L’ACCIÓ TUTORIAL A LA FACULTAT DE DRET

A la Facultat de Dret, l’acció tutorial té una llarga trajectòria que ha propiciat que les
accions d’orientació acadèmica i professional de l’alumnat s’integrin com una part
essencial del projecte docent de les diferents titulacions. El conjunt de totes aquestes
actuacions dirigides a facilitar les condicions d’aprenentatge dels estudiants i millorar la
seva formació acadèmica i professional estan contingudes, en l’actualitat, en el Pla
d’acció tutorial (PAT) aprovat per Junta de la Facultat de Dret el 26 de maig de 2017.

Pla d’Acció Tutorial de la Facultat de Dret UB, aprovat per Junta de la Facultat de Dret
de la UB, 26 de maig de 2017.
L’acció tutorial es projecta en totes les fases dels estudis universitaris de grau
(Dret, Relacions Laborals, Criminologia, Ciències Polítiques i de l’Administració,
Gestió i Administració Pública i Investigació privada -títol propi de la UB-).
En la etapa inicial, els alumnes de nous accés reben la Tutoria prèvia a la
matriculació amb el propòsit d’informar-los de la càrrega docent en relació amb la seva
disponibilitat, els sistemes d’avaluació, la normativa de permanència i els models de
matriculació. I el primer dia de curs es fa la Sessió de Benvinguda en la quals Degà i
Caps d’estudis, juntament amb els coordinadors generals de PAT donen orientacions
generals de funcionament de la Facultat i del graus així com de la concreta acció tutorial
que rebran com a estudiants.
Durant el primer curs, els alumnes dels graus gaudeixen de la Tutoria grupal i
coordinació docent. Té com a objectiu orientar el grup pel que fa a l’adaptació als nous
estudis i a la planificació acadèmica, així com contribuir a evitar l’abandonament i
superar la permanència, potenciar la mobilitat internacional i derivar estudiants a les
tutories específiques.
La Tutoria de titulació s’assigna a tots els estudiants de grau des del moment que
inicien els estudis fins que els finalitzen. El mateix tutor assignat a primer curs
acompanya l’estudiant fins al final dels estudis. Es pretén seguir i valorar el rendiment
acadèmic de l’estudiant i promoure que arribi al nivell màxim de les seves possibilitats,
i evitar tant possibles afectacions per permanència com abandonaments provocats per
motius acadèmics evitables.
El PAT d’excel·lència és la tutoria individual i/o grupal que reben els estudiants amb
els millors expedients acadèmics de cada grau a partir del segon curs. Té per objectiu
optimitzar les seves capacitats intel·lectuals i professionals, incrementar el seu
rendiment acadèmic i la formació i potenciar la mobilitat internacional i l’excel·lència.
Aquesta tutoria té caràcter obert i periòdicament es revisa els estudiants que formen part
del programa.

Acció tutorial al grau de Dret
Acció tutorial al grau de Relacions Laborals
Acció tutorial al grau de Criminologia
Acció tutorial al grau d’Investigació Privada
Acció tutorial al grau de Ciències Polítiques i de l’Administració
Acció tutorial al grau de Gestió i Administració Pública
Als darrers cursos dels graus es contemplen orientacions específiques de mobilitat i
professional.
Les Tutories de mobilitat es dispensen als estudiants de la Facultat que desitgen
acollir-se a un programa de mobilitat internacional (outgoing) i als estrangers que
arriben a la Facultat per seguir-ne un (incoming) complementària de les anteriors. Es
produeix a demanda dels propis estudiants i és facilitada pels vicedeganats d’Afers
Acadèmics i de Recerca i Relacions internacionals amb el suport de l’Oficina de Relacions
Internacionals. Igualment, les de mobilitat nacional es duen a terme per les i els Caps
d’estudis.
Les Tutories de sortides professionals s’ofereixen a través de l’Oficina de Pràctiques.
I com a accions transversals i comuns a tots els graus i màsters, es preveuen les tutories
d’esportistes d’elit i les de estudiants amb necessitats especials de reforç educatiu
(NERE).
El PAT d’esportistes d’elit és la tutoria individual assignada als estudiants que tenen la
consideració d’esportistes d’alt rendiment per la Universitat de Barcelona, amb
l’objectiu que puguin compatibilitzar els estudis universitaris amb la pràctica de
l’activitat esportiva tipificada d’alt nivell per la legislació vigent.
La persona responsable és la Dra. Isabel Viola
El PAT NERE és la tutoria individual assignada als estudiants que presentin alguna
discapacitat o necessitat especial que interfereixi en el seu procés formatiu. Amb la
col·laboració del Servei d’Atenció de l’Estudiant (SAE) de la UB se’ls ofereix un suport
especial i personalitzat.
La persona responsable és la Dra. Rosa M. Satorras
L’acció tutorial als Màsters Universitaris és desenvolupada directament pel
coordinador o la coordinadora i la persona que desenvolupi tasques d’adjunt a la
coordinació. Tot i que por abastar altres qüestions, aquestes tutories es centren
principalment, en l’assessorament de tria d’assignatures en el moment de la matrícula i
en l’elecció de la temàtica i tutor del TFM.

