
un programa a escala mundial, cosa que incidirà
en la política de mobilitat de la UAB. En segon
lloc, l’impuls a les titulacions dobles o conjuntes
ajudarà a consolidar i a ampliar els projectes ja
iniciats per la UAB, 25 en total durant el curs
2013-2014. En tercer lloc, el format dels
programes competitius europeus de formació
(Erasmus Mundus, Tempus, Alpha, etc.) s’ha
modificat, cosa que ha demanat reforçar el suport
que es dóna al professorat que coordina aquests
projectes o que hi participa.

Visites institucionals

En l’àmbit de les relacions internacionals, a més de
les visites i els contactes de les facultats i els
departaments, la UAB ha rebut un total de 63 visites
institucionals durant el curs acadèmic 2013-2014.
D’aquestes visites, la majoria corresponen a països
de l’àmbit europeu, però també s’han rebut diverses
delegacions d’universitats nord-americanes i
asiàtiques, sobretot. Fruit d’aquestes visites s’han
signat 8 convenis marc i 7 d’intercanvi d’estudiants
de grau i de màster i un de doctorat, i s’estan
tramitant 7 convenis d’intercanvi d’estudiants més
per al 2015-2016.

La UAB ha rebut un total de 63
visites institucionals

Entre les visites rebudes, cal destacar la de la
Universitat de Waseda, una de les universitats de
més prestigi del Japó, amb la qual s’ha signat un
conveni d’intercanvi d’estudiants. La UAB ha rebut
aquest curs un total de sis delegacions provinents
del Japó.

També cal fer esment de la visita de la delegació de
la Universitat Cornell per ampliar a altres àrees de
coneixement el conveni d’intercanvi que té amb
Veterinària, i de la visita de l’agregat cultural d’Aràbia
Saudita per col·laborar en la formació de futurs
professionals de l’àmbit de la medicina.

La internacionalització és una eina cabdal
per assolir els objectius de la Universitat
en docència i recerca.

52
convenis nous
amb universitats estrangeres

Erasmus+
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La UAB s’adhereix a la xarxa World 100

Amb l’objectiu de potenciar les aliances
universitàries estratègiques i la participació en
xarxes internacionals, el maig de 2014 la UAB
es va adherir a la World 100 Reputation
Network, una xarxa formada per universitats
interessades en l’estudi i la gestió de la reputació
en l’àmbit de l’educació superior. Formen part
d’aquesta xarxa 41 institucions de 16 països,
entre les quals hi ha universitats de prestigi
com ara la University College de Londres,
el King’s College de Londres, la Universitat
d’Edimburg, la Universitat de Toronto, la
Universitat Nacional d’Austràlia i la Universitat
de Tòquio.

La UAB rep una delegació de futurs líders
indis interessats en la internacionalització
de l’educació superior i els MOOC
El 29 de maig la UAB i la UPF van rebre un
grup de professionals destacats del sector de
l’ensenyament superior de l’Índia. Entre altres
activitats, la delegació, que visitava Espanya
en el marc del III Programa de Líderes Indios,
organitzat per la Fundación Consejo España-
India amb el suport de l’Aliança 4 Universitats
(A4U), va poder participar a la taula rodona
«The Future of Education: MOOCs, Internet
Platforms and Online Communities», centrada
en el futur de l’ensenyament, l’educació en
línia (especialment els MOOC) i la formació
del professorat.

05 LA CRÒNICA

El 17 i el 18 d’octubre de 2013, la UAB va
organitzar i acollir la reunió del Consell Executiu
de l’ECIU (European Consortium of Innovative
Universities), que va tractar sobre temes diversos
d’educació superior, recerca i transferència i sobre

la política europea en aquests àmbits. La UAB és
una de les universitats fundadores de l’ECIU,
associació que aplega 11 institucions d’educació
superior d’onze països europeus (i dues
universitats associades de Mèxic i Rússia).

Com a novetat, aquest curs la UAB s’ha incorporat
a la xarxa World 100, que promou la recerca
sobre reputació entre universitats situades entre
les dues-centes millors en els rànquings
universitaris més prestigiosos.

Les activitats per promoure la visibilitat i la
projecció internacionals de la UAB s’han completat
amb l’assistència a Expo China a Pequín
(novembre de 2013) i amb la participació a l’estand
del Consell Interuniversitari de Catalunya a les
fires universitàries internacionals més importants:
l’EAIE a Istanbul (setembre de 2013), l’APAIE a
Seül (març de 2014) i la NAFSA a San Diego,
Califòrnia (maig-juny de 2014).

Participació en xarxes i consorcis

Durant el curs, la UAB ha participat activament
en les xarxes i els consorcis universitaris de què
forma part. Pel que fa a les activitats de l’ECIU
(European Consortium of Innovative
Universities), la UAB va organitzar i acollir
l’Executive Board Meeting d’octubre de 2013 i
va participar en la reunió que va tenir lloc a
Aalborg (Dinamarca) el mes d’abril de 2014. A
més, ha col·laborat en pràcticament tots els
grups de treball de l’associació i ha participat
en la reunió «Train the trainer for Erasmus+» a
Brussel·les (desembre de 2013). Pel que fa a
l’activitat en el marc de l’Aliança 4 Universitats,
cal destacar la visita que van fer les universitats
de l’Aliança a diverses universitats de Turquia
(novembre de 2013). La UAB també va participar
en la trobada de tots els instituts Confuci del
món a Pequín (abril de 2014).

La UAB acull una reunió del Consell Executiu de l’ECIU
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Programes de mobilitat

Durant el curs 2013-2014, la participació de la
UAB en el Programa Erasmus ha permès enviar
666 alumnes de la UAB a estudiar a universitats
europees i acollir a la UAB un total de 847
estudiants europeus. Dins el mateix programa,
85 professors de la UAB i 32 membres del PAS
han fet estades en altres universitats europees,
i 101 estudiants han fet pràctiques en empreses.
D’altra banda, 25 membres del PAS d’universitats
de tot Europa han participat a l’Erasmus Staff
Week organitzada per la UAB.

Pel que fa al programa de col·laboració estatal
Sicue, la mobilitat ha estat de 172 estudiants,
dels quals 106 han estat acollits per la UAB i 66
eren de la UAB i han fet estades en altres
universitats de l’Estat espanyol.

Un terç dels estudiants estrangers
que vénen a estudiar a la UAB mitjançant
el Programa Propi d’intercanvi provenen

de països de l’Àsia Oriental

El Programa Propi de mobilitat d’estudiants de la
UAB a països no europeus ha representat la sortida
de 265 estudiants, mentre que la UAB n’ha rebut
319, un terç procedents de països de l’Àsia Oriental.

Durant el curs 2013-2014, l’assistència als
Programes Específics per a Estudiants
Internacionals (Study Abroad) s’ha incrementat
en un 13%, amb un total de 2.331 estudiants
inscrits. Pel que fa a la modalitat Preestablert,
que ofereix formació a Casa Convalescència i al
campus de l’Eixample i que, com a novetat, ha
iniciat una opció de pràctiques en empreses en
col·laboració amb la Universitat Butler (EUA),
l’augment ha estat d’un 8%. D’altra banda, els
cursos fets a mida, anomenats Tailor Made, han
tingut un increment d’un 30%.

El nombre d’estudiants estrangers
que participen al Programa Study Abroad

de la UAB ha doblat en 5 anys

Acollida i suport a estudiants
internacionals

Al llarg d’aquest curs l’International Welcome
Point, que atén i dóna suport a la comunitat
internacional de la UAB, ha dut a terme 7.561
atencions presencials. Cal destacar que,
d’aquestes, 2.021 estaven relacionades amb
estudiants dels diferents programes d’intercanvi
i Study Abroad, 3.628 tenien relació amb l’obtenció
i la renovació del permís d’estada legal a Espanya
i 477 eren de suport en l’obtenció del permís o
autorització de treball. D’altra banda, el volum
d’atencions relacionades amb els becaris
internacionals de postgrau ha arribat a 321.

La UAB disposa d’un programa d’atenció als
estudiants estrangers per donar-los la benvinguda
i facilitar-los l’estada i la integració a la Universitat
i al país. Aquest curs, els International Welcome
Days han aplegat 650 estudiants internacionals.
D’altra banda, cal destacar la consolidació dels
programes d’integració Mentor i Tàndem. En el
programa d’acompanyament i suport entre iguals
Mentor hi han participat 31 estudiants locals i
406 estudiants internacionals, mentre que 1.326
persones es van inscriure en el programa Tàndem
d’intercanvi lingüístic i adquisició de fluïdesa oral.

Del 12 al 16 de maig, 25 membres del personal d’administració
i serveis procedents d’universitats d’arreu d’Europa van visitar el
campus de la UAB per participar en la setena edició de l’Erasmus
Staff Week.



Itàlia 21%

Alemanya 16%

França 13%

Portugal 7%

Regne Unit 6%

Altres (23 països) 37%

Mèxic 18%

Xina 16%

Reublica de Corea 11%

EUA 11%

Brasil 9%

Altres (14 països) 35%
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Més de 600 estudiants internacionals
participen en les activitats d’acollida
i integració

Aquest curs més de 600 estudiants
internacionals han participat al programa
d’atenció als estudiants estrangers que
organitza la UAB per facilitar-ne l’acollida,
l’estada i la integració a la Universitat i al país.
Dins d’aquest programa s’han fet dues
jornades de benvinguda als estudiants
internacionals (International Welcome Days),
al setembre i al febrer, i se’ls ha ofert suport
mitjançant el programa Mentor, que facilita
la integració dels estudiants mitjançant el
contacte amb estudiants locals de la mateixa
facultat, i el programa Tàndem de parelles
d’intercanvi lingüístic. A més, s’han organitzat
diverses sortides culturals per fer-los conèixer
la realitat i la cultura catalanes.

L’Institut Confuci ofereix ajuts per estudiar
i investigar a la Xina
El 18 de desembre l’Escola de Postgrau de
la UAB va acollir l’acte de presentació de les
beques de la Fundació Institut Confuci de
Barcelona per fer estades a la Xina. Els ajuts,
adreçats a l’alumnat de grau, màster i
doctorat i al personal docent i investigador,
pretenen incentivar la relació amb la Xina
i incrementar els estudis sobre sinologia.

PARTICIPANTS EN ELS PROGRAMES DE MOBILITAT. 2013-2014

LA CRÒNICA

PAÏSOS D’ORIGEN DELS ESTUDIANTS ERASMUS A LA UAB. 2013-2014

PAÏSOS D’ORIGEN DELS ESTUDIANTS DEL PROGRAMA PROPI
A LA UAB. 2013-2014

 D’arribada De sortida

ERASMUS ESTUDI 847 666

ERASMUS PRÀCTIQUES 101

PROPI 319 265

SICUE 106 66

STUDY ABROAD   2.331   

TOTAL 3.603 1.098
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COMPROMÍS SOCIAL I MEDIAMBIENTAL

Programa Universitat-Societat
del Consell Social

El Consell Social, com a òrgan de participació
de la societat a la Universitat, impulsa a través
del Programa Universitat-Societat actuacions
estratègiques que contribueixen a reforçar els
vincles amb la societat.

En el marc d’aquest programa, el Consell Social
dóna suport a les activitats de la Universitat en
l’àmbit de la responsabilitat social, i incideix
particularment en les accions que fomenten la
implicació amb l’entorn i en aquelles que
garanteixen l’equitat i la igualtat en l’accés a
l’educació. A més, el programa Universitat-Societat
col·labora en el desplegament d’actuacions en
diferents àmbits estratègics com la innovació,
l’emprenedoria, la transferència de coneixement
i la connexió amb el territori, entre d’altres.

Cal assenyalar que el 2013 el Consell Social va
signar un conveni de col·laboració amb AQU
Catalunya per fer l’enquesta sobre la inserció
laboral dels titulats de grau i de màster i dels
doctors de les universitats catalanes, els resultats
de la qual es van presentar el juliol de 2014.
Aquests estudis sobre la transició al mercat laboral
es duen a terme cada tres anys i els financen a
parts iguals AQU Catalunya i els consells socials
de les universitats públiques catalanes.

La promoció de la participació, la igualtat i l’equitat
és un dels objectius essencials de la Universitat,
juntament amb el respecte per l’entorn.

El compromís de la UAB amb l’entorn

La UAB té una vocació de servei a la comunitat
i al territori i un compromís ferm amb el progrés
social, la cooperació i el respecte del medi ambient.

La UAB incentiva les polítiques d’equitat
adreçades a estudiants amb dificultats

Amb aquest propòsit, durant el curs 2013-2014
s’han continuat incentivant les polítiques d’equitat,
sobretot aquelles destinades a donar suport als
estudiants que es troben en situació de dificultat
per continuar els estudis.

Els programes socioeducatius de la UAB han
avançat en l’objectiu d’apropar la Universitat a
diferents col·lectius, especialment a futurs
estudiants. A més, s’han continuat impulsant les
polítiques de dinamització en l’àmbit del voluntariat
i la sensibilització envers problemàtiques socials.

D’altra banda, amb l’objectiu d’avançar cap a un
campus saludable i sostenible s’han desplegat
mesures de reducció de l’impacte ambiental
i accions de sensibilització.

Equitat i suport als estudiants

En el marc del compromís de la UAB amb els
estudiants, aquest curs s’ha posat en marxa la
primera convocatòria de beques Emergència.
Aquests nous ajuts estan destinats a compensar
aquelles situacions que dificultin l’evolució dels
estudis universitaris dels alumnes de la UAB amb
rendes més baixes que es trobin en una situació
de greus dificultats econòmiques o de
desestructuració social o familiar.

La UAB destina 300.000 euros a les beques
Finestreta i d’Emergència

Cal destacar que, des del curs 2012-2013, la UAB
disposa del Programa Finestreta, destinat a
compensar aquelles situacions sobrevingudes
que dificulten el desenvolupament d’estudis
universitaris. Desde que es va crear, prop de 250
estudiants s’han beneficiat d’aquests ajuts per
pal·liar els efectes de la crisi econòmica i l’augment
de les taxes universitàries.

245
estudiants s'han beneficiat dels ajuts
del Programa Finestreta
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300 infants del Programa CROMA
visiten la UAB

El 8 de maig els 300 infants que participen
al Programa CROMA van visitar la UAB per
conèixer de primera mà la Universitat,
juntament amb l’alumnat voluntari que els
ha fet de referent durant el curs. El CROMA
és un programa socioeducatiu que implica
voluntaris de la UAB per donar suport
personalitzat a nens i nenes de 9 a 12 anys
amb dificultats per assolir els objectius
escolars a causa de circumstàncies
socioculturals o personals.

Trobada d’universitats europees pel
compromís social

Aquest curs s’ha dut a terme la primera
trobada del grup de treball d’universitats pel
compromís i l’acció social de la xarxa ECIU
impulsat per la Fundació Autònoma Solidària,
amb l’objectiu de crear un espai d’intercanvi
d’experiències i de formació en l’àmbit de
l’acció social. A més de la UAB, hi van
participar les universitats d’Aveiro (Portugal),
Lodz (Polònia) i Stavanger (Noruega).

06

El 17 de setembre va tenir lloc el lliurament de la
cinquena edició de les Beques salari Ítaca-Banco
Santander. Les beques van ser lliurades per Ferran
Sancho, rector de la UAB, Luis Herrero, subdirector
general de Banco Santander i director territorial
de Catalunya, i Gabriel Masfurroll, president del
Consell Social de la UAB, en un acte que va tenir
lloc a Casa Convalescència, a Barcelona.

LA CRÒNICA

Programes socioeducatius

Els programes socioeducatius de la UAB tenen
l’objectiu d’apropar la Universitat a la societat
i, especialment, a futurs estudiants que per raó
del seu entorn familiar o social no sempre se
senten atrets pels estudis superiors.

Amb aquest objectiu, la majoria dels programes,
com el Campus Ítaca, el Programa Argó, el
Programa CROMA o la Universitat dels Nens
i les Nenes organitzada per l’ACUP, ofereixen
activitats participatives al campus de la UAB per
afavorir el vincle entre els estudiants dels centres
de primària i secundària de Catalunya i la
Universitat.

D’altra banda, el programa Universitat a l’Abast
aposta per la formació continuada vinculada a
l’envelliment actiu i ofereix oportunitats de
formació i d’implicació social mitjançant el
programa Aprenent al Campus i a través de les
catorze aules d’extensió universitària per a la gent
gran vinculades a la UAB.

Aquest curs més de 3.000 persones han pogut
beneficiar-se dels programes socioeducatius.

Cal assenyalar que enguany s’han atorgat per
cinquè any consecutiu 20 beques salari Ítaca-
Banco Santander a estudiants de batxillerat amb
un alt rendiment acadèmic i que provenen
d’entorns socioeconòmics amb dificultats.
Aquest curs s’ha graduat la segona promoció que
ha completat els estudis gràcies a l’ajut d’una
beca salari.
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Programes socials i de voluntariat

La Fundació Autònoma Solidària (FAS) té
l’objectiu de treballar per una universitat més
solidària i compromesa amb la societat mitjançant
la promoció de la participació de la comunitat
universitària en projectes de voluntariat.

El voluntariat de la UAB ha permés que
persones en situacions o risc d’exclusió social

es beneficiïn d’un suport personal

Les accions desenvolupades pels voluntaris han
permès que moltes persones que estan passant
per situacions difícils o que viuen en risc d’exclusió
social puguin beneficiar-se d’un suport personal
gràcies al Programa CROMA, al Programa de
Justícia o al Programa Sociosanitari. D’altra
banda, els estudiants de la UAB disposen de
l’assessorament sobre temes de salut i hàbits
saludables que fan els voluntaris del Programa
de Salut.

La FAS també compta amb grups de voluntariat
per fer campanyes de dinamització i sensibilització
al campus, amb l’objectiu de comprometre els
universitaris amb les problemàtiques socials del
seu entorn. Enguany han treballat en l’àmbit del
medi ambient i la cooperació i en la situació dels
afectats per les hipoteques.

Cooperació per al desenvolupament

La FAS també té com a missió enfortir la
cooperació i els llaços de col·laboració entre la
UAB i universitats de països del Sud a través de
la difusió de projectes i accions de cooperació
internacional i l’assessorament sobre la gestió
de projectes.

A més, gràcies als ajuts del Fons de Solidaritat,
gestionat per la FAS i constituït per aportacions
de la comunitat universitària, durant aquest curs
s’han finançat 18 projectes de cooperació per al
desenvolupament en països d’Àfrica, Amèrica
Llatina i Àsia, i una proposta de sensibilització
en l’entorn de la UAB.

Atenció a la discapacitat

El Servei d’Atenció a la Discapacitat (PIUNE)
ha donat suport a 176 estudiants de la UAB. En
col·laboració amb les diferents facultats i amb
el professorat, s’han atès les necessitats
educatives derivades de la situació de
discapacitat mitjançant l’elaboració del Pla
d’acció tutorial (PATdis).

Cal assenyalar que nou estudiants amb
discapacitat de la UAB han comptat amb ajuts
en concepte d’assistència personal durant la
jornada acadèmica i/o de mobilitat gràcies a les
Beques Impuls finançades pel Consell Social.
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Aquest curs, en els diferents
programes de la FAS hi han participat
359 estudiants, PDi i PAS de la UAB
i 4 voluntaris estrangers del Servei
Voluntari Europeu, i s’hi han atès
3.040 persones.



La gestió ambiental

La gestió ambiental de la UAB s’inscriu en el marc
del Campus Saludable i Sostenible (Campus
SiS) i té com a referència el Pla d’acció per a la
sostenibilitat de la UAB per al període 2013-2017.

En aquest àmbit, cal assenyalar que l’aplicació de
les noves tecnologies a la gestió de la mobilitat
(smart mobility) ha servit per potenciar el transport
col·lectiu i per aconseguir un ús més racional del
vehicle privat. A més, aquest curs s’ha iniciat el
projecte integral BICI UAB, amb mesures com la
construcció d’aparcaments segurs i carrils bici o
la creació d’una assegurança per a bicicletes.

Quant a les accions de divulgació i sensibilització,
aquest curs s’ha organitzat una nova edició de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, de
la Setmana Europea de Prevenció de Residus
i del Dia de la Bicicleta, i s’ha editat la Guia del
transport sostenible de 2014.

D’altra banda, amb l’objectiu de potenciar l’estalvi
energètic, s’han posat en marxa mesures de
conscienciació de la comunitat proposades pels
grups de millora energètica (vegeu el capítol 08,
«Gestió de recursos»).
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Manifest contra el malbaratament
alimentari

El 20 de febrer, una quinzena d’entitats
i empreses van presentar a UAB - Casa
Convalescència el manifest Prou malbaratar
aliments, impulsat per la UAB i la Plataforma
Aprofitem els Aliments. Es tracta d’una
iniciativa pionera a l’Estat espanyol que aplega
tots els agents de la cadena alimentària
(agricultura, indústria agroalimentària,
distribuïdors, consumidors, administracions
i entitats socials) per lluitar contra el
malbaratament.

Projecte «Let’s clean up Europe!»

El 10 de maig, amb motiu de la jornada
europea de neteja per a la conservació del
medi i la prevenció de residus, «Let’s clean
up Europe!», l’Associació per la Defensa i
l’Estudi de la Natura (ADENC) i la Fundació
Autònoma Solidària van organitzar un equip
de voluntaris per netejar el riu Ripoll en el
tram de Sabadell.

La UAB ha instal·lat l’Ecocarregador,
el primer carregador de mòbils solar
totalment sostenible d’Europa,
gràcies a un conveni amb l’empresa
Green Solution.

Campanya «Oh my Got!»

El grup de voluntaris de medi ambient de la
Fundació Autònoma Solidària, amb la
col·laboració de l’Oficina de Medi Ambient de la
UAB, ha dut a terme la campanya de
sensibilització «Oh my Got!», per promoure que
tothom porti el seu got a la Universitat i reduir
així l’impacte mediambiental que suposa l’ús de
gots d’un sol ús.

LA CRÒNICA



30 MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2013.2014 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

El 20 de juny va tenir lloc la primera Trobada
Alumni UAB. Els assistents es van rebre en
un acte institucional de benvinguda i, durant
la jornada, van poder gaudir d’una xerrada
de la periodista Mònica Terribas i del
científic Miquel Osset sobre l’impacte social
de la ciència, i d’una vetllada musical
de cloenda.

però, tot i així, s’han assentat les bases per a la
concreció de la carrera professional del PAS.

Concretament, s’han desenvolupat eines
informàtiques i bases de dades per facilitar la
gestió del personal i per determinar quines
necessitats hi ha de recursos humans, i s’ha
constituït una Comissió per a la Relació de Llocs
de Treball (RLT) i de Plantilla perquè, a partir de
l’actualització de la RLT, determini la plantilla del
PAS de la UAB, de manera que es pugui utilitzar
com a eina de planificació.

Pel que fa a la formació, s’està potenciant la
internacionalització del PAS mitjançant el
desenvolupament d’accions en el marc del
programa Erasmus+ i l’impuls del coneixement
de llengües, amb formacions gratuïtes o adaptades
a les necessitats del personal.

Observatori per a la Igualtat

L’Observatori per a la Igualtat ha dut a terme diverses
activitats de visibilització, formació, recerca i
participació. S’ha de destacar la posada en marxa de
les campanyes «#comunicacció. Davant del sexisme,
l’homofòbia, el racisme, jo no callo!» i «No és no!»,
i l’organització del seminari «Violència de gènere,
interseccionalitat i subjectivitat».

En relació amb les activitats vinculades a la recerca,
l’Observatori participa activament en els projectes
europeus MISEAL (Medidas para la Inclusión Social
y la Equidad en Instituciones de Educación Superior

Personal docent i investigador

El Consell de Govern ha aprovat la normativa que
regula la dedicació acadèmica del professorat de
la UAB, que, dins els marges legals que imposa la
Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa,
incorpora i mesura l’activitat docent en un sentit
ampli i posa en valor l’atenció personalitzada a
l’estudiant.

El Consell de Govern ha aprovat la normativa
que regula la dedicació acadèmica del professorat

Amb l’objectiu d’aconseguir el màxim de
transparència pel que fa als càrrecs de direcció, el
Consell de Govern també ha aprovat la Normativa
en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de
direcció de la UAB, que permetrà conèixer-ne el
nombre, la ubicació i el cost.

El rigor en l’execució del pressupost ha estat cabdal
per mantenir l’estructura de la plantilla actual i ha
permès convocar 56 places de personal investigador
en formació i 10 de professorat lector, a més
d’iniciar un programa de retenció de talent
investigador que ha concedit 4 ajuts en col·laboració
amb el Banco Santander.

Personal d’administració i serveis

La política de recursos humans de l’àmbit del
personal d’administració i serveis està afectada
per l’actual escenari pressupostari i legislatiu,

Estudiants

La creació de l’Hotel d’Entitats i la posada en
funcionament del Centre de Recursos per a Col·lectius
en una nova ubicació a la plaça Cívica marquen una
nova fita en el suport dels prop de noranta col·lectius
d’estudiants de la UAB.

L’Hotel d’Entitats de la UAB és un espai compartit
d’ús polivalent destinat als col·lectius d’estudiants
inscrits al directori de la Universitat que desenvolupen
projectes i activitats a la UAB.

El Centre de Recursos per a Col·lectius és l’espai
de suport al teixit associatiu i als consells d’estudiants
de la Universitat, i és el lloc de referència de gestió
dels recursos logístics i de difusió de Dinamització
Comunitària de l’Àmbit de la Participació.

A més, els col·lectius de la UAB han gaudit de
diferents modalitats d’ajuts per a l’organització i la
difusió d’activitats.

Enguany, gairebé s’ha completat el desplegament
dels consells d’estudiants en els centres i s’ha
implantat la figura dels delegats de grup pràcticament
a tota la UAB. Cal assenyalar que el 5 de juny va
tenir lloc la Segona Jornada de Delegats i Delegades,
una trobada dirigida als representants dels grups
acadèmics perquè coneguin els principals aspectes
relacionats amb la figura del delegat.

D’altra banda, el Programa d’atenció i
d’orientació acadèmica i psicopedagògica ha
atès 448 estudiants. En 83 casos, s’ha fet un
acompanyament adaptat al procés d’aprenentatge
de l’estudiant i a la seva orientació vocacional.
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El 15 de desembre va tenir lloc
la Cursa de la UAB, que va
mobilitzar 2.144 participants i va
recaptar prop de 9.000 euros en
benefici de La Marató de TV3,
dedicada enguany a la recerca
científica sobre les malalties
neurodegeneratives.

Dia de la Dona Treballadora

El dia 7 de març es va celebrar la IX Jornada
Institucional amb motiu del Dia Internacional
de les Dones. A l’acte es va retre homenatge a
Amparo Moreno Sardà, professora emèrita del
Departament de Periodisme i de Ciències de la
Comunicació, per la seva contribució a la defensa
dels drets de les dones.

Activitat cultural

Durant el curs 2012-2013, Cultura en Viu
ha programat 230 activitats. Cal destacar 8
exposicions i més de 130 actes a la Sala de
Cinema i a la Sala de Teatre, que han tingut
més d’11.000 assistents.

A més, s’han programat 22 activitats
reconegudes amb crèdits al voltant de la
música, la dansa, el teatre, la imatge i la
creació literària, amb més de 260
participants. Entre les activitats organitzades,
destaquen les dels grups estables de les
aules de Dansa, de Música (Cor, Orquestra,
Combo i Cor de Cambra) i de Teatre, que
han estrenat 10 produccions pròpies, en
alguns casos en col·laboració amb altres
universitats.

D’altra banda, la convocatòria Autònoma
Actua ha permès presentar, el dia de la festa
major i durant el curs, les produccions
escèniques, musicals i audiovisuals de 13
grups de la comunitat universitària. En total,
s’ha donat suport a l’organització de més
de cent activitats artístiques sorgides o
proposades per diferents entitats i col·lectius
de la Universitat. A més, s’ha comptat amb
col·laboracions d’entitats externes, com el
Gran Teatre del Liceu o els Cinemes Verdi.

Cal destacar que aquest curs s’han dissenyat
diferents itineraris per difondre l’important
patrimoni artístic de la UAB, que inclou
obres d’Andreu Alfaro, Jordi Benito o
Perejaume, entre altres autors reconeguts.

LA CRÒNICA

a estudiants de grau i postgrau. Els temes acadèmics
continuen sent els més importants (32%), seguits
dels econòmics, que han motivat prop d’una quarta
part de les intervencions (23%).

Amics de la UAB

L’Associació d’Amics de la UAB, que aplega
membres i exmembres de la comunitat universitària
i amics de la UAB, ha desplegat un programa
d’activitats i de dinamització de la vida universitària
mitjançant l’organització de jornades de debat, cicles
de conferències i sortides culturals.

En la Festa dels Amics, que va tenir lloc el 14 de
novembre, es van atorgar els premis Amic dels
Amics, en reconeixement a la trajectòria professional,
a Dolors Lamarca, filòloga i exdirectora de la Biblioteca
de Catalunya; a Joan-Ramon Laporte, catedràtic de
la UAB i cap del Servei de Farmacologia de l’Hospital
Vall d’Hebron, i a Joaquim Nadal, catedràtic d’Història
Contemporània de la UdG i exconseller de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat. A més,
la Fundació Autònoma Solidària va rebre el premi
Col·lectiu UAB. D’altra banda, el Premi Universitat-
Societat, concedit pel Consell Social, es va atorgar
a la Dra. María Jesús Izquierdo, professora de Teoria
Sociològica de la UAB.

Cal assenyalar que el 26 de juny l’assemblea extra-
ordinària de l’Associació d’Amics va escollir Albert
Sòria com a nou president de l’Associació. Sòria
pren el relleu d’Antonio Franco, que ha estat al cap-
davant dels Amics durant un mandat de quatre anys.

en América Latina) i EGERA (Effective Gender Equality
in Research and the Academia). Cal destacar que el
projecte europeu EGERA té com a objectiu aconseguir
la igualtat de gènere al món acadèmic i enfortir la
dimensió de gènere en la recerca.

Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges de la UAB, l’òrgan responsable
de vetllar pel respecte dels drets i les llibertats dels
membres de la comunitat universitària davant dels
òrgans i els serveis universitaris, ha registrat un total
de 143 intervencions durant el 2013 (un 27% menys
que l’any anterior), de les quals un 79% corresponen
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PRESSUPOST LIQUIDAT D’INGRESSOS. 2013

PRESSUPOST LIQUIDAT DE DESPESES. 2013

La UAB ha aconseguit liquidar el
pressupost de l’exercici 2013 amb un
superàvit de 0,65 M€ i, per tant, continua
duent a terme les accions previstes
per compensar el dèficit acumulat.

Transferències corrents 57,10%

Taxes i altres ingressos 34,36%

Transferències de capital 7,76%

Variació d’actius i passius financers 0,45%

Ingressos patrimonials 0,34%

Total: 294.105.773 euros

Execució del pressupost

D’acord amb les línies generals i el calendari del
Pla d’estabilització pressupostària, aprovats pel
Consell Social, la UAB ha complert les previsions
per a l’any 2013 i ha superat l’estalvi previst
de 0,5 M€.

El pressupost executat d’ingressos ha disminuït
globalment en 5,4 M€ respecte a l’any 2012.
L’import que més afecta aquesta baixada és la
disminució de 4 M€ de taxes i altres ingressos.
D’aquest import, 2,1 M€ corresponen a la docència
oficial i s’expliquen per la reducció d’alumnes de
les antigues titulacions, 0,9 M€ corresponen als
ingressos de formació continuada, que, encara
que són inferiors als de l’any passat, estan per
sobre del pressupost de l’any 2013, i la resta
corresponen a la baixada d’ingressos de prestació
de serveis i vendes.

Les transferències corrents han disminuït
globalment en 0,4 M€. La reducció més important
ha estat d’1,9 M€ procedents de la Generalitat de
Catalunya, que consoliden la reducció de la paga
extraordinària de desembre de 2012, seguida de
la reducció d’1 M€ procedents d’empreses
privades i de la Unió Europea. Aquestes reduccions
de pressupost han estat en part compensades
per l’increment de 2,3 M€ procedents del MEC i
dels seus organismes autònoms i d’altres ens

Nota: la diferència entre els drets reconeguts (294,1 M€), part dels quals correspon a ingressos finalistes i/o pluriennals,
i les obligacions reconegudes (308,6 M€) no determina el dèficit o el superàvit pressupostari de l'exercici, ja que
una part d’aquests ingressos pot tenir origen en exercicis anteriors i/o es pot gastar en exercicis posteriors al liquidat.

Despeses de personal 63,52%

Compra de béns corrents i serveis 15,07%

Inversions i transferències de capital 13,45%

Transferències corrents 6,39%

Altres despeses 1,57%

Total: 308.639.084 euros
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Processos de reorganització

Durant el curs 2013-2014 s’han impulsat dos
projectes prioritaris i estratègics de reorganització,
l’un sobre l’estructura del suport administratiu
als centres i els departaments de la UAB i l’altre
sobre l’estructura de direcció i gestió de les
fundacions i les societats que constitueixen
la Fundació UAB.

El procés de reorganització de les estructures de
suport dels centres i els departaments té com a
objectiu donar resposta als nous processos de
gestió acadèmica, a les necessitats de suport a
la recerca, a les noves tipologies d’estudiants i
als increments d’auditories i protocols de rendició
de comptes. El procés d’implementació ha
començat al campus de Sabadell i s’anirà estenent,
amb les modulacions necessàries, a la resta de
centres de la Universitat.

La reorganització de la Fundació UAB té com a
objectiu recuperar i consolidar el paper d’aquesta
fundació com un instrument al servei de la UAB,
assegurar la viabilitat dels serveis que ofereix i
millorar la gestió de la formació no subvencionada.
Entre les accions dutes a terme aquest curs, cal
destacar que s’ha iniciat un procés d’agrupació
de les activitats de les diferents entitats que
configuren la FUAB, s’han unificat les fundacions
sanitàries mitjançant la creació de la Fundació
Salut i Envelliment i s’ha integrat la gestió
acadèmica de les tres escoles de l’edifici Blanc.

Actuacions d’eficiència energètica

Durant el curs acadèmic 2013-2014 el consum
d’electricitat s’ha reduït un 7,22 % i el de gas un
6,51 %, en relació amb el curs anterior. Aquesta
disminució del consum energètic és fruit de les
millores fetes a les instal·lacions, en especial en
els àmbits d’enllumenat i calefacció, així com de
totes les mesures de sensibilització dutes a terme
pels grups de millora energètica de la UAB.
Cal destacar que aquest curs s’ha acabat de
construir l’edifici que acull l’Institut de Ciència

i Tecnologia Ambientals i l’Institut Català de
Paleontologia. Aquest edifici és un referent en
construcció sostenible, atès que genera un estalvi
energètic d’un 40 % respecte d’un edifici
convencional. L’edifici disposa del segell LEED
GOLD (Leadership in Energy and Environmental
Design), un segell de sostenibilitat reconegut
internacionalment que permet mesurar el caràcter
ecològic i ambiental d’un edifici durant totes les
fases de vida.

D’altra banda, amb l’objectiu d’optimitzar els
recursos de suport administratiu del Rectorat,
s’han creat el Gabinet de Suport a l’Equip de
Govern i el Gabinet de Suport a la Gerència i al
Síndic de Greuges, que permeten un treball més
transversal i en equip del personal que els integra.

Cartera de projectes TiC

Aquest curs la UAB ha posat en marxa la Cartera
de Projectes TIC amb l’objectiu de disposar d’un
instrument transparent i participatiu per recollir,
analitzar i prioritzar les peticions relacionades
amb les tecnologies de la informació i de la
comunicació que sorgeixen en els diferents centres
i àrees del campus.

La Comissió de Projectes TIC, formada per
membres de l’Equip de Govern, és l'encarregada
de decidir quins projectes es duran a terme cada
any d’acord amb els objectius estratègics de la
institució.

La Cartera de Projectes per al 2014 ha establert
80 iniciatives com a prioritàries i ha condicionat
la realització d'altres propostes presentades a la
disponibilitat de recursos.

públics, principalment de beques FPI/FPU i del
programa Leonardo da Vinci.

Els ingressos de recerca i d’inversions materials
han disminuït globalment 1,1 M€. Aquesta baixada
d’ingressos s’explica per una disminució dels
ingressos de l’Administració de l’Estat (-2,2 M€)
i de la Generalitat de Catalunya (-3,1 M€) superior
a l’increment d’ingressos d’empreses privades
(+0,5 M€), d’institucions sense ànim de lucre
(+1,5 M€) i de l’exterior (+2,2 M€).

L’import executat al pressupost de despeses ha
estat de 5,1 M€ menys que l’any anterior.

Les despeses de personal s’han reduït en 2,1 M€,
tot i l’increment de les despeses de personal
d’activitats específiques, d’1,8 M€. La reducció
s’ha produït per la baixada de sou dels empleats
públics equivalent a una paga extra, per la
congelació de les retribucions i per l’aplicació de
les mesures previstes per al personal acadèmic
i el personal d’administració i serveis.

Les despeses de béns corrents i serveis han
disminuït en 3,9 M€ respecte a l’any anterior, un
7,6 %, i les despeses financeres s’han incrementat
en 0,5 M€ a causa de les dificultats de tresoreria.

Les transferències corrents s’han incrementat en
3,1 M€ gràcies principalment a l’increment de les
beques atorgades. D’altra banda, les inversions
materials i de recerca han disminuït en 2,6 M€.



Hospitals universitaris
(Unitats docents de la Facultat de Medicina)

4 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)
5 Hospital Universitari de la Vall d’Hebron

(Barcelona)
6 Hospital del Mar (Barcelona)
7 Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

(Badalona)
8 Corporació Sanitària Parc Taulí (Sabadell)

Campus UAB

1 Campus de Bellaterra
2 Campus de Sabadell
3 Campus de Barcelona (UAB Casa Convalescència)
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