Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

Procés Clau

Avaluació de l’estudiant
Codi
PC_03

Data de creació
13/02/2003

Data de revisió
20/09/2016

Versió
02

1. Resum de revisions
2. Fitxa del procés
3. Diagrama de flux

Número
00
01
02

Data
13/02/2002
02/02/2011
20/09/2016

1. RESUM DE REVISIONS
Revisió
Redacció inicial
Modificació dels criteris d’avaluació
Canvi de format i de codificació per alineació amb la
UVIC-UCC.

Responsable
d’elaboració
Responsable de
Qualitat

Responsable de
revisió

Responsable
d’aprovació

Direcció Acadèmica

Direcció

signatura

1

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

Procés Clau

Avaluació de l’estudiant
Codi
PC_03

Data de creació
13/02/2003

Data de revisió
20/09/2016

Versió
02

2. FITXA DEL PROCÉS

Objectiu: L’avaluació és el procés de recollida d’informació i de valoració del grau
d’assoliment per part dels estudiants dels resultats d’aprenentatge fixats en cadascuna
de les diferents assignatures.
Aquesta valoració es realitzarà a partir de la recollida d’evidències quantificables i
objectives i d’acord amb l’establiment d’unes condicions i criteris generals degudament
publicitats a la normativa i a la guia docent, a l’abast dels estudiants al web de Bau.
Superar aquest procés significa haver assolit els objectius formatius previstos, obtenint
una qualificació numèrica mínima de 5 en una escala de 0 a 10.
La Normativa Acadèmica d’Avaluació i Qualificacions de Grau de la UVIC-UCC regula
aquest sistema d’avaluació dels estudis de Grau de la UV IC-UCC pel que fa a criteris
d’avaluació i qualificació, convocatòries (en aquest punt hi ha un acord amb Bau Centre
Universitari de Disseny pel qual l’acció avaluativa de les assignatures a Bau s’integra en
el període ordinari de docència i no es fa ús del període complementari o de recuperació
previst en la normativa), revisió i reclamacions i signatura i custòdia d’actes.
Pel que fa al Màster Universitari en Investigació i Experimentació en Disseny, l’avaluació
està contemplada i regulada dins la Normativa Acadèmica de Màsters i Postgraus de
BAU, Centre Universitari de Disseny.
Serà objecte d’avaluació l’assoliment de les competències (bàsiques, transversals,
generals i específiques) concretades a través dels resultats d’aprenentatge que s’hagin
definit al pla d’estudis, i que es publiquen a les guies docents, al campus virtual dels
estudiants, i que corresponen als objectius i als continguts especificats en els programes
de les assignatures.
El sistema d’avaluació i els mecanismes i resultats, així com el sistema de qualificació i la
revisió dels resultats, estan recollits a les Normativa Acadèmica d’Avaluació abans
esmentades i a les Guies Docents de cada assignatura, i degudament publicitat al web
de Bau i al campus virtual.

2

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

Procés Clau

Avaluació de l’estudiant
Codi
PC_03

Data de creació
13/02/2003

Data de revisió
20/09/2016

Versió
02

Propietari: Director Acadèmic

Grups d’interès i participació: Direcció
Director Acadèmic
Cap d’Estudis
Coordinadors d’Àrea i d’Itinerari del Grau en Disseny
Secretaria
Responsable de Qualitat
Responsable centres adscrits UVIC_UCC
Estudiants
Professorat
Entrades: Calendari Acadèmic
Normatives
Guies Docents
Pla de Treball
Sortides: Resultats d’avaluacions finals verificats (actes de notes)
Procediments associats: PC03_Pr1: Registre i seguiment de l’avaluació del Grau en
Disseny.
PC03_Pr2: Registre i seguiment de l’avaluació del Màster
Universitari en Investigació i Experimentació en Disseny.
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Responsable Qualitat

INICI

Calendari Acadèmic
Normatives
Guies Docents
Pla de Treball

Establiment dels criteris d’avaluació de
cada assignatura del Grau en Disseny
Professorat/Cap d’Estudis

Impartició/docència de les assigantures
Professorat

Recollida de les diverses evidències
d’avaluació dels estudiants de cada
assignatura
Professorat
Email recordatori al
professorat de les dates
d’entrega de notes

Registre d’entrega de
notes

Comunicació al professorat dels terminis
de recollida de notes i entrega del registre
de recollida per omplir
Secretaria Acadèmica

Entrega de notes del professorat a
secretaria
Secretaria Acadèmica

Introducció de les notes a la Base de
Dades d’alumnes (MERLIN) i publicació de
les Actes de Notes
Email comunicant al
professorat les revisions
sol∙licitades

Sí canvia

Actes de notes

Secretaria Acadèmica

Revisions de notes

Publicació/comunicació d’Actes de Notes
definitives
Secretaria Acadèmica

No
canvia

Actes de notes
definitives

