Recull d'acords - Organs Col·legiats - 2015
Acord

Descripció de l'acord

Junta de Facultat
JF2015-03-25.01

Es dóna per sancionada la memòria de l’any 2014, incorporant-hi les esmenes sorgides.

JF2015-03-25.02

S’aprova el pressupost econòmic de l’exercici 2015.

JF2015-03-25.03

S’aprova el tribunal conjunt per a una plaça de professor lector del Departament de Matemàtica Aplicada III.

JF2015-06-17.01

Aprovar la composició del Comitè d’Avaluació Interna per 15 vots a favor, 1 vot en contra i 3 abstencions.

JF2015-06-17.02

Aprovar la justificació d’una UTG de l’àmbit de l’Òptica i l’Optometria amb modificacions.

JF2015-09-10.01

Sancionar l’informe de gestió del curs 2014-15 incorporant-hi les esmenes sorgides.

JF2015-12-09.01

Aprovar l’autoinforme d’acreditació amb les esmenes sorgides.

Comissió Permanent
CP2015-02-04.01

S’acorda tancar el BC1 de l’estudiant 47965592N.

CP2015-02-04.02
CP2015-02-04.03

CP2015-02-04.04

CP2015-02-25.01
CP2015-02-25.02

CP2015-02-25.03

CP2015-02-25.04

S’acorda apujar 1.5 punts totes les notes finals de l’assignatura de Materials Òptics del Grau semipresencial i oferir un examen
de recuperació als suspesos sempre i quan hi hagi un nombre mínim de matriculats.
S’acorda moure les classes del dijous de la Setmana Cultural a altres dies de la mateixa setmana per no desbaratar tant l’horari
de classes.
S’acorda fer una reunió amb la professora Consuelo Varón per fer una llista de les tasques acadèmiques i no acadèmiques que
comporta la coordinació d’OCC. A partir d’aquesta llista es valorarà quina és la millor estratègia per afavorir/alleujar/reconèixer
la seva feina de coordinadora.
Fer arribar entre avui i demà una carta al Prof. Navarro amb els escrits dels estudiants i els indicadors de satisfacció de les
enquestes i el percentatge d’aprovats. Tota aquesta documentació també s’enviarà als membres de la Comissió Permanent per
tal de tractar el tema a la propera reunió.
Presentar a Gerència, per endavant, una proposta de reestructuració dels serveis de suport administratius que no perjudiqui a
la FOOT de cara al disseny de les futures UTG.
Convocar una reunió del Degà amb els Patrons interns a fi de dissenyar una distribució del romanent 2014 del Patronat assignat
per la UPC al pressupost 2015.
Implementar la metodologia docent de l’aprenentatge basat en evidències (EBL) als estudis impartits per la FOOT per tal de
millorar-ne la qualitat docent.

Aprovar l’encàrrec docent per al curs 2015-16.

CP2015-02-25.05
CP2015-02-25.06
CP2015-02-25.07

CP2015-03-04.01

Aprovar la nova composició del tribunal per a la convocatòria d’una plaça de professor agregat per al DOO.
Aprovar la composició del tribunal per a l’avaluació dels professors associats.

Demanar a la cap del Departament d’Enginyeria Química que no assigni a la FOOT cap coordinació d’assignatura al Prof.
Antonio Navarro i tampoc li assigni docència al Grau semipresencial ja des del QP 2014-15.

Disposar de criteris objectius per a l’avaluació del professorat.
CP2015-03-04.02
CP2015-03-04.03

Aplicar els criteris proposats per a l’avaluació del professorat que s’ha de dur a terme per al quinquenni docent, a nivell de prova.
Queda el compromís de seguir estudiant-ho per a la seva millora.

CP2015-03-11.01

Aprovar la proposta d’optatives presentada amb el compromís per part de l’Equip Directiu d’ajustar-s’hi en la mesura que les
condicions d’entorn ho permetin.

CP2015-03-11.02
CP2015-03-11.03

Aprovar la proposta de no preveure activitats dirigides mentre s’estigui donant la limitació actual de recursos docents.
Aprovar els canvis suggerits per la Comissió de TFG per al nou format de TFG del pla pilot per al curs 2015-16.

CP2015-03-11.04

Aprovar la nova proposta de tribunal per a la plaça de professor agregat del DOO que s’adjunta a l’Acta, fet que anul·la l’acord
CP2015-02-25.06.

CP2015-03-18.01

S’accepta el nou format d’actes que només recollirà els acords presos i les votacions, no figurant-hi les opinions i comentaris
dels membres de la Comissió Permanent, a menys que ho especifiquin expressament.

CP2015-03-18.02

Enviar un e-mail al professorat demanant que proposin dos TFC per curs.

CP2015-03-18.03

Aplicar el mateix criteri d’avaluació del professorat que altres anys i valorar amb una A tothom, atès que la informació sobre
l’aplicació dels nous criteris no ha estat difosa entre el PDI amb anterioritat.

CP2015-03-18.04

Informar a la propera Junta de Centre de la intenció de l’Equip Directiu de treballar en l’elaboració dels criteris d’avaluació del
professorat i fer- los públics en un termini de 6 mesos.

CP2015-03-18.05

CP2015-05-20.01

Estudiar les possibilitats d’enregistrar les reunions de la Comissió Permanent i la Junta FOOT per tal d’arxivar-ne el seu contingut.

Aprovar la composició de membres del comitè d’avaluació interna, recollida al punt 3 de l’acta.

CP2015-05-20.02
CP2015-05-20.03

CP2015-06-30.01

Revisar futurament els terminis d’entrega dels TFGs i TFMs.
Aprovar els criteris de priorització del l’encàrrec docent proposats per l’equip directiu i que aquesta informació es faci arribar als
departaments.

Del primer quadrimestre del GOO presencial (2015-16) només es repetirà l’assignatura d’Anatomia General .

CP2015-06-30.02

A primer curs del GOO presencial (2015-16) no s’impartiran activitats dirigides a excepció de l’assignatura de Química per a
Ciències de la Visió .

CP2015-06-30.03

Fer constar a l’encàrrec docent del GOO semipresencial el número d’hores de teoria i pràctiques que s’han d’impartir a les
assignatures a les que se’ls atorguin només la meitat dels punts per tenir menys de cinc estudiants matriculats.

CP2015-06-30.04
CP2015-06-30.05

CP2015-07-08.01
CP2015-07-08.02

Aprovar l’encàrrec docent que figura a l’arxiu excel adjunt.
Traslladar la lectura de TFGs a la primera setmana de juny i aprovar el calendari acadèmic que figura als arxius excel adjunts.

Aprovar el tancament dels blocs curriculars tant al grau presencial com al semipresencial.
Admetre fins a 26 estudiants al màster (curs 2015-16).

CP2015-07-15.01

Aprovar els programes de les assignatures del màster i les noves del grau (Deficiència visual severa: instrumentació , Teràpies
visuals, Interacció microorganismes-lents de contacte i Introducció a l’audiologia .).

CP2015-07-15.02

Sancionar l’informe de revisió de les guies docents de les assignatures del màster i del grau, tot quedant pendent l’aprovació de
les guies docents de les assignatures que presenten incidències i/o són noves (Màster: Disseny de lents oftàlmiques , Patologia
ocular i Tècniques d’imatge en salut . Grau: Deficiència visual severa: instrumentació , Teràpies visuals, Interacció
microorganismes-lents de contacte i Introducció a l’audiologia .).

CP2015-07-15.03
CP2015-07-15.04

CP2015-09-23.01

CP2015-11-18.01

Aprovar la proposta d’inversions de l’exercici 2015.
Aprovar la convocatòria de l’equipament docent 2015.

Aprovar la resolució de la convocatòria d’equipament docent 2015.

Aprovar la proposta de modificació de la normativa acadèmica de pràctiques externes.

CP2015-11-18.02

Aprovar la proposta de modificació de la normativa acadèmica de treballs final de cicle incorporant-hi les esmenes.

CP2015-11-18.03

Aprovar la proposta a presentar al Consell de Direcció de la UPC sobre l’oferta de 90 places per al grau i 30 places per al màster
el curs 2016-17.

