Pla de millora
Codi

Nivell
d'afectació

Estat

Termini Prioritat

Responsable

Requerida Estànda
per AQU
rd

Problema detectat

Acció proposada

Objectiu a assolir

Indicador

Resultat

Origen
(informe)

Implica modificació
de la memòria?

ECONOMI UCA
En procés 31-12QUES.002 d'Economia i
2022
9
Empresa

Baixa

Cap d'àrea

No

E2.1

En diverses
assignatures, el Pla
docent (PDA) no està
en els tres idiomes:
castellà, català, anglès

Demanar als
Redactar PDA en els 3
professors que facilitin idiomes
el seu PDA en els tres
idiomes o potser hi
hagi alguna unitat que
pugui traduir-ho als
altres dos un cop
facilitat per part del
professor en un d'ells

-

ECONOMI UCA
En procés 31-12QUES.005 d'Economia i
2022
3
Empresa

Mitja

UCA
d'Economia i
Empresa

No

E2.1

La contínua
actualització de la
informació dificulta
tenir les tres versions
idèntiques en tot
moment

Traduir els continguts Aconseguir tenir la
pendents de la pàgina informació traduïda
web del centre als tres als tres idiomes
idiomes

Parcialment Seguiment No
assolit
2015-16
(13/02/201
8)

ECONOMI UCA
En procés 31-12QUES.004 d'Economia i
2022
9
Empresa

Alta

Degà

No

E3.2

Baixa taxa de resposta Realitzar propostes de
de les enquestes de millora a la comissió
l’alumnat
sobre enquestes a
l’alumnat

ECONOMI UCA
En procés 31-12QUES.003 d'Economia i
2022
8
Empresa

Alta

Departament

No

E4.1

En algunes àrees de
coneixement com
matemàtiques i
màrqueting hi ha una
rotació molt elevada
de professors

ECONOMI UCA
En procés 31-12QUES.002 d'Economia i
2022
5
Empresa

Mitja

Degà Facultat
Economia i
Empresa

No

E4.3

Al llistat de
classificació per
assignatura i interval
per estudi, hi ha
assignatures amb
desviació negativa
significativa respecte a
la mitjana

Millorar la taxa de
participació de
l’alumnat en les
enquestes de
satisfacció

Autoinform No
e 2013-15
(11/03/201
6)

-

Revisió
No
SGIQ 201718
(26/02/201
8)

Major permanència
Tramitar contractació
dels bons professors. per períodes més
Incentius per als
àmplis
millors docents que no
impliquin un canvi en
la política
d'investigació de
qualitat.

-

Autoinform No
e 2013-15
(11/03/201
6)

Contactar el
Millora en la formació
professorat i
del professorat
identificar les causes,
així com proposar
recursos que puguin
de ser de utilitat per a
la millora de la
qualitat docent.

-

Seguiment No
2016-17
(04/07/201
8)

ECONOMI UCA
Tancada
QUES.002 d'Economia i
0
Empresa

31-122019

Alta

Coordinador
del Treball de
Fi de Grau

No

E4.3

A l'enquesta de
Es proposen diverses Millorar la satisfacció
Satisfacció del
mesures de millora de respecte la gestió del
professorat amb
la qualitat per
TFG
diferents aspectes de incrementar la
la titulació, es valora valoració d’aquest
negativament la gestió ítem
del Treball de Fi de
Grau

-

Seguiment No
2016-17
(04/07/201
8)

ECONOMI UCA
En procés 31-12QUES.005 d'Economia i
2022
5
Empresa

Mitja

Degà i vicedegà No
d'Afers
Acadèmics

E5.1

Manca de visibilitat de Desenvolupar el Pla
la figura del tutor
d'Acció Tutorial

Reforçar la visibilitat
de la figura del tutor
entre els alumnes

-

Seguiment No
2015-16
(13/02/201
8)

ECONOMI UCA
En procés 31-12QUES.002 d'Economia i
2022
1
Empresa

Alta

Vicedegana de No
pràctiques
professionals

E5.1

La valoració a
Formular mesures de Millorar la satisfacció
l'enquesta de
millora de la qualitat respecte la tutoria
satisfacció dels
acadèmica
graduats en general és
positiva, exceptuant la
tutoria acadèmica que
rep una valoració més
reduïda

-

Seguiment No
2016-17
(04/07/201
8)

ECONOMI UCA
Tancada
QUES.004 d'Economia i
2
Empresa

Alta

Degà /
Vicedegà
d'afers
acadèmics

E6.1

Revisió de concepte
"avaluació contínua".
El sistema d'avaluació
de la majoria de les
assignatures encara
no s'ha adaptat el
suficient

-

Autoinform No
e 2013-15
(11/03/201
6)

31-122018

No

Revisar l'adaptació de
l'avaluació contínua i
la dedicació que
comporta

Adaptar el sistema
d'avaluació de les
assignatures al
sistema Bolonya

