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Informes de seguiment presentats curs 2012-2013
Des de l’aprovació per part d’AQU Catalunya del Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i
l’Acreditació de titulacions oficials (MVSMA) i a la Guia per al Seguiment d’Ensenyaments Oficials de Grau i
Màster, la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ha treballat amb esforç per posar a la pràctica totes
les directrius marcades per l’agència.
A la convocatòria pilot de seguiment del curs 09/10 es van presentar els Informes de Seguiment de
Titulacions (IST) corresponents al 60% de les titulacions oficials impartides, i a la segona i tercera
convocatòria, és a dir, per al seguiment del curs 10/11 i 11/12, es van presentar els IST del 100% de les
titulacions en funcionament.
Enguany presentem, el seguiment de les titulacions que es van impartir durant el curs 12/13, excepte
aquelles titulacions que es troben immerses en el procés d’acreditació, en total s’han presentat 11 graus i 9
màsters universitaris:
Títols de grau:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grau en Fisioteràpia
Grau en Infermeria
Grau en Medicina
Grau en Odontologia
Grau en Comunicació Audiovisual
Grau en Periodisme
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Grau en Humanitats i Ciències de la Cultura
Grau en Arquitectura
Grau en Ciència Política i Gestió Pública
Grau en Dret

Títols de màster:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Màster Universitari en Ciències de la Infermeria
Màster Universitari en Gestió Cultural
Màster Universitari en Recerca Bàsica en Odontologia i Biomedicina
Màster Universitari en Recerca Clínica i de Materials en Odontologia
Màster Universitari en Cooperació Internacional en Arquitectura Sostenible d’Emergència
Màster Universitari en Gestió Sanitària
Màster Universitari en Odontologia Restauradora Estètica
Màster Universitari en Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica
Màster Universitari en Fisioteràpia i Evidència Científica

Página 2 de 13

INFORMES DE SEGUIMENT CURS 2012-2013 – MÀSTERS UNIVERSITARIS
EXTRACTE

Curs analitzat:

2012-2013

Data de l’informe:

15/12/2014

Tal i com hem esmentat en el paràgraf anterior, hi ha un conjunt de titulacions que es troben en el procés
d’acreditació, concretament, les Facultats de Ciències Econòmiques i Socials i la d’Educació tenen
programada la visita d’un Comitè d’Avaluació Extern (CAE) per al segon semestre de 2014. Per a què el
CAE pugui fer un anàlisi de les titulacions s’ha preparat un autoinforme per a cadascun dels centres. Els
autoinformes preparats contenen informació del desenvolupament de les següents titulacions:
Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
a. Grau en Administració i Direcció d'Empreses
b. Màster Universitari en Direcció d'Empreses i Sistemes de Producció
Facultat d’Educació
a. Grau en Educació Infantil
b. Grau en Educació Primària
No s’han elaborat els informes corresponents al Màster Universitari en Teràpia Familiar i al Màster
Universitari en Recerca en Ciències Humanes, Socials i Jurídiques per estar suspesos temporalment durant
el curs 12/13. El Màster Universitari en Arquitectura Biodigital i el Master in Regenerating Intermediate
Landscapes. Sustainable Strategies for Contemporary Landscapes no van ser oferts i per tant tampoc es fa
un informe de seguiment. D’altra banda, el Màster Universitari en formació del professorat d’educació
secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes, no es va impartir perquè
no està activat a la Direcció General d’Universitats (DGU). Per últim per acord amb DGU la implantació del
Màster universitari en Advocacia va ser posposada per al curs 2013-2014.
A continuació, i una vegada feta l’explicació dels informes de seguiment de titulació (IST) presentats en el
curs 2012-2013 per la Universitat Internacional de Catalunya, es mostra un extracte dels IST de cada màster
universitari.
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ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA (ESARQ)
Màster Universitari en Cooperació Internacional en Arquitectura Sostenible d’Emergència
La Comissió de Qualitat de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ESARQ) ha avaluat el
desenvolupament del Grau Arquitectura i del Màster en Cooperació Internacional en Arquitectura Sostenible
d’Emergència. L’ESARQ té també autoritzada la impartició del Màster en Arquitectura Biodigital, del que no
s’ha elaborat un informe de seguiment perquè no ha tingut docència en els dos darrers cursos, 11/12 i
12/13, per no arribar al nombre mínim d’alumnes de matrícules que el feien viable econòmicament.
Durant el curs 12/13, aquest màster que ha renovat per al curs 12/13 i quatre anys més la seva acreditació
com a part del programa Erasmus Mundus de nom MUNDUS URBANO Master of Science in International
Cooperation and Urban Development. Amb aquesta renovació, Erasmus Mundus continuarà donant suport a
aquest programa de qualitat atorgant beques a estudiants i professors durant cinc anys més. Aquesta
distinció col•loca el Màster de Cooperació Internacional en Arquitectura de l’ESARQ com a únic màster
d’arquitectura que forma part d’un consorci Erasmus Mundus a Catalunya.
El Màster Erasmus Mundus Mundus Urbano és un màster avançat especialitzat en Cooperació Internacional
i Desenvolupament Urbà, impartit conjuntament per quatre universitats europees: la Technische Universität
Darmstadt (TU-Darmstadt) –com a universitat coordinadora del consorci–, la Université Pierre Mendès
France (UPMF), la Università degli Studi Roma Tor Vergata i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
(ESARQ) de la UIC. El consorci del Màster Mundus Urbano va començar el 2007 i des del 2008 ha estat
associat al programa Erasmus Mundus europeu.
El curs 12/13 ha estat el primer any del nou equip directiu, liderat per la Dra. Carmen Mendoza.
La Comissió de Qualitat considera que el canvi de direcció ha estat molt efectiu, doncs s’ha observa una
millora en la gestió de l’alumnat i una bon desplegament del pla d’estudis, millorat amb la reestructuració
comentada a l’IS de seguiment anterior (modificació no substancial) per tal d’impartir les assignatures amb
una duració de 3 setmanes. D’altra banda, s’aprecia l’esforç per a la gestió de les pràctiques externes i s’és
conscient de la tasca de coordinació docent realitzada per a garantir el bon funcionament del curs.
Convé seguir potenciant les activitats de promoció per a garantir la matrícula de nous estudiants. S’observa
una millora en la gestió de l’alumnat que redunda en la seva satisfacció.
En l’informe de seguiment de la titulació del curs 2012-2013 es detallen els aspectes avaluats d’acord amb
les directrius del programa AUDIT, que recull el Manual de Qualitat del sistema de garantia interna de
qualitat (SGIQ) de l’ESARQ. Les accions de millora previstes es recullen en l’annex II, en què es detalla qui
n’és el responsable i el termini d’execució.
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FACULTAT DE DRET
Màster Universitari en Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica
Després de l’avaluació del funcionament del màster durant el curs 10/11, la Junta de Centre va decidir la
suspensió temporal del títol per al curs 11/12. Tot i haver-se constatat un interès social pel contingut del
màster, la baixa matrícula d’alumnes va precipitar la suspensió de la docència.
En aquest període de pausa, es va abordar una millora de la promoció i es va revisar l’estructura de
coordinació docent per tal de millorar la gestió acadèmica i administrativa del màster així com la gestió de
les pràctiques externes. Finalment, es va fer una revisió de l’estructura del professorat per a trobar l’equilibri
entre la necessitat del màster de tenir professionals experts i els requeriments legals.
La promoció per al curs 12/13 va donar el seu fruit, i la matrícula va arribar fins als 28 alumnes, valor que
s’ha mantingut en la matrícula del curs 13/14.
Enguany, la Comissió de Qualitat de la Facultat de Dret ha avaluat el desenvolupament del Grau en Dret,
del Grau en Ciència Política i Gestió Pública (títol en procés d’extinció) i del Màster Universitari en
Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica en el curs 12/13, emetent un informe particular per a
cadascuna de les titulacions.
La valoració per part de la Junta de Centre és molt positiva, sent factors decisius:
a. L’esforç notable en la millora de la qualitat de la Facultat;
b. Augment la visibilitat de la facultat i fent-se ressò de totes les activitats acadèmiques que s’han dut a
terme i, tanmateix de les innovacions docents que ja es van posar en marxa durant el curs acadèmic
11/12.
La Comissió de Qualitat, i en especial el Degà de la facultat, consideren aquests fòrum com a l’espai idoni
per a avaluar el funcionament de les titulacions i una bona oportunitat per a fer propostes de millora que
portin a la facultat a l’excel·lència de la qualitat docent.
En línies generals les accions de la Junta de Centre estan orientades a tenir un professorat amb la màxima
qualitat docent i investigadora, a oferir un producte diferenciat, a millorar la visibilitat de les actuacions de
promoció realitzades, i a obtenir un posicionament en el mercat com a centre de referència en l’àmbit de les
ciències jurídiques.
Amb l’objectiu d’adaptar el nom de la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques a l’oferta docent del centre,
la Universitat Internacional de Catalunya va sol•licitar a la Generalitat de Catalunya la conformitat al canvi de
denominació del centre, que passaria a denominar-se Facultat de Dret.
En conseqüència, de conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i l’Acord GOV/107/2011, de 5 de
juliol, pel qual s’aproven les Normes d’organització i funcionament de la Universitat Internacional de
Catalunya, a proposta de la Junta de Govern de la Universitat, així com del Patronat de la Universitat
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Internacional de Catalunya, Fundació privada, i a proposta del director general d’Universitats, va ser
acceptat aquest canvi i es va publicar oficialment a l’ORDRE ECO/31/2014, de 28 de gener, per la qual es
dóna conformitat al canvi de denominació de la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques de la Universitat
Internacional de Catalunya, que passa a denominar-se Facultat de Dret.
Per últim, un dels punts que cal destacar del curs 2012-2013 ha estat que per primera vegada aquest curs
s’ha realitzat una enquesta de satisfacció del PDI, en la qual, s’avaluaven 5 aspectes: Organització de la
docència, Coordinació docent de la titulació, Grau de compromís de l’alumnat en el seu procés
d’aprenentatge, Suport del personal d’administració i serveis de la titulació i Satisfacció global amb el
desenvolupament de la titulació.
En l’informe de seguiment de la titulació del curs 2012-2013 es detallen els aspectes avaluats d’acord a les
directrius del programa AUDIT, recollides al Manual de Qualitat del SGIQ de la Facultat de Dret. Les accions
de millora previstes es recullen a l’annex II detallant el seu responsable i termini d’execució.
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FACULTAT D’HUMANITATS
Màster Universitari en Gestió Cultural
La Comissió de Qualitat considera que el Màster en Gestió Cultural té un alt nivell de consolidació. En els
deu anys d’experiència, s’ha dut a terme amb èxit tant per la part de gestió com per la part acadèmica, i ja
acumula sis anys d’experiència com a màster universitari en l’EEES. Els resultats acadèmics assolits pels
estudiants estan en la línia del que s’havia previst si bé cal millorar alguns aspectes, tal com es detalla al
llarg del present informe.
La Comissió de Qualitat de la Facultat d’Humanitats ha avaluat el desenvolupament del Grau en Humanitats
i Estudis Culturals i del Màster Universitari en Gestió Cultural en el curs 2012-2013 i ha emès un informe
particular per a cadascuna de les titulacions.
En l’informe de seguiment de la titulació del curs 2012-2013 es detallen els aspectes avaluats d’acord amb
les directrius del programa AUDIT, que recull el Manual de Qualitat del sistema de garantia interna de
qualitat (SGIQ) de la Facultat d’Humanitats. Les accions de millora previstes es recullen a l’annex II en què
se’n detalla el responsable i el termini d’execució.
Continua destacant com a punt fort del màster la internacionalitat dels alumnes i l’elevat grau d’experiència
professional del professorat.
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FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT
Màster Universitari en Ciències de la Infermeria
La Comissió de Qualitat del Departament d’Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut i Medicina ha
avaluat el desenvolupament del Grau en Infermeria i el Màster univ. en Ciències de la Infermeria en el curs
2012-2013, emetent un informe particular per a cadascuna de les titulacions.
La Comissió de Qualitat considera que aquest és un màster consolidat en el marc de l’oferta formativa de la
UIC donat que ja era impartit d’acord a l’ordenació anterior com a màster oficial.
El volum d’alumnes és molt adequat per a garantir amb facilitat la formació personal i individualitzada, un
seguiment acurat del procés d'aprenentatge i afavorir d'aquesta forma una millor adquisició de
competències. Aquest curs en concret, els resultats acadèmics assolits pels estudiants estan, en general, en
la línia del previst, amb una elevada taxa de rendiment. Destaca el seguiment i anàlisi del procés de
tutorització del TFM i el disseny de rúbriques per la seva avaluació i el rigor dels tribunals avaluadors.
El departament d’Infermeria tindrà canvis en l’oferta formativa a partir del curs 2013-2014 referent a
postgraus, per tal d’adaptar-se a les necessitats de l’alumnat, per aquest motiu, s’oferirà el nou Màster
universitari en Recerca en Infermeria i Salut de 60 ECTS, i com a conseqüència s’extingirà l’actual Màster
univ. en Ciències de la Infermeria. Davant d’aquesta modificació de l’oferta formativa, cal dir que els punts
forts detectats en aquest i els anterior Informes de Seguiment de la titulació, també es duran a terme amb la
implantació del Màster Universitari en Recerca en Infermeria i Salut.
Com a aspectes rellevants dels Màster cal destacar els següents: en primer llos, els alumnes han mostrat
una elevada satisfacció a través de les enquestes amb el programa formatiu del màster. D’altra banda, la
participació en diversos programes vol aconseguir un augment d’alumnes incoming i outgoing, els
programes en els quals es participa són: Erasmus Intensive Summer Programmes, Erasmus Summer
Course i EANS Summer School.
En l’informe de seguiment de la titulació del curs 2012-2013 es detallen els aspectes avaluats d’acord a les
directrius del programa AUDIT, recollides al Manual de Qualitat del SGIQ de la Facultat de Medicina i
Ciències de la Salut.
Les accions de millora previstes es recullen a l’annex II detallant el seu responsable i termini d’execució. Es
ressalta el fet que les accions del Pla de Millores estan lligades als processos del SGIQ, i que aquest any
s’ha fet l’exercici de reforçar la planificació d’aquest objectius relacionant-los amb els eixos Pla Estratègic de
la UIC 2010-2015. Per últim, les accions de millora són fruit d’una acurada avaluació basada en dades
objectives.
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Màster Universitari en Gestió Sanitària
La Comissió de Qualitat del Departament de Medicina de la Facultat de Ciències de la Salut i Medicina ha
avaluat el desenvolupament del Grau en Medicina i el Màster en Gestió Sanitària en el curs 2012-2013,
emetent un informe particular per a cadascuna de les titulacions.
El Màster en Gestió Sanitària es va iniciar al curs 10/11 com a títol propi a la vegada que es feia la sol·licitud
al Consejo de Universidades per convertir-lo en títol oficial. Aprovada la seva oficialitat al mes de juny de
2011, al curs 2011-2012 ja es va impartir com a màster universitari.
La Comissió de Qualitat considera que l’experiència adquirida durant els dos primers anys com a títol propi
ha estat clau per a la bona planificació i desenvolupament del títol oficial. Destaca la revisió crítica que es fa
del funcionament de les pràctiques i de la gestió i planificació del TFM, així com les propostes de millora que
s’han establert.
El volum d’alumnes és molt adequat per a garantir amb facilitat la formació personal i individualitzada, un
seguiment acurat del procés d'aprenentatge i afavorir d'aquesta forma una millor adquisició de
competències. Aquest curs en concret, els resultats acadèmics assolits pels estudiants estan, en general, en
la línia del previst.
En l’informe de seguiment de la titulació del curs 2012-2013 es detallen els aspectes avaluats d’acord amb
les directrius del programa Audit, que recull el Manual de Qualitat del SGIQ de la Facultat de Ciències de la
Salut i Medicina. Les accions de millora previstes es recullen en l’annex II, en què es detalla qui n’és el
responsable i el termini d’execució.

Màster Universitari en Fisioteràpia i Evidència Científica
La Comissió de Qualitat del Departament en Fisioteràpia ha avaluat el desenvolupament del Grau en
Fisioteràpia i del Màster universitari en Fisioteràpia i Evidència Científica el curs 2012-2013, emetent un
informe particular per a cadascuna de les titulacions.
La Comissió de Qualitat considera que el quart any de màster s’ha dut a terme amb èxit tant per la part de
gestió com per la part acadèmica. S’estan elaborant Treballs Fi de Màster d’alt nivell i molts deriven en
publicacions i ponències en congressos.
Es destaca l’especialització que ofereix el màster en Fisioteràpia i Evidència Científica a tots aquells
estudiants de grau interessats en la recerca i en el doctorat i el fet que la direcció d’ambdós títols sigui la
mateixa estableix un clima de continuïtat i entesa molt beneficiós per a la facultat.
S’ha de recordar que en el curs 2011-2012 no es va impartir el Màster universitari, no havent-se emès un
Informe de Seguiment per aquesta titulació. En concret, la Junta de Departament és flexible i capaç
d’adaptar-se a les noves necessitats de la societat i per aquest motiu ha decidit no programar el màster per
al curs 11/12 degut a la necessària adaptació al nou Real Decret 99/2011 que regula els estudis de
Doctorat. A partir del curs 2013/2014 per accedir a un Doctorat caldrà que els candidats estiguin en
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possessió de 300 ECTS, dels quals almenys 60 ECTS siguin de nivell de Màster. A aquests efectes, la
diplomatura en Fisioteràpia computa 180 ECTS, per la qual cosa els alumnes diplomats que accedissin al
Màster Universitari en el curs 2011/2012 (finalitzant el seu TFM durant el curs 2012/2013) no podrien
accedir al Doctorat per tenir només 240 ECTS.
Per tal d'adaptar-se a aquest ajust, s'ha ofertat el Curs d'Adaptació al Grau, on els diplomats es graduen,
compten per tant amb 240 ECTS i al cursar el Màster Universitari de 60 ECTS durant el curs 12/13 tenen
garanties de poder accedir al Doctorat el 2013/2014.
En l’informe de seguiment de la titulació del curs 2012-2013 es detallen els aspectes avaluats d’acord amb
les directrius del programa Audit, que recull el Manual de Qualitat del SGIQ de la Facultat de Ciències de la
Salut i Medicina. Les accions de millora previstes es recullen en l’annex II, en què es detalla qui n’és el
responsable i el termini d’execució. Es ressalta el fet que les accions del Pla de Millora estan lligades als
processos del SGIQ, i que aquest any s’ha fet l’exercici de reforçar la planificació d’aquest objectius
relacionant-los amb els eixos del Pla Estratègic de la UIC 2010-2015.
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FACULTAT D’ODONTOLOGIA
Màster Universitari en Recerca Bàsica en Odontologia i Biomedicina
La Comissió de Qualitat considera que la implantació d’aquest màster s’ha realitzat amb èxit tant per la part
de gestió com per la part acadèmica i valora els bons resultats acadèmics que s’han obtingut en aquests
quatre anys des de la seva verificació i el foment de la recerca entre els estudiants de la facultat.
Els resultats acadèmics assolits pels estudiants estan en la línia del previst si bé cal millorar alguns aspectes
de gestió interna tal com es detalla en el present informe.
Tal com es va anunciar en els informes de seguiment dels cursos anteriors, la Junta de Centre i les
direccions dels dos màsters de recerca de la facultat van estat treballant durant 11/12 i 12/13 en un nou
màster per tal de ser més eficients en la gestió de recursos humans i materials, elaborant un programa més
atractiu per tal d’augmentar el nombre d’alumnes de postgrau i ampliar les possibilitats d’acord amb alguna
universitat estrangera.
Aquest nou màster es va presentar a verificació a l’octubre de 2012 i va obtenir la una verificació favorable
per part de l’agència de qualitat, AQU Catalunya en data 1/07/2013, iniciant-se la seva implantació en el
curs 2013-2014. La implantació d’aquest nou màster donarà lloc a l’extinció del Màster U. en Recerca
Bàsica en Odontologia i Biomedicina i del Màster U. en Recerca Clínica i de Materials en Odontologia
La Comissió de Qualitat de la facultat d’Odontologia ha avaluat el desenvolupament durant el curs 12/13 del
Grau en Odontologia, del Màster U. en Recerca Bàsica en Odontologia i Biomedicina, del Màster U. en
Recerca Clínica i de Materials en Odontologia i del Màster U. en Odontologia Reparadora Estètica, emetent
un informe particular per a cadascuna de les titulacions.
En l’informe de seguiment de la titulació del curs 2012-2013 es detallen els aspectes avaluats d’acord amb
les directrius del programa Audit, que recull el Manual de Qualitat del SGIQ de la Facultat d’Odontologia.
Les accions de millora previstes es recullen en l’annex II, en que es detalla qui n’és el responsable i el
termini d’execució.

Màster Universitari en Recerca Clínica i de Materials en Odontologia
La Comissió de Qualitat considera que la implantació d’aquest màster s’ha realitzat amb èxit tant per la part
de gestió com per la part acadèmica i valora els bons resultats acadèmics que s’han obtingut en aquests
quatre anys des de la seva verificació i el foment de la recerca entre els estudiants de la facultat.
Els resultats acadèmics assolits pels estudiants estan en la línia del previst si bé cal millorar alguns aspectes
de gestió interna tal com es detalla en el present informe.
Tal com es va anunciar en els informes de seguiment dels cursos anteriors, la Junta de Centre i les
direccions dels dos màsters de recerca de la facultat van estat treballant durant 11/12 i 12/13 en un nou
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màster per tal de ser més eficients en la gestió de recursos humans i materials, elaborant un programa més
atractiu per tal d’augmentar el nombre d’alumnes de postgrau i ampliar les possibilitats d’acord amb alguna
universitat estrangera.
Aquest nou màster es va presentar a verificació a l’octubre de 2012 i va obtenir la una verificació favorable
per part de l’agència de qualitat, AQU Catalunya en data 1/07/2013, iniciant-se la seva implantació en el
curs 2013-2014. La implantació d’aquest nou màster donarà lloc a l’extinció del Màster U. en Recerca
Bàsica en Odontologia i Biomedicina i del Màster U. en Recerca Clínica i de Materials en Odontologia
La Comissió de Qualitat de la facultat d’Odontologia ha avaluat el desenvolupament durant el curs 12/13 del
Grau en Odontologia, del Màster U. en Recerca Bàsica en Odontologia i Biomedicina, del Màster U. en
Recerca Clínica i de Materials en Odontologia i del Màster U. en Odontologia Reparadora Estètica, emetent
un informe particular per a cadascuna de les titulacions.
En l’informe de seguiment de la titulació del curs 2012-2013 es detallen els aspectes avaluats d’acord amb
les directrius del programa Audit, que recull el Manual de Qualitat del SGIQ de la Facultat d’Odontologia.
Les accions de millora previstes es recullen en l’annex II, en què es detalla qui n’és el responsable i el
termini d’execució.

Màster Universitari en Odontologia Restauradora Estètica
La Comissió de Qualitat considera que la implantació d’aquest màster s’ha realitzat amb èxit tant per la part
de gestió com per la part acadèmica i valora els bons resultats acadèmics que s’han obtingut en aquests
dos anys des de la seva verificació i el foment de la recerca entre els estudiants de la facultat.
Els resultats acadèmics assolits pels estudiants estan en la línia del previst si bé cal millorar alguns aspectes
de gestió interna tal com es detalla en el present informe.
Tal com es va anunciar en els informes de seguiment dels cursos anteriors, la Junta de Centre i les
direccions dels dos màsters de recerca de la facultat van estat treballant durant 11/12 i 12/13 en un nou
màster per tal de ser més eficients en la gestió de recursos humans i materials, elaborant un programa més
atractiu per tal d’augmentar el nombre d’alumnes de postgrau i ampliar les possibilitats d’acord amb alguna
universitat estrangera.
Aquest nou màster es va presentar a verificació a l’octubre de 2012 i va obtenir la una verificació favorable
per part de l’agència de qualitat, AQU Catalunya en data 1/07/2013, iniciant-se la seva implantació en el
curs 2013-2014. La implantació d’aquest nou màster donarà lloc a l’extinció del Màster U. en Recerca
Bàsica en Odontologia i Biomedicina i del Màster U. en Recerca Clínica i de Materials en Odontologia
La Comissió de Qualitat de la facultat d’Odontologia ha avaluat el desenvolupament durant el curs 20122013 del Grau en Odontologia, del Màster U. en Recerca Bàsica en Odontologia i Biomedicina, del Màster
U. en Recerca Clínica i de Materials en Odontologia i del Màster U. en Odontologia Reparadora Estètica,
emetent un informe particular per a cadascuna de les titulacions.
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En l‘informe de seguiment de la titulació del curs 2012-2013 es detallen els aspectes avaluats d’acord amb
les directrius del programa Audit, que recull el Manual de Qualitat del SGIQ de la Facultat d’Odontologia.
Les accions de millora previstes es recullen en l’annex II, en què es detalla qui n’és el responsable i el
termini d’execució.
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