Calendari qualitat 2017
Gener 2017
‐

Consells d’estudis informació sobre els processos de seguiment i d’acreditació

Febrer 2017
‐

23 de febrer 2017 Comissió de qualitat 1/17 (aprovació d’informe de seguiment de centre 2016)

‐

10 de febrer 2017 Constitució del CAI17 (estudis en procés d’acreditació 2017)

Març 2017
‐

3 de març 2017 Segona reunió CAI17 (Acreditació 2017)

‐

16 de març 2017 Informacions del processos de seguiment i acreditació a la comissió de govern
de l’EPS

‐

17 de març 2017 Tercera reunió CAI17 (Acreditació 2017)

‐

30 març 2017 Comissió de Qualitat (2/17) /CAI17 (aprovació autoinformes d’acreditació 2017
MEINF‐MARQ) – Desconvocada

Abril 2017
‐

6 d’abril Junta d’escola Aprovació informes de seguiment del curs 2015‐16 i Autoinforme
d’acreditació 2017 (MEINF‐MARQ)

Maig/Juny 2017
‐

Informacions a la comissió de govern de l’EPS dels resultats dels processos de qualitat del centre

Juliol 2017
‐

19 de juliol 2017 reunió CAI17 (Incorporació MSHC Acreditació 2017)

Setembre 2017
‐

Tancament dels informes de seguiment

Octubre 2017
‐

19 d’octubre 2017 CAI i comissió de qualitat(3/17) . aprovació de l’Autoinforme d’acreditació

‐

27 d’octubre Junta d’escola, aprovació autoinforme d’acreditació 2017

Novembre 2017
‐

Comissió de Qualitat, coordinadors, consells d’estudis (revisió pla de millora i indicadors curs
2016‐17 inici processos seguiment de centre)

Desembre 2017
‐

Comissió de Qualitat (4/17): 5 de desembre 2017 (revisió indicadors 2016‐17 i aprovació pla de
millora i aprovació informe seguiment de centre)

‐

Junta d’escola 14 desembre 2017: Aprovació dels informes de seguiment del curs 16‐17

‐

Validació i enviament dels Informes de seguiment dels ajuts Subprogrames 2 i Subprograma 3
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Calendari qualitat 2018
Gener 2018
‐

21 de gener fi del període d’enquestes de docència

Febrer 2018
‐
‐

12 i 13 Febrer visita CAE2017
Febrer límit per enviar modificació de memòries d’estudis a implantar en el curs 2019‐20
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