Objectius de mobilitat
Tal com estableix el procés 390.3.4 (Gestió de la mobilitat de l’estudiant) del Sistema de
garantia interna de la qualitat (SGIQ) de l’ESAB, l’equip directiu fixarà uns objectius de
mobilitat, revisables anualment.
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1. Antecedents
L’estructura dels programes d’estudi de grau de l’ESAB, permeten que el moment més idoni
per a la realització d’una estada de mobilitat sigui durant el quart curs. Els estudiants poden
realitzar la mobilitat reconeixent 24 ECTS optatius (30 ECTS en el cas del grau en Enginyeria
Alimentària) així com també ECTS obligatoris prèvia validació del responsable de mobilitat.
També està prevista la realització del treball final de grau o màster en estades de mobilitat.

2. Objectius
L’objectiu general és la millora de la mobilitat dels estudiants dels graus de l’ESAB, tant
d’entrada com de sortida. Per tal d’aconseguir-ho es proposen els següents objectius concrets:
-

Aconseguir a llarg termini que un 20% dels titulats de grau de l’ESAB hagin realitzat
una estada de mobilitat d’estudis.

-

Augmentar el nombre de convenis d’intercanvi amb institucions amb oferta
d’assignatures en anglès.

-

Millorar l’acollida i seguiment dels estudiants d’intercanvi incoming.

-

Implementar acords de doble titulació per als estudiants de màster.

3. Valoració i anàlisi de resultats
Anualment es publicaran totes les accions realitzades a la memòria acadèmica i s’analitzaran
els indicadors definits a la taula d’indicador del pla de qualitat. Es valorarà anualment la
idoneïtat dels indicadors i, si escau, el canvi en els indicadors proposats. Els resultats principals,
la valoració i les accions de millora s’inclouran en l’informe de gestió de l’ESAB. Les accions de
millora es reflectiran al següent pla de promoció.
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