PS6 Inserció laboral dels titulats
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1. PROPÒSIT
L’objectiu d’aquest procés és establir les activitats encaminades al manteniment d’un sistema de
recollida d’informació sobre la inserció laboral dels titulats de l’Institut Guttmann i la posterior
utilització d’aquests resultats en la millora de les titulacions i en l’orientació professional dels
estudiants.
2. ABAST/ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquest procediment s’aplica als estudiants de les titulacions oficials que s’imparteixen a l’Institut
Guttmann.
3. ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ/DIFUSIÓ
Els resultats dels informes d’Inserció laboral dels estudiants graduats a l’Institut Guttmann i les
accions de millora proposades es fan palesos en els Informes de Seguiment de les Titulacions,
què es publiquen a la seva pàgina WEB del nostre Centre.
4. DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT
4.1. Propietat del procés
El propietari d’aquest procés és el Director Docent, que té la responsabilitat de
supervisar-lo i dur a terme el seguiment i de proposar a la Direcció les modificacions que
estimi necessàries.
4.2. Planificació de les accions
La proposta de la sistemàtica per a la realització d'estudis sobre la inserció laboral de
graduats i graduades és responsabilitat del Director Docent.
4.2.1.Recollida de la informació sobre la inserció laboral dels titulats
La informació sobre la inserció laboral dels titulats s’obté fonamentalment de dues
fonts:
•
•

Els estudis d’inserció laboral que realitza l’Institut Guttmann
Monitorització de la inserció laboral dels graduats a través de Linkedin

Els estudis d’inserció laboral es realitzen a través d’una enquesta en línia dirigida a
titulats que van finalitzar els seus estudis dos anys abans del moment de l’enquesta.
El Director Docent elabora l’enquesta què es revisada i aprovada pel Comitè
Directiu. La Secretaria de Docència es l’encarregada d’implementar-la, fer-la arribar
als titulats i recollir-ne els resultats.
També, es disposa d’un compte a Linkedin de l’Institut Universitari de
Neurorehabilitació Guttmann què permet monitoritzar la vida laboral dels
estudiants dels Màsters què han volgut vincular-s’hi.
4.2.2.Elaboració i difusió dels informes d’inserció dels titulats
Amb la informació obtinguda, la Direcció Docent elabora un Informe d’inserció dels
titulats per a cada un dels Màsters. Els informes d’inserció dels titulats es guarden
en el Gestor Documental i es fan arribar a la Comissió de Màster, al Comitè de
Docència i al Comitè Directiu.
4.2.3.Utilització dels informes sobre la inserció laboral
3

PS6 Inserció laboral dels titulats

Les dades recollides en els informes sobre la inserció laboral s’utilitzen en el procés
de seguiment, avaluació i millora de les titulacions (Procés PC6).
Així mateix, aquestes informacions són de gran utilitat per a les activitats
d’orientació professional descrites en el Procés PC4.
4.3. Participació dels grups d’interès
Grups d’interès

Forma de participació

Equip de Direcció del Centre i
Equip de coordinació de les
titulacions (Comissió de Màster)

Són els principals usuaris dels resultats generats
en aquest procediment, a través dels quals poden
estudiar estratègies de millora de les titulacions.

Estudiants

Són beneficiaris indirectes

Titulats

Participen en les enquestes d’inserció laboral

Estudiants, professors i PAS

Debats en la Comissió de Màster

Agents socials (ocupadors)

Participen en les reunions del Consell social i,
indirectament, en les enquestes d’inserció laboral

4.4. Indicadors
• Percentatge de titulats enquestats respecte a la seva promoció.
• Taxa d’ocupació dels graduats.
• Grau de satisfacció amb la titulació cursada.
5. MÈTODE D’AVALUACIÓ
El procés es revisarà periòdicament a la vista dels resultats obtinguts cada curs acadèmic. La
responsabilitat d’aquesta revisió, així com de la implantació de les propostes de millora, recau en
el Director docent, amb el suport de la Secretaria de Docència.
Es revisaran fonamentalment els aspectes següents:
• Valoració dels resultats recollits
• Difusió dels resultats
• Propostes de millora
6. REFERÈNCIES/BIBLIOGRAFIA
6.1. Documentació associada
• Procés de seguiment, avaluació i millora de les titulacions
• Procés d’Orientació a l’estudiant
• Enquesta d’Inserció Laboral - AQU
• Recomanacions per al seguiment dels títols oficials
6.2. Documentació generada
• Actes de les reunions dels òrgans de responsabilitat
• Qüestionari dels estudis d’inserció laboral
• Informes d’inserció laboral dels titulats (per titulacions)
7. PARAULES CLAU
Inserció laboral - Procés - Enquestes - PS6
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8.

FLUXOGRAMA PS6 Inserció laboral dels titulats

Enquesta
d’Inserció
Laboral - AQU

Proposta d'enquesta d'Inserció Laboral
Director docent

Recomanacions
per al seguiment
dels títols oficials

Revisa i dóna conformitat
Comitè Directiu

Planificacó de les
accions

NO
Acta

Aprovació
SI

Realització de l'enquesta
Secretaria de Docència

Desenvolupament
de les accions

Monitorització Seguiment Linkedin
Secretaria de Docència

Elaboració de l'Informe
Director Docent
Presentació i discussió de l'informe:
Comissió de Màster
Comitè de Docència
Comitè de Direcció
Director docent

Comunicació

Publicació dels resultats
Secretaria de Docència
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Informe
d'Inserció
La boral

Actes

Informes de
s eguiment,
Indicadors

