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En el marc del desenvolupament de l’EEES s’han elaborat diversos estudis i 
previsions de quines haurien de ser les competències específiques per les diferents 
titulacions. Alhora, la UAB ja ha posat en marxa proves pilot de titulacions 
adaptades a l’EEES que s’estructuren en base a competències. 
 
En el document de situació que es va fer arribar als ocupadors, es presentava la 
proposta de competències específiques de les titulacions d’aquest grup recollides en 
els Llibres Blancs de l’ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación) així com, en alguns casos, la proposta treballada per la pròpia UAB en 
les seves proves pilot. 
 
En base a aquestes competències, es demanava als ocupadors que prioritzessin 
quines eren, des del seu punt de vista, aquelles competències específiques més 
importants així com altres competències no incloses que poguessin ser d’interès. 
Els resultats que aquí es presenten parteixen, per tant, del punt de vista sectorial 
de les empreses participants en cada grup per tal que puguin servir d’orientació als 
responsables de la UAB que configuren els nous plans d’estudis adaptats a l’EEES.  
 
En aquest cas, s’ha de tenir en compte que la titulació de Veterinària té una 
Directiva Europea pròpia (EEC 78/1027 de 18 de desembre de 1978) que marca el 
reconeixement del títol i les seves qualificacions i determina els coneixements que 
els veterinaris han d’haver adquirit al llarg dels seus estudis. No obstant, a 
l’enquesta que es va fer arribar als ocupadors s’especificaven les següents 
competències del Llibre Blanc. 
 
Competències específiques de la titulació de Veterinària (extretes de la 
primera proposta de memòria de grau de la UAB i del Llibre Blanc) 
 
1. Recollir i remetre tot tipus de mostres amb el seu corresponent informe 
2. Realitzar tècniques analítiques bàsiques i interpretar els seus resultats clínics, 

biològics i químics 
3. Diagnosticar les malalties més comunes, mitjançant la utilització de diferents 

tècniques generals i instrumentals, inclosa la necròpsia 
4. Identificar, controlar i eradicar les malalties animals, amb especial atenció a les 

malalties de declaració obligatòria i zoonosis 
5. Assessorar i portar  a terme estudis epidemiològics i programes terapèutics i 

preventius d’acord a les normes de benestar animal, salut animal i salut pública 
6. Saber utilitzar protocols i tecnologies correctes destinats a modificar i optimitzar 

els diferents sistemes de producció animal 
7. Realitzar la inspecció dels animals davant de i post-mortem i dels aliments 

destinats al consum humà 
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8. Realitzar anàlisi de risc, incloent els mediambientals i de bioseguretat, així com 
la seva valoració i gestió 

 
Resultats de la valoració dels ocupadors 
 
A continuació es presenten els resultats d’aquestes prioritzacions així com les 
valoracions i els comentaris que es varen realitzar en relació a la  titulació de 
Veterinària en la sessió del Focus Group del grup sectorial en la que aquesta 
titulació havia estat inclosa. 
 
a. Grup sectorial “Indústria (química, farmacèutica i alimentació)” 
 
Les competències específiques valorades pels ocupadors no feien referència directa 
a les incloses en el Llibre Blanc, sinó que eren:  
 
1. Coneixements fonamentals de fisiologia  
2. Coneixements fonamentals de bioquímica 
 
D’altra banda, els ocupadors assenyalaven que els veterinaris ocupats en aquest 
sector havien de dominar les tècniques bàsiques de disseny, formulació, 
implementació i avaluació de projectes, incloent la part pressupostària dels 
mateixos.  
 

 


