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3. GOVERNANÇA I PARTICIPACIÓ: TRANSPARÈNCIA I EFICIÈNCIA 

 

 

La participació dels diferents col·lectius en la gestió del Centre constitueix 
un exercici de responsabilitat compartida imprescindible en una institució 
pública al servei de la ciutadania. Des de l’equip de govern de la Facultat 
afavorirem el compromís de les persones amb la gestió de la institució.  
Una gestió eficient, compatible amb les tasques de docència i de recerca, 
ha de contribuir a la consecució d’objectius comuns, incorporant els 
diversos punts de vista i coneixements de l’alumnat, del professorat i del 
personal d’administració i serveis .  

Des del govern de la Facultat treballarem per a afavorir les xarxes de 
col·laboració i de cooperació que impliquen als diversos col·lectius del 
Centre, per a enfortir els processos de gestió i  per a assegurar la 
transparència i el retiment de comptes4.  

Ens comprometem, doncs, a dur a terme les següents accions: 

3.1. Dins de la Facultat 

3.1.1. Potenciar la participació estudiantil: 

• Incentivar la participació de les estudiants i dels estudiants en els 
òrgans de govern del Centre i en el seguiment de les titulacions 
(delegats/des i participació en les Comissions de Docència). 

 
4 Les fites descrites en aquesta línia estratègica de la Facultat desenvolupen al Centre la línia 

estratègica 5, Model de governança, de la UAB. 
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• Millorar el retiment de comptes: establir mesures que assegurin que 
les estudiants i els estudiants reben la informació sobre els efectes de 
les seves queixes i suggeriments.  

3.1.2. Potenciar la relació amb els Departaments 

• Mantenir reunions periòdiques entre els càrrecs de direcció del Centre: 
i incentivar la defensa conjunta dels interessos comuns dels diversos 
Departaments de la nostra Facultat. 

• Revisar el desplegament del model de càrrecs. 
• Fer el seguiment de l’aprofitament dels espais. 

 
3.1.3. Facilitar la tasca de les coordinacions de titulació 

• Vetllar per una planificació a l’inici de cada curs de les tasques de 
coordinació dels títols. 

• Fornir de la formació necessària i de les eines de suport adequades a 
les coordinacions de grau i de màster.  

• Vetllar pel correcte funcionament de les Comissions de Docència de 
les titulacions com a òrgans que han de supervisar la qualitat dels 
estudis, fer propostes de millora, si s’escauen, i incentivar perquè  els 
seus integrants  siguin corresponsables de la implementació de les 
millores proposades. 

3.1.4. Facilitar la tasca del PAS 

• Incentivar la participació del Personal d’Administració i Serveis en la 
millora de les tasques de gestió del Centre. 

3.1.5. Millorar el funcionament dels òrgans de govern 

• Reorganitzar les funcions de les Comissions de Qualitat, Comissió 
d’Ordenació Acadèmica de Grau i Comissió d’Ordenació Acadèmica 
de Màster, per evitar duplicitats en les tasques que duen a terme. 

• Potenciar l’activitat de la Comissió d’Igualtat del Centre. 
• Vetllar per  la participació plena dels diferents membres dels òrgans de 

govern: aportar la documentació a debatre amb antelació i fixar un 
temps limitat per a l’exposició d’informacions.  

• Revisar el Reglament de la Facultat per tal d’actualitzar-lo. 
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3.2. En relació amb el govern de la UAB 

• Participar de forma activa en els òrgans de Govern i Comissions de la 
UAB i fer paleses les necessitats del Centre, especialment per que fa a 
les necessitats de rejoveniment i consolidació de les plantilles de PDI i 
de PAS.  

• Col·laborar amb l’Equip de Govern de la UAB en el desplegament dels 
objectius estratègics de la UAB.  

• Contribuir de forma activa en els projectes de l’equip de govern de la 
UAB de revisió de la relació entre Facultats i Departaments. 

• Afavorir el plantejament d’una revisió del model de reconeixement de 
la gestió a la UAB. 

• Visibilitzar l’aportació de les Humanitats i Ciències Socials de la 
Facultat en relació a la docència i a la recerca de la UAB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


