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Presentació
Josep Fernandez Ruzafa (Badalona, 1966). 

Llicenciat en Informàtica (FIB-UPC) Promoció 1984-89
Doctor en Informàtica per la UPC (1998)

Professor Titular d’Universitat al Dept. Enginyeria de Sistemes, Automàtica i 
Informàtica Industrial (ESAII), des del 1989

Membre del Grup de Recerca en Robòtica Intel·ligent i Sistemes (GRINS) i del 
Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la UPC

Cap de secció del dpt. ESAII a la FIB (2003-2007) 
Vicedegà de Promoció i Comunicació de la FIB (2007-2014)



Context 
Els reptes

• Una nova societat
• Ensenyament presencial vs no-presencial o semi-presencial
• Renovació 
• Canvi de model cap a les UTG
• Contenció pressupostària

Les fortaleses
• Som un centre amb prestigi i de referència
• Alta demanda de titulats, i en la preinscripció
• Titulacions acreditades a nivell internacional



Fonaments

Formació d’enginyers, la nostra raó de ser

Qualitat de vida, element clau de l’organització

Eficiència i eficàcia, gestió responsable dels recursos

Projecció i compromís social, al servei de la societat per a 
construir un món millor



Acadèmic
• Vetllar pel bon funcionament GEI 
• Intensificar el treball de coordinació horitzontal i vertical
• Proposar accions per a la millora del rendiment acadèmic
• Desenvolupar les titulacions recents de Grau (Ciència i Eng. Dades, Bioinformàtica)

• Identificar aspectes de millora (anàlisi d’Universitats Internacionals de referència)
• Fomentar la innovació docent  
• Ampliar la docència en angles al GEI. Donar suport i formació adequada 

(pla d'internacionalització UPC)
• Actualitzar i implementar el sistema intern de qualitat (segons directius UPC)
• Seguiment de les titulacions per a complir amb els compromisos i criteris de la 

revaluació



Acadèmic
• Renovació MEI (canvi fitxa) i versió dual

• Millorar del MIRI. Possibles ajustos per la renovació MEI

• Posta en marxa de l’Erasmus Mundus Big Data Management and Analytics

• Reclamar a la UPC la dotació necessària per a desenvolupar totes les titulacions 

• Suport a la gestió de les titulacions diverses (intercentre, interuniversitats, 
internacionals)

• Elaboració de Guies / FAQ per a facilitar els processos que gestiona la Facultat 
(mobilitat, pràctiques en empreses, preinscripcions, ...)

• Afavorir els aprenentatges en altres àmbits i entorns 
(Programa Talent, Entorns Personals d’Aprenentatge, Time to Talk)



Projecció Internacional
• Impulsar i renovar acords de doble titulació (Grau i Màster)

• Fomentar la mobilitat internacional 

• Captació d’estudiants internacionals pels màsters

• Implementar el Pla d’internacionalització UPC a la FIB

• Mantenir la presència en les institucions de referència Informatics Europe, 

participació en projectes UE, ...



Projecció en l’entorn
• Mantenir i impulsar la relació amb les institucions i les empreses

• Càtedres empreses i acords de col·laboració
• Festibity, ForumTI, .....

• Difondre les noves titulacions i la professió
• per millorar el coneixement que en tenen les empreses, les institucions i la 

societat en general
• per contribuir a la consolidació del prestigi de la professió

• Fomentar les relacions amb els centres de secundària
• activitats pròpies (Visites museu, Tallers, Proves Castor, Formació professorat 

secundària ...)
• activitats conjuntes (UPC, Generalitat, Girls in ICT day, ITScool,...) 

• Disminuir la bretxa de gènere a l’estudiantat FIB
• Potenciar els projectes amb implicació social (TFGs, TFMs,  CCD)



Comunitat

• Impulsar els mecanismes de fidelització: FIB Alumni

• Donar visibilitat a les activitats desenvolupades als departaments

• Aprofitar les xarxes socials per a posicionar la FIB

• Fomentar l’ús del programari lliure



• Vetllar pel reconeixement de tasques

• Donar suport a les iniciatives de millora docent

• Millorar la planificació acadèmica (horaris anuals, previsions 
d’assignatures, ...)

• Facilitar mecanismes de formació

• Potenciar les relacions acadèmiques internacionals

• Fomentarem espais d’intercanvi d’experiències docents i de recerca i 
transferència de tecnologia i coneixement. Organitzant de Jornades de 
docència i recerca de forma coordinada a les que ja es realitzant als 
departaments

Comunitat - PDI
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• Garantir la dotació de personal per a que la Facultat continuï realitzant les 
tasques que li són pròpies 

• Propiciar que el fiberPAS continuí tenint sentit de pertinença en la nova 
estructura UTG.

• Vetllar per l’estabilitat i la qualitat dels llocs de treball

• Treballar per la qualitat dels serveis

• Fomentar el treball col·laboratiu

• Subministrar eines per facilitar el treball, la comunicació i el teletreball

• Propiciar els canvis organitzatius per harmonitzar el treball i la vida personal

• Crear sinèrgies amb els components de l'estructura UTG

Comunitat - PAS
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• Millorar l’oferta acadèmica dels plans d’estudi
• Donar suport a l’estudiant mitjançant els programes de tutories i mentories
• Afavorir la mobilitat
• Facilitar les relacions amb empreses (també a l’estranger)
• Potenciar el paper de la DEFIB i la comunicació
• Donar suport a les associacions i les seves activitats
• Potenciar mecanismes per afavorir la continuïtat en els estudis en situacions 

econòmiques difícils (via captació de recursos d'empreses)
• Mantenir els premis de reconeixement a nivell de grau i màster
• Incrementar el nombre de noies
• Fomentar l’esperit emprenedor (premis, espai Emprenedoria, acord ESADE,...)
• Accions per a la millora de la tercera llengua

Comunitat - Estudiantat
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Espais, Instal·lacions i equipaments
• Mantenir i millorar aules, laboratoris i equipaments

• Impulsar la millora d’espais comuns i serveis de Campus Nord

• Mantenir i millorar els espais propis 

• Aconseguir espai per a la ubicació definitiva del Museu FIB

• Captació de recursos per aquestes millores (lloguer espais, acords amb empreses) 



• Participació

• Diàleg

• Transparència 

• Compromís

• Rigor

Valors
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• Degà: Josep Fernandez Ruzafa (Prof. TU – Dept. ESAII)

• Cap d’estudis: René Alquézar Mancho (Prof. TU – Dept. CS )

• Cap d’estudis de la fase inicial: Gemma Sesé Castel (Prof. TU – Dept. Física)

• Vicedegana d’estudiantat: María Teresa Abad Soriano (Prof. TEU – Dept. CS )

• Vicedegà de promoció i comunicació: Enric X. Martín Rull (Prof. Col·laborador – Dept. ESAII)

• Vicedegana de qualitat: Roser Rius Carrasco (Prof. TU – Dept. EIO)

• Cap de serveis de gestió i administració: Carme Murillo Barranco

• Cap de l’àrea de suport a la presa de decisions: José Manuel Diéguez Pérez

• Cap dels serveis de l’inLab FIB: Rosa María Martín Santiago

Equip deganal
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Tota la informació a la web de la FIB 
(plana web principal de la Facultat bànner “Elecció degà o degana 2017”)

La votació és per sufragi universal, ponderat segons sectors

Tot el professorat assignat a la FIB pot votar
Tot el PAS assignat a la FIB pot votar
Tot estudiant de la FIB pot votar

Tots els vots són importants

Procés electoral
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Votacions

Dimecres: 24 de maig de 2017
Horari: 10:45 a 18:15
Lloc: edifici B6 – Campus Nord

Possibilitat de vot anticipat fins al dia 23 de maig
a les 12 del migdia (edifici B6, planta 1)

Demano la vostra confiança
Demano el vostre vot

Procés electoral
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