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Amb l’objectiu d’afavorir la millora contínua de la titulació i de garantir un nivell de qualitat que en faciliti l’acreditació, és imprescindible implantar i mantenir el 
Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) inclòs a les memòries dels plans d’estudis verificats.  
 
L’experiència d’anys anteriors ens ha fet arribar a la conclusió que havíem de canviar la durada dels plans de millora i fer-los bianuals. El pla de millores dels títols 
oficials 2015-16 es nodreix de dues fonts: 
 

a) Els informes d’avaluació i seguiment (IAS) realitzats per les comissions de garantia de qualitat (CGQ) de les titulacions oficials. 
b) Els informes definitius de seguiment extern elaborats per l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) 

 
El pla de millores té la finalitat de superar les debilitats detectades i de planificar les accions de millora i la seva execució. Algunes d’aquestes actuacions 
corresponen a les facultats o els centres i, bona part, són responsabilitat de la UIB.  
 
Aquesta planificació ha estat aprovada al Consell de Direcció del dia  3 de febrer de 2015. 
 
 

Objectiu de millora Tasques a desenvolupar Responsables de la tasca Data d’inici Data de 
finalització 

1. Millorar la informació pública 
disponible de les titulacions de la UIB 1.1. Millora de les guies docents 

VR de Docència, VR de 
Títols i Tecnologia i VR 
d’Investigació i Postgrau 

Gener de 
2015 

Setembre de 
2016 

 1.2. Incloure el lloc i l’horari de les tutories a les guies 
docents 

VR de Docència i VR 
d’Investigació i Postgrau 

Gener de 
2015 

Juliol de 
2015 

 1.3. Continuar amb la incorporació d’un breu 
curriculum vitae del professorat 

VR de Docència i VR 
d’Investigació i Postgrau 

Gener de 
2015 

Juliol de 
2015 

2. Augmentar la transparència i la 
rendició de comptes als grups d’interès 

2.1. Publicació dels informes de seguiment i el pla de 
millores 

VR de Títols i de 
Tecnologia i delegat del 
Rector 

Cursos 2014-15 i 2015-16 

 2.2. Recollir i publicar la informació sobre la inserció 
laboral dels titulats 

VR d’Alumnes i delegat del 
Rector 

Febrer de 
2015 

Febrer de 
2016 



3. Implantació del Sistema de Garantia 
Intern de Qualitat 

3.1. Mantenir actualitzada la composició de la CGQ, la 
data de les reunions realitzades i un breu resum dels 
acords presos 

Equips deganals i directius,  
direcció CEP, direcció 
EDUIB 

Cursos 2014-15 i 2015-16 

3.2. Promoure la participació en el SGIQ Responsables de qualitat 
dels títols Cursos 2014-15 i 2015-16 

4. Organització i gestió dels títols 4.1. Definir un quadre de comandament per a la presa 
de decisions acadèmiques. VR de Títols i Tecnologia  Gener de 

2015 
Juliol de 

2016 

 
4.2. Donar eines d’Administració electrònica per 
facilitar la gestió i l’accés de la informació relativa al 
SGIQ dels títols 

VR de Títols i Tecnologia  Setembre de 
2015 

Novembre de 
2016 

 4.3. Millorar el model d’IAS i les eines de recollida 
d’informació VR de Títols i Tecnologia  Setembre de 

2015 
Novembre de 

2015 

5. Personal de suport, recursos materials 
i serveis 5.1. Millorar el suport administratiu dels títols VR de Títols i Tecnologia i 

Gerència 
Gener de 

2015 
Juliol de 

2016 
 


