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1. Objectiu
L’objectiu d’aquest procés és definir i organitzar la Recerca i la Innovació docent a l’EUI - Sant
Pau. Aquest centre universitari promou la recerca com a eina clau per al desenvolupament del
coneixement infermer, i promou la innovació en la docència per transmetre els coneixements
de la disciplina i la professió infermera. En aquest marc l’EUI Sant Pau contempla l’assoliment
del següents objectius:


Dur a terme una recerca d'excel·lència, innovadora i capdavantera, que pugui ser
considerada un referent a escala nacional i internacional.



Establir línies d'investigació prioritàries.



Desenvolupar una recerca aplicada a la docència infermera que contribueixi a la
formació, l'assistència i la gestió.



Potenciar la difusió del coneixement científic mitjançant activitats de formació,
assessorament i divulgació.

2. Àmbit d’aplicació
El present procés implica totes les activitats que es realitzen tant en l’àmbit general de l’EUI Sant Pau com en el de la titulació de Grau i en el de les titulacions de Màster.

3. Propietat del procés
El propietari d’aquest procés és la Directora de l’EUI - Sant Pau, que vetlla per la supervisió i el
seguiment i proposa accions de millora a l’Equip de Direcció del Centre. Aquelles propostes de
millora que afectin el procés marc es comunicaran a la UAB.

4. Documentació associada (inputs)

Document
BOE 285 de 27/11/2012, corregit segons Resolució de 18/12/2012 BOE 308
de 24/12/2012, i modificat segons Resolució de 20/10/2013 BOE 278 de 20/11/2013, Resolució del
29/07/2016 BOE 193 d’11/08/2016, i Resolució d’11/10/2019 BOE 256
de 24/10/2019. Modificació aprovada per la Comissió Afers Acadèmics UAB del 25/02/2020
http://eui.santpau.cat/documents/496254/975702/21-22+Informacio+pla+estudis-cat.pdf/5aae4d46a69a-4b0b-92c0-1c740b34c9a2
Model de dedicació acadèmica del professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (CPA 31
d’octubre

de

2017)

https://www.uab.cat/doc/Presentaco-debatdelModel-deDedicacioAcademica-

CPA31102017
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5. Documentació generada (outputs)

Document
Actes de les reunions dels òrgans de responsabilitat (Seminaris de Coneixement i Saber infermer)
Informe anual de Recerca (revisió i millora)

6. Revisió i millora
El procés es revisarà periòdicament a la vista dels resultats obtinguts en cada curs acadèmic.
La responsabilitat de la revisió, així com de la implantació de les propostes de millora,
recau en el responsable del procés, la coordinació de recerca.
Es revisaran fonamentalment els següents aspectes per any natural:
Recerca: Indicadors quantitatius


Publicació d’articles en revistes amb factor d’impacte



Publicació en revistes indexades sense factor d’impacte



Capítols de llibre



Premis

Recerca: indicadors qualitatius




INPUTS


Ajuts projectes competitius



Projectes de recerca actius



Projectes europeus actius

OUTPUTS


Direcció de tesi



Contribució activa en congressos i jornades (conferències,
ponències, comunicacions orals i pòsters)



Participació en òrgans d’organització (junta directiva, comitè
científic, comitè organitzador)

Innovació Docent:


Projectes d’innovació docent implementades en els estudis de grau i màster
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7. Indicadors
Document

Codi

Nombre d’articles publicats en revistes amb factor d’impacte/ any

IN01-PS11

natural
Nombre d’articles publicats revistes indexades sense factor d’impacte/

IN02- PS11

any natural
Nombre de capítols de llibre/ any natural

IN03- PS11

Nombre de premis/ any natural

IN04- PS11

Nombre d’ajuts projectes competitius/ any natural

IN05- PS11

Nombre de projectes de recerca actius/ any natural

IN06- PS11

Nombre de projectes europeus actius/ any natural

IN07- PS11

Nombre

de

contribucions

actives

en

congressos

i

jornades

IN08- PS11

(conferències, ponències, comunicacions orals i pòsters)/ any natural
Nombre de participacions en òrgans d’organització (junta directiva,

IN09- PS11

comitè científic, comitè organitzador)/ any natural
Nombre de projectes d’innovació docent implementades en els estudis

IN010- PS11

de grau i màster/ any natural
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8. Desenvolupament del procés (procediment)
8.1. Organització del procés de Recerca i Innovació docent
L’organització del procés de Recerca i Innovació docent a l’EUI Sant Pau és responsabilitat de
la Coordinació de Recerca l’EUI Sant Pau, tal i com es mostra en la Figura1
Figura 1: Organització del procés de Recerca i Innovació Docent

Coordinació Recerca

Compartir de les activitats de
recerca i innovació docent dels
PDI
Seminaris de Coneixement i
Saber Infermer
Periodicitat semestral
(octubre/març)
Informe anual de Recerca

Informes de Seguiment de les
Titulacions (Procés PC07)

8.2 Revisió i seguiment del procés de Recerca i Innovació docent
La revisió i el seguiment del procés de Recerca i Innovació docent de l’EUI Sant Pau és
responsabilitat de la Coordinació de Recerca. Aquest seguiment inclou la recollida d’evidències
i resultats, l’anàlisi del desenvolupament, l’anàlisi de resultats i la proposta d’accions de millora
(recollits en l’informe Informe de seguiment del procés, que realitza la responsable del procés).
L’anàlisi realitzada i les propostes de millora queden recollides a l’Informe de Seguiment de les
Titulacions que s’elabora en el context del Procés PC07. L’equip de Direcció és el
responsable d’implementar les propostes de millora que sorgeixin de l’anàlisi anterior.
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El seguiment de procés de Recerca i Innovació docent queda recollit a l’Informe de Seguiment
de les Titulacions (Procés PC07).
8.3. Participació del agents d’interès
Grups d’interès

Forma de participació

Professors ( PDI)

Seminaris de Coneixement i Saber Infermer

Direcció, PDI, PAS, estudiants

Junta de Centre

8.4. Informació pública
L’informe de Recerca i Innovació docent estan accessibles al web, publicades al portal de l’EUI
- Sant Pau
8.5. Rendició de comptes
La rendició de comptes dels resultats del procés de Recerca i Innovació docent es produeix
mitjançant els Informes de Seguiment de les Titulacions (Procés PC07) que es fa arribar a la
direcció de l’EUI - Sant Pau i als òrgans encarregats del seguiment de les titulacions.
La rendició de comptes als diferents col·lectius queda assegurada mitjançant la participació
d’aquests en els òrgans col·legiats i comissions de debat següents:


Comissions participants en el debat i l’aprovació dels diferents informes de seguiment
que es generen en el Procés PC0.



Junta de Centre.
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