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1. TITULACIONS IMPARTIDES AL CENTRE I GRAU D’IMPLANTACIÓ
Indiqueu les titulacions de Grau i de Màster impartides al Centre i el seu gra d’implantació actual.

GRAUS
Titulació

Cursos implantats
1r

2n

3r

4r

5è

6è

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*) Indiqueu l’any en que es va implantar per primera vegada (p.e., 2009-10) cadascun dels cursos

MÀSTERS
Titulació

Duració del màster (1
any / 2 anys)

Cursos implantats
1r

Màster Universitari en Neurorehabilitació

2 anys

(2010-11)

Màster Universitari en Rehabilitació
Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva

1 any

(2010-11)

2n

(*) Indiqueu l’any en que es va implantar per primera vegada (p.e., 2009-10) cadascun dels cursos
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2. RESUM DE L’ESTAT DE LES TITULACIONS IMPARTIDES AL CENTRE
Durant el curs 2010-11 el Centre adscrit Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann
ha ofert les titulacions oficials de:
1. Màster Universitari en Neurorehabilitació -120 ECTS, que va iniciar el curs 2010-11
2. Màster Universitari en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva – 60
ECTS, que va iniciar el curs 2010-11
Seguint les indicacions i models d’informe establerts per la UAB, el Centre Adscrit Institut
Universitari de Neurorehabilitació Guttmann ha elaborat els informes de les titulacions
universitàries i aquest informe del centre. Aquest document ha estat aprovat pel Comitè
Executiu de Docència i Recerca.
1.

Màster Universitari en Neurorehabilitació -120 ECTS

En base a l'anàlisi realitzada de la implementació i seguiment de la titulació de Màster
Universitari en Neurorehabilitació, fins el moment actual, podem dir que el nivell de
consecució dels objectius plantejats en la memòria acreditada es molt satisfactori. A partir del
informe de seguiment de la titulació, es presenta un resum dels aspectes més destacables:
Informació pública:
A través de la nostra pàgina web www.guttmann.com tota persona interessada té accés a la
informació sobre el Màster: objectius, perfil d’ingrés, requisits d’admissió, criteris de selecció i
estructura del programa docent.
Accés i matrícula:
L’oferta de places en l’edició 2010-2011 va ser de 25 , però per donar resposta al gran nombre
d’alumnes preinscrits que va ser de 74, la vàrem ampliar fins a 29.


11 matrícules en l’orientació professional i 18 en l’orientació de recerca.



El 100% dels alumnes es van matricular al curs sencer, és a dir als 60 ECTS que
s’ofertaven.

Professorat:
Tot i que el perfil del professorat és molt satisfactori i que el 100 % dels professors són doctors,
hem prioritzat la seva expertesa professional i investigadora alhora de proposar-los participar
en aquest Màster. Tanmateix, i tenint en compte el compromís d’acreditació d’aquest
professorat per una agència oficial, estem treballant per a que l’actual 27% d’acompliment
sigui, el més aviat possible, del 100%.
Recursos d’aprenentatge i personal de suport:
Els recursos d’aprenentatge i personal de suport es suficient i satisfactori.
Planificació dels ensenyaments:
Tant els horaris de cada mòdul com les Guies de les assignatures són accessibles per als
estudiants a la web docent del centre abans del seu inici, però ja està previst millorar l’accés
de l’estudiant a aquesta informació publicant-la abans de les sessions informatives per a la
matriculació.
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S’està estudiant, per suggeriment d’algun alumne, la manera d’evitar variacions d’última hora,
en el calendari de classes o d’aula, que en aquest curs acadèmic ha estat inferior al 15%.
També, s’està revisant més detalladament el contingut d’algunes assignatures que, segons
indicació dels alumnes, utilitzen conceptes ja explicats per algun altre professor.
En quan a la documentació de suport que el professorat facilita als alumnes per al millor
seguiment de les seves classes o per ampliar la informació sobre un tema, estem treballant, a
suggeriment de l’alumnat, per a obtenir la totalitat d’aquesta documentació, malgrat en
aquests moments ja és del 98%.
Resultats
Atès que encara no s’ha finalitzat els estudis, no es pot tenir informació sobre els indicadors
relacionats amb la graduació.
Resultats acadèmics
El rendiment acadèmic del total d’estudiants matriculats a la titulació (crèdits superats/crèdits
matriculats) ha estat del 98,28%.
Adequació amb els resultats previstos en la memòria del títol
Encara no es tenen indicadors de resultats de la titulació però, les dades d’abandonament i
d’eficiència en aquest curs implementat s’ajusten al compromís adquirit en la memòria.
Taxa abandonament 2010-2011: 0%
Taxa d’eficiència 2010-2011: 100%
Sistema Intern de Qualitat
Es disposa de les enquestes de la satisfacció dels estudiants que ofereixen els següents
resultats:
Enquestes lliurades: 100%
Enquestes recollides. 80%
Enquestes de satisfacció, mitjana: 7,00
Enquestes de satisfacció, desviació: 0,41
Està previst disposar també d’indicadors de satisfacció general del Màster, satisfacció del
professorat i d’inserció laboral en el proper curs 2011-2012.

2.

Màster Universitari en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva -60 ECTS

En base a l'anàlisi realitzada de la implementació i seguiment de la titulació de Màster
Universitari en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva, fins el moment actual,
podem dir que el nivell de consecució dels objectius plantejats en la memòria acreditada es
molt satisfactori. A partir de l’informe de seguiment de la titulació, es presenta un resum dels
aspectes més destacables:
Informació pública:
A través de la nostra pàgina web www.guttmann.com tota persona interessada té accés a la
informació sobre el Màster: objectius, perfil d’ingrés, requisits d’admissió, criteris de selecció i
estructura del programa docent.
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Accés i matrícula:
L’oferta de places en l’edició 2010-2011 va ser de 25, i malgrat es van preinscriure 65 alumnes,
es va iniciar la matriculació de 25, a l’últim moment, un d’ells no la va formalitzar i ja no es va
estar a temps de ofertar la matrícula a ningú altre. Així dons, el número d’alumnes matriculats
va ser de 24.


15 matrícules en l’orientació professional i 9 en l’orientació de recerca.



El 100% dels alumnes es van matricular al curs sencer, és a dir als 60 ECTS que
s’ofertaven.

Professorat:
Tot i que el perfil del professorat és del tot satisfactori i que el 100 % són doctors hem
prioritzat, com ja hem explicat anteriorment, la seva expertesa professional i investigadora
alhora de proposar-los participar en aquest Màster. Mantenint el compromís d’acreditació
d’aquest professorat per una agència oficial, estem treballant per a que l’actual 70%
d’acompliment sigui, el més aviat possible, del 100%.
Recursos d’aprenentatge i personal de suport:
Els recursos d’aprenentatge i personal de suport es suficient i satisfactori.
Planificació dels ensenyaments:
Tant els horaris de cada curs com les Guies de les assignatures són accessibles per als
estudiants a la web docent del centre però, ja està previst millorar l’accés de l’estudiant a
aquesta informació publicant-la abans de les sessions informatives per a la matriculació.
S’està revisant més detalladament el contingut d’algunes assignatures que, segons indicació
dels alumnes, utilitzen conceptes ja explicats per algun altre professor
Resultats
La taxa de graduació ha estat del 96,00%.
Resultats acadèmics
El rendiment acadèmic del total d’estudiants matriculats a la titulació
matriculats/crèdits superats) ha estat del 96,39%.

(crèdits

Adequació amb els resultats previstos en la memòria del títol
Les dades d’abandonament i d’eficiència en aquest curs implementat s’ajusten al compromís
adquirit en la memòria.
Taxa abandonament: 0,40%
Taxa d’eficiència: 96,18%
Sistema Intern de Qualitat
Es disposa de les enquestes de la satisfacció dels estudiants que ofereixen els següents
resultats:
Enquestes lliurades: 100%
Enquestes recollides. 72%
Enquestes de satisfacció, mitjana: 6,63
Enquestes de satisfacció, desviació: 0,79
Està previst disposar també d’indicadors de satisfacció general del Màster, satisfacció del
professorat i d’inserció laboral en el proper curs 2011-2012.
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3. SITUACIONS DETECTADES I PROPOSTES DE MILLORA
Les entrades a la següent taula estaran ordenades d’acord amb la prioritat que el Centre assigna a l’execució de l’acció de millora proposada.
Responsable (en el
Centre) de la seva
implantació

Els costos derivats de la
proposta de millora són
(2)
assumibles pel Centre

Priori
tat

Situació detectada

Titulació o titulacions
afectades

Acció de millora

1

Complir la recomanació de
l’ANECA: especificar en
l'itinerari investigador del
títol quants
ECTS_corresponden al
Trabajo Fi de Màster
(diferenciats de la Iniciació
a la Recerca)

MUR HB Neuropsicològica
i E.C.

Modificar la Memòria per
complir la recomanació

SI

Coordinador/a del
Màster

SI

Març-2012

2

La Guia Docent no està
publicada a la pàgina web
de la titulació.

MU Neurorehabilitació
MUR HB Neuropsicològica
i E.C.

Finalitzar l’elaboració de la
Guia de l’estudiant i
publicar-la

NO

Equip de Qualitat
del Màster

SI

Abril -2012

3

Repetició de conceptes i
augmentar la
documentació de suport a
l’estudi

MU Neurorehabilitació
MUR HB Neuropsicològica
i E.C.

Revisió i valoració
continuada dels continguts
i la documentació

NO

Equip de Qualitat
del Màster

SI

Maig -2012

4

No hi ha enquestes de
valoració de satisfacció del
professorat

MU Neurorehabilitació
MUR HB Neuropsicològica
i E.C.

Elaborar les enquestes de
valoració de satisfacció del
professorat

NO

Coordinador/a de
Docència

SI

Juny - 2012

5

Acreditació del
professorat

MU Neurorehabilitació
MUR HB Neuropsicològica
i E.C.

Donar suport amb
l’acreditació dels
professors

NO

Coordinador/a de
Docència

SI

Octubre -2012

(1)

Caràcter de
(1)
la millora

Calendari

0 (o blanc): Interna del Centre
1: Requereix modificació de la memòria VERIFICA
2: Requereix decisions que han de ser aprovades a nivells superiors al del Centre (p.e., Comissions d’Estudis de Grau o de Postgrau)

Facultat de ....
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(2)

si/no/parcialment

Comentaris:

Facultat de ....
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