
dimarts, 29 d’octubre de 2019

L'EPS rep avui, 29 d'octubre, al comitè d'avaluació
extern per a l'acreditació dels seus màsters

L'EPS acredita el màster en enginyeria informàtica i el màster en
enginyeria industrial
El pròxim dimarts 29 d’octubre l’Escola Politècnica
Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) rebrà la
visita del comitè d'avaluació extern del procés
d'acreditació de les següents titulacions de màster: 

Màster Universitari en Enginyeria Informàtica
Màster Universitari en Enginyeria Industrial 

L'acreditació forma part del marc de seguiment dels estudis universitaris desenvolupat per l'AQU de Catalunya.
L’AQU ja va acreditar el 31 de març de 2016 el Màster en Enginyeria Informàtica amb el resultat d'Acreditat amb
Excel·lència. Així mateix, el 29 d'abril de 2016 va acreditar el Màster en Enginyeria Industrial.

El  és el següent: comitè d’acreditació

Rol Nom Institució
Àrea de
coneixement

Presidenta

Petra
Amparo
López
Jiménez

Universitat
Politècnica
de València

Enginyeria
Hidràulica i
Medi Ambient

Vocal
acadèmic

Sergi
Robles
Martínez

Universitat
Autònoma
de
Barcelona

Enginyeria
Informàtica

Vocal
professional

Esther
Andrés
Pérez

INTA
Enginyeria
Informàtica

Vocal
estudiant

Adrià
Julià
Juanola

Universitat
de Girona

Llenguatges i
sistemes
informàtics

Secretària
Jasmina
Berbegal
Mirabent

Universitat
Internacional
de
Catalunya

Metodologia
d’avaluació

 

La visita per l’acreditació es desenvoluparà d’acord amb aquest :programa  

Hora Activitat
08:30 – 08:45 Recepció per part de l’equip directiu
08:45 – 09:15 Treball intern del CAE
09:15 – 10:30 Audiència amb l’equip directiu i comitè d’avaluació interna
10:30 – 11:30 Audiència amb estudiants

Descaregar imatge
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11:30 – 12:30 Audiència amb professorat
12:30 – 13:15 Audiència Oberta / Treball intern del comitè
13:15 – 14:00 Visita a les instal·lacions
14:00 – 15:30 Dinar
15:30 – 16:15 Audiència amb els titulats
16:15 – 17:00 Audiència amb els ocupadors
17:00 – 17:45 Treball intern del CAE
17:45 – 18:00 Conclusions preliminars i comiat
Durant la seva visita, el comitè es trobarà a la Sala de Graus de l'EPS (aula 2.03). 

L'audiència oberta és un espai de temps destinat a totes aquelles persones que no hagin estat convocades a
les reunions del seu col·lectiu, per tal que puguin, si volen, expressar les opinions que considerin davant el CAE

L'avaluació consta de 6 apartats (anomenats estàndards) que són: 

1. Qualitat del programa formatiu.

2. Pertinença de la informació pública.

3. Eficàcia del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).

4. Adequació del professorat al programa formatiu.

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge.

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius. 

Tots els estàndards són igual d'importants i cal superar-los tots per a obtenir l'acreditació. 

Sens dubte aquesta visita suposa un trasbals en l'activitat habitual de l'Escola, pel que agraïm d'avançada la
vostra comprensió. També volem agrair-vos a tots la vostra participació.
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