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AGENDA

AUDITORIA INTERNA 2020

4 - 18 MAIG 2020

El passat 13 de març va finalitzar l’auditoria interna a la Facultat (ISO
9001:2015). Ja podeu consultar-ne l’informe amb els resultats.

ENQUESTES DE VALORACIÓ
DE L’ACTIVITAT DOCENT I
DE SATISFACCIÓ
(ESTUDIANTS)

10è INFORME D’INSERCIÓ LABORAL A GRAUS
Recentment s’ha publicat l’últim informe sobre la inserció laboral a graus
realitzat per Servei d’Orientació i Promoció Professional (SOPP). Podeu
consultar-lo a l’espai obert del SharePoint, a l’espai web de Qualitat i
aquí.

REVISIÓ I MILLORA DEL SGIQ
Des de l’àrea de qualitat i dins dels processos de revisió i millora de la
Facultat, s’ha realitzat la revisió de les accions del Programa 2020 per part
dels responsables dels diferents objectius i s’han iniciat els processos
d’avaluació de la docència (professorat nou i Docentia) així com la
recollida de dades per a l’estudi sobre la incorporació de la perspectiva
de gènere a les diferents assignatures i titulacions.

20 – 24 MAIG 2020
FiraCampusVirtual
Plataforma digital
organitzada per Fira de
Barcelona amb la presència
de tota l’oferta formativa de
grau i postgrau per al curs
20-21.
Més informació

MÉS FACULTAT (COVID-19)
Les conseqüències de l’estat d’alarma decretat per la crisi de la COVID-19 són més que
conegudes i patides a tot arreu i per tothom.
A la Facultat ha suposat una sèrie d’adaptació, especialment en la docència, però també en
altres aspectes.
ADAPTACIÓ DEL FORMAT PRESENCIAL A LA DOCÈNCIA ONLINE
L’adaptació del format presencial/semipresencial de les nostres titulacions a la docència online ha
suposat un canvi en les metodologies, en les activitats i en el sistema d’avaluació.

Tot això, d’acord amb les indicacions del Ministeri d’Universitats i seguint el model proposat per la URL
per a tots els seus centres, ha implicat la necessitat d’elaborar una addenda a les Guies d’Aprenentatge
on es detallen tots aquests canvis per poder-ne informar als estudiants i servir de suport als canvis.

NOUS RECURSOS DE DIFUSIÓ ALS FUTURS ESTUDIANTS
Davant de la impossibilitat de dur a terme algunes de les activitats programades des del Servei
d’Orientació al Futur Estudiant (SOFE) i des de l’àrea de màrqueting de la FPT, s’han començat a fer
Sessions Informatives a través de Zoom amb un notable èxit. La propera serà el 12 de maig a les 19h.
A més a més, a partir del mes de maig s’han programat una sèrie de Webinars setmanals sobre diversos
aspectes relacionats amb els diferents àmbits de les titulacions de postgrau que s’ofereixen a la Facultat.
La primera serà el proper 7 de maig sobre Ètica.

FORA DE LA FACULTAT
COMUNICAT DEL GOVERN DE CATALUNYA, D’AQU I DE LES 12 UNIVERSITATS CATALANES EN
RELACIÓ AMB L’AFECTACIÓ DEL CURS 19-20
REACU (RED ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE CALIDAD UNIVERSITARIA) ARERIBA A UN ACORD
DAVANT DE LA SITUACIÓ D’EXCEPCIÓ PROVOCADA PER LA COVID-19
ACREDITACIÓ INSTITUCIONAL:
AQU OBRE LA CONSULTA PÚBLICA del document de referència ESTÀNDARDS I CRITERIS PER A
L’ACREDITACIÓ INSTITUCIONAL DE CENTRES UNIVERSITARIS.
Fins el 17 de maig tots els grups d’interès de la comunitat universitària poden participar en la
consulta pública del nou document de referència on s’estableixen els aspectes que formaran
part de l’acreditació, el seu nivell i els criteris.
Podeu participar-hi des d’aquest enllaç.

I TU, QUÈ EN PENSES?

PARTICIPA!
des de fa molt de temps.

Qualsevol dubte, consulta o proposta, no dubtis a posar-te en contacte amb qualitatfacultat@peretarres.org.
I si vols més informació, també pots consultar el web!

