REACREDITACIÓ DEL MÀSTER EN INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA INFERMERIA

La Facultat d’Infermeria es troba immersa en el procés de reacreditació de la titulació
oficial de màster. Els dies 16 i 17 de desembre tindrà lloc la visita externa, en el
transcurs de la qual, un comitè d'experts externs avaluarà el desenvolupament i
resultats de la nostra titulació de Màster en Investigació en Ciències de la Infermeria.
A causa dels efectes del Coronavirus SARS-COV-2, l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha establert un protocol d'actuacions que
adapta aquest procés d'acreditació de titulacions per ser desenvolupat de forma no
presencial.
En aquest procés, la veu i l’opinió de tots els que esteu implicats en una titulació és
molt important. Per això, en el transcurs de la visita, els experts externs mantindran
reunions amb els diferents grups d'interès de l'ensenyament: professors, alumnes,
titulats, etc. per tal de copsar la seva opinió. I també es programava en aquest tipus
de visita una audiència oberta perquè hi pogués assistir tothom que fos del seu
interès. Com a mecanisme alternatiu a aquesta audiència oberta, AQU Catalunya
posa a disposició el correu electrònic acreditacio@aqu.cat, per tal que les persones
interessades puguin compartir els seus comentaris.
Us informem també del programa de les visites que es duran a terme:
Dia 16 de desembre de 2020
Hora
Activitat
16:00 – 17:15
Benvinguda i entrevista amb l’equip directiu
17:15 – 17:30
Pausa
17:30 – 18:30
Entrevista amb estudiants
18:30 – 18:45
Pausa
18:45 – 19:45
Entrevista amb professorat
19:45 – 20:00
Pausa
20:00 – 21:00
Treball intern del Comitè d’Avaluació Extern (CAE)

Dia 17 de desembre de 2020
Hora
Activitat
09:00 – 10:00
Entrevista amb egressats
10:00 – 10:15
Pausa
10:15 – 11:00
Entrevista amb ocupadors
11:00 – 11:10
Pausa
11:10 – 11:40
Entrevista amb Comitè d’Avaluació Interna (CAI)
11:40 – 11:45
Pausa
11:45 – 13:00
Treball intern del CAE

