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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

2n
2011-2012

Màster Universitari en Neurorehabilitació (1ra ed)

2 anys

2010-2011

Màster Universitari en Neurorehabilitació (2na ed)

2 anys

2011-2012

Màster Universitari en Rehabilitació
Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva (1ra ed)

1 any

2010-2011

Màster Universitari en Rehabilitació
1 any
2011-2012
Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva (2na ed)
(*) 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 2011-12 el Centre adscrit Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann
ha ofert les titulacions oficials de:
1. El segon any del Màster Universitari en Neurorehabilitació -120 ECTS, que es va iniciar
el curs 2010-11 (1ra edició)
2. El primer any del Màster Universitari en Neurorehabilitació -120 ECTS (2na edició).
3. Màster Universitari en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva – 60
ECTS. (2na edició)
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.
Màster Universitari en Neurorehabilitació (MUNRHB) i Màster Universitari en Rehabilitació
Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva (MURHB NPSCiEC)
En base a l'anàlisi realitzada de la implementació i seguiment d’ambdues titulacions, fins el
moment actual, podem dir que el nivell de consecució dels objectius plantejats en les
memòries acreditades es molt satisfactori. A partir del informe de seguiment de cada una de
les titulacions, es presenta un resum dels aspectes més destacables:
Recomanació de les agències d’avaluació externes
En la resolució de verificació de la memòria del Màster U. en Rehabilitació Neuropsicològica i
Estimulació Cognitiva se’ns va fer la recomanació:
Criterio 5. Planificación de las Enseñanzas
Se recomienda especificar en el itinerario investigador del título cuántos ECTS corresponden al Trabajo
Fin de Máster ( diferenciándolo de la Iniciación a la Investigación); tal y como indica el R.D 1393/2007
este debe tenir entre 6 y 30 créditos.

En aquesta edició 2011-2012 la Comissió de Màster ha treballat en reformular el disseny i la
planificació del mòdul per assolir els objectius establerts en la memòria inicial. Resta pendent
incorporar la nova proposta a la memòria i presentar-lo a la UAB, a l’AQU i al Ministeri per a la
seva valoració i aprovació, durant l’edició 2012-2013.
Implantació de la planificació acadèmica
La seqüenciació de la implantació dels Màsters s’està desenvolupant d’acord amb les
memòries. Cal destacar que en el MUNRHB, hem matriculat un número una mica superior
d’alumnes dels que estaven previstos a la memòria, per donar resposta a la forta demanda per
part dels alumnes.
Accés i matrícula:
MUNRHB: En aquesta edició 2011-12 es van preinscriure 85 nous alumnes i es van matricular
30, però després d’uns mesos una alumna va donar-se de baixa per problemes mèdics. A més
van seguir 27 alumnes de 2on any del màster 2010-2012.
Dels 29 nous alumnes:


19 es van matricular en l’orientació professional i 10 en l’orientació de recerca.



El 100% dels alumnes es van matricular a temps complert, és a dir als 60 ECTS que
s’ofertaven.
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MURHBNPSCiEC: En aquesta edició es van preinscriure 72 nous alumnes i es van matricular
25. A més van seguir 2 alumnes de l’edició 2010-2011 que s’havien matriculat per la via lenta.
Dels/de les 25 alumnes:
 15 es van matricular en l’orientació professional i 9 en l’orientació de recerca. Una de
les alumnes matriculades en la via lenta encara no ha escollit itinerari.
 El 92% dels alumnes es van matricular a temps complert.
Informació pública:
El centre publica a través del seu web www.guttmann.com informació referent a
l’organització, estructura, missió i valors, memòries i molta altre informació d’interès de
l’Institut Guttmann, i a través de la seva nova web www.guttmanninnova.com informació
relacionada amb els principals avenços diagnòstics i terapèutics, informació relativa a l’activitat
de recerca que fem, tota la informació bàsica relacionada amb l’oferta formativa que
impartim, noticies d’interès i dades de contacte. En l’apartat de Programes docents es on
s’anirà publicant progressivament informació rellevant de les titulacions i informació d’interès
per als nous alumnes.
Els alumnes i professorat tenen accés a l’e-learning Guttmann, que és una intranet a on poden
trobar tota la informació sobre els programes docents, calendaris, horaris, exàmens, etc.
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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.
Priori
tat

Situació detectada

Titulació o titulacions
afectades

Acció de millora

Caràcter de
(1)
la millora

Responsable (en el
Centre) de la seva
implantació

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

Calendari

1

No està publicat el SIQ de
l’IG

Ambdós màsters

Finalitzar i publicar el
manual del SIQ

0

Equip de
Coordinació del
Màster

SI

2012-13

2

En alguna àrea assistencial
no existeix la programació
de pràctiques.

Màster U. en
Neurorehabilitació

Elaborar la programació
de les estades pràctiques
per aquelles àrees que
encara no la tinguin feta.

0

Equip de
Coordinació del
Màster

SI

2012-13

3

A vegades els alumnes no
disposen de taules i
cadires suficients per a
poder dinar.

Ambdós màsters

Estudiar les possibles
solucions que garanteixin
la resolució del problema

0

Secretaria de
Docència

SI

2012-13

4

Cal incrementar el número
de doctors acreditats

Màster U. en
Neurorehabilitació

Aconseguir el 75% de
doctors acreditats

0

Secretaria de
Docència

SI

2012-13

(1)

(2)

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)
si/no/parcialment

Comentaris:
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