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ABAST DEL PROCÉS 

Estudiants matriculats en les titulacions de l’Institut Borja de Bioètica.  

OBJETIU DEL PROCÉS 

  Descriure el procés d’acollida i orientació als nous estudiants. 

PROPIETARI DEL PROCÉS 

Direcció Acadèmica 

RESPONSABILITATS 

- Equip directiu de l’Institut 

- Comissió Acadèmica 

- Secretària Acadèmica 

GRUPS D’INTERÈS 

• Futurs estudiants 
• PDI i particularment tutors. 
• Societat en general 

DOCUMENTS I PROCEDIMENTS RELACIONATS 

 
•     Programa formatiu de cada titulació  
•     Programes  assignatures 
•     Normativa acadèmica del Centre 
•     Pla d’Acció Tutorial 
•     Programa de gestió Moodle en formacions virtuals   

 

SISTEMES DE RECOLLIDA DE LA INFORMACIÓ: 

-  

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

En relació al procediment d’acollida 
1. La Comissió Acadèmica revisa els criteris i accions d’acollida de forma anual 
2. El procediment d’acollida de nous alumnes inclou: 

          Presentació del centre (Institut Borja de Bioètica) i dels serveix que ofereix 
          Presentació de la Universitat i dels serveis que ofereix 
          Presentació de la Direcció de l’Institut Borja de Bioètica, Direcció Acadèmica, Secretaria       



          docent i equip acadèmic 
          Accés a la Plataforma moodle 
         Tutorial de funcionament de la Plataforma Moodle en els cursos virtuals  

3. Els nous alumnes són assignats a un tutor i es presenta el Pla D’Acció Tutorial (PAT) 
4. Es facilita als alumnes el programa formatiu i de les assignatures, el calendari de 

desenvolupament del programa i el calendari de les avaluacions 
    

SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA 

La Comissió Acadèmica avalua el  procés  d’orientació  als estudiants, amb  la  recollida d’informació per 
part dels diferents responsables, tenint en compte tenint  en  compte  els  resultats  del  procés  de  gestió 
d’incidències, reclamacions i suggeriments, així com també els resultats del seguiment del PAT.   

REGISTRES I INDICADORS 

Informe seguiment PAT. 

Informes avaluacions. 

Informes professorat incidències assignatures 

Informe procés de gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments 
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