ENSENYAMENT DE QUÍMICA

NORMATIVA PER A LES TUTORIES DE CONVENI (aprovat al consell d’estudis de 2
de novembre de 2005)
OBJECTIU: Fer el seguiment acadèmic de cadascun dels estudiants de la Facultat de
Química que intervenen en els convenis de cooperació educativa . També, hauran
de tenir cura de les relaciones de la Facultat

de Química de la UB amb les

empreses o institucions que intervenen en aquests convenis.
FUNCIONS: El tutor de conveni haurà de conèixer el pla de treball que l’empresa
proposa per a l’estudiant, per tal de poder fer un seguiment adequat.
A més al tutor de conveni s’esdevindrà l’interlocutor de la Facultat amb les
empreses per assumptes de caràcter acadèmic.
SELECCIÓ I NOMENAMENT DE TUTORS DE CONVENI
El tutor de conveni ha de ser un professor estable adscrit a la Facultat de Química.
La seva selecció, a partir d’una llista oberta, serà responsabilitat del Cap d’estudis i
a partir de la seva proposta seran nomenats pel Consell d’estudis.
CESAMENT
Un tutor de conveni deixarà de ser-ho:
A l’acabament dels convenis assignats.
A petició pròpia
Per incompliment de les seves funcions o qualsevol altre situació que ho justifiqui a
proposta del Cap d’estudis o del 50% dels membres del Consell d’estudis.
DURADA DE LA TASCA DE TUTOR DE CONVENI
La durada de la tasca vindrà determinada per l’existència de convenis en vigor.
MECANISMES DE LES TUTORIES DE CONVENI
Respecte a cadascun dels convenis assignats el tutor haurà de:
1.- Rebre informació sobre les característiques del conveni, durada i condicions per
l’estudiant.
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2.- Abans o en el moment de signat el conveni,
haurà de mantenir al menys una conversa amb l’estudiant i amb el tutor d’aquest a
l’empresa o institució, per tal de conèixer per les dos vies el pla de treball previst.
3.- Haurà de fer el seguiment acadèmic de l’estudiant al llarg del conveni.
4.- En cas de detecció de problemes o desviacions significatives del pla de treball o
disfuncions, haurà d’informar de la situació al Cap d’estudis implicat i el
Coordinador de Convenis Facultat- Empresa.
5.- El tutor de conveni, en finalitzar aquest, haurà d’omplir el qüestionari model,
prèviament elaborat on es reflecteixi entre d’altres l’ajust al pla de treball previst i
el realitzat, Així com el grau de satisfacció per ambdues parts (estudiant-empresa) i
fer-ne una valoració crítica sobre del grau d’aprenentatge assolit per l’estudiant.
ASSIGNACIÓ DE CONVENIS A CADA TUTOR DE CONVENI
Des de secretaria es distribuiran els convenis entre els diversos tutors de conveni,
de forma que preferiblement i si és possible, cada tutor rebi convenis de les
mateixes empreses i institucions.
El nombre de tutors de conveni serà de 8 , en la fase de prova pilot, curs 2005-06,
distribuïts per igual entre els departaments adscrits a la Facultat de Química.
El nombre de convenis per tutor serà entre 18 i 22 en la fase de prova pilot.
El nombre de tutors de conveni podrà ser augmentat en fases successives , si
s’escau un cop estudiada la feina real que aquesta tasca els correspon a cada tutor.
COMPENSACIÓ
La compensació d’aquests tutors serà de fins a 3 crèdits a l’any, essent considerats
a aquest efecte amb les condicions descrites a la normativa de tutories de
l’ensenyament de Química, aprovada al 4 de juliol de 2005.
RELACIÓ amb el Cap d’estudis i el Deganat
El Cap d’estudis, si s’escau podrà obtenir informació directe dels tutors de conveni,
prèvia al reconeixement de crèdits de lliure elecció per l’estança a l’empresa.
Els tutors de conveni hauran d’informar al Cap d’estudis

corresponent de les

possibles incidències i disfuncions en el compliment del pla de treball previst.
Els tutors de conveni col·laboraran amb el Cap d’estudis i el deganat per tal de
millorar les relacions Facultat-Empresa i promouran a les empreses per tal
d’aconseguir una oferta fixa de places pels estudiants de la facultat de Química,
quan les condicions d’acompliment del conveni per part de l’empresa i les
condicions laborals per l’estudiant siguin adients.
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