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4 eixos estrat gics específics
2 eixos transversals
52 mesures
4 anys

El Pla Estrat gic de la FUB per al període 2016-2020 es va desenvolupar a
partir de 4 eixos estrat gics específics (formaci  al llarg de la vida,
transfer ncia, comunitat i territori) i 2 eixos transversals (federaci  - UVic-
UCC i sostenibilitat econ mica).
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88% d'execuci
Un 88,4% de les accions previstes en el Pla Estrat gic estaven
completades o en fase molt avan ada de desenvolupament en
finalitzar el període d'execuci .

32 accions finalitzades

14 accions en fase avan ada d'execuci
(2 de les quals es completaran durant el 2021 i la resta
tenen continuïtat en el temps, sense data de
finalitzaci  concreta).

4 accions en curs

2 accions no realitzades

Distribució percentual de les accions previstes en funció del seu nivell d'execució en finalitzar el
període de desenvolupament del pla estratègic.



Creaci  i implantaci  de noves
titulacions: grau en Medicina,
grau semipresencial en
Logop dia, Màster en
Metodologia de la Simulaci ,
Màster en Fisioteràpia del
Sistema Musculoesquel tic.
Consolidaci  del Campus
Professional UManresa: amb 3
CFGS en Pr tesis Dentals,
Educaci  Infantil i Administraci
i Finances.
Consolidaci  del Centre
Internacional de Formaci
Contínua
Incorporaci  de noves
especialitats als serveis de
salut de la CU+

Principals
assoliments



Ampliaci  dels espais i creaci
de noves infraestructures:
FUB3, CISARC, Lab 0-6
Implantaci  d'una plataforma
per gestionar la borsa de
treball.
Vicepresidència de RECLA (Red
de Educaci n Continua de
Latinoam rica i Europa, en el
marc del pla d'acci
internacional.
Integraci  de la cultura
investivadora en la carrera del
professorat. Creaci  de grups de
recerca, càtedres. Gesti  de
projectes europeus.
Definici  del model pedag gic
FUB-UManresa.
Consolidaci  de l'estructura de
PAS-PDI. Creaci  de nous
departaments.



Dissenyar una programaci  que
potenciï les especialitzacions
del Campus Manresa.
Facilitar la incorporaci  a la
Universitat d'estudiants que
compatibilitzen treball i estudis.
Consolidar el Campus
Professional dissenyant noves
línies de formaci  d'acord amb
les necessitats del territori.
Optimitzar les estrat gies de
màrqueting per potenciar la
marca CIFC del Campus
Manresa.
Crear la Comissi  de Formaci
Contínua del Campus Manresa
per analitzar, valorar i prioritzar
les propostes formatives a
oferir.

FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA

Consolidar el sistema de
garantia de la qualitat dels
ensenyaments tant pel que fa als
resultats acad mics com a
l'efici ncia de les titulacions.
Potenciar la innovaci  docent en
benefici de la transfer ncia i per
a una millor estrat gia docent en
funci  dels objectius
d'aprenentatge.
Potenciar i visibilitzar un  perfil
propi a nivell de comunitat
universitària del Campus
Manresa.

Accions finalitzades



Prioritzar i potenciar la recerca
en les especialitzacions
temàtiques.
Potenciar la Clínica Universitària
com a centre assistencial de
refer ncia en fisioteràpia,
podologia i logop dia. Elaborar
el business plan de la CU+.
Millorar i potenciar els lligams i
la col·laboraci  entre els equips
docents de Ci ncies de la Salut
del Campus Manresa i els equips
assistencials de la CU+.
Potenciar el desplegament de
les unitats d'especialitzaci
existents i crear-ne de noves.

TRANSFERÈNCIA

Potenciar la innovaci
assistencial (creaci  de nous
productes assistencials) en els
àmbits d'expertesa de la CU+.
Mantenir i millorar les
infraestructures docents i
assistencials de l'edifici CU+.
Potenciar la incorporaci
transversal als estudis de la
formaci  en emprenedoria.
Fomentar la participaci  activa
dels estudiants del Campus
Manresa en temes relacionats
amb l'emprenedoria.

Accions finalitzades



Implantar mecanismes per
refor ar la participaci  dels
estudiants en la vida
universitària del Campus
Manresa.
Desenvolupar un servei de
carrera professional que
contempli, entre altres,
l'orientaci  i la borsa de treball.
Incentivar la participaci  dels
estudiants en els rgans de
govern i de gesti  del Campus
Manresa i de la UVic-UCC.
Refor ar l'estabilitat del
professorat contractat.
Augmentar el nombre de
professorat contractat de les
estructures acad miques.

COMUNITAT

Integrar la cultura investigadora
en la carrera del professorat.
Potenciar les polítiques que
facilitin la realitzaci  del
doctorat i l'acreditaci  del PDI
de la FUB.
Refor ar les estructures de
gesti  amb la incorporaci  de
Personal d'Administraci  i
Serveis i Personal T cnic.
Crear una àrea que impulsi
polítiques de recursos humans:
perfils, carrera professional,
formaci , etc.

Accions finalitzades



Consolidar les aliances
estrat giques en l'entorn local
amb els agents econ mics,
socials i sanitaris del territori.
Consolidar les relacions amb els
centres, professorat i
estudiantat d'ensenyament
preuniversitari.
Generar aliances al llarg termini
amb institucions d'excel·l ncia
que permetin donar una resposta
adequada a les àrees
d'especialitzaci  del àmbits de
Salut, Educaci  i Empresa.
Generar un pla d'acci
internacional, prioritzant els
mercats geogràfics centrats
principalment a Llatinoam rica.

TERRITORI

Establir aliances estrat giques
nacionals i/o internacionals amb
institucions de prestigi.
Refor ar els acords amb
universitats internacionals per
incentivar encara m s la
mobilitats de l'estudiantat.

Accions finalitzades



Augmentar el compromís de
l'entorn social i productiu en la
planificaci , el desenvolupament
i el seguiment del programes de
formaci  contínua.
Impulsar nous programes i
noves solucions adaptades a les
necessitats i/o oportunitats del
mercat (formaci  incompany).
Potenciar el desplegament de la
formaci  contínua m s enllà de
l'entorn territorial natural del
Campus Manresa.
Explorar relacions estretes i
estrat giques amb altres
institucions sectorials o
professionals.

FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA

Accions avan ades i amb continuïtat



Definir i desenvolupar un pla de
col·laboraci  dels 2 campus de
la UVic-UCC, amb centres de
recerca/tecnol gics, centres
hospitalaris i sociosanitaris per
desenvolupar recerca
col·laborativa.
Incentivar la transfer ncia de
coneixement a trav s d'una
major vinculaci  amb el teixit
productiu i institucional del
territori.
Estrat gia de recerca i
transfer ncia vinculada a
l'estrat gia de Qualitat i
Innovaci  Docent del Campus
Manresa.

TRANSFERÈNCIA

Consolidar la FUB com a referent
en mat ria d'emprenedoria al
Bages.
Desenvolupar càpsules sobre
emprenedoria per a un itinerari
formatiu.
Crear una xarxa de mentors per
donar suport als estudiants del
campus Manresa en els seus
projectes d'emprenedoria i de
treballs de grau.

Accions avan ades i amb continuïtat



Implantar un programa d'alumni
per fidelitzar els estudiants al
llarg de la seva vida professional
(finalitzaci  prevista el 2021).
Potenciar un lligam permanent,
viu i dinàmic entre la FUB i els
antic estudiants per generar
sentiment de pertinen a
(finalitzaci  prevista el 2021).

COMUNITAT

Treballar amb  el teixit productiu i
institucional per llan ar reptes i
veure com els estudiants els
resolen.
Treballar amb les institucions,
empreses i entitats de l'entorn per
contribuir a la cohesi  social, la
millora educativa i la
dinamitzaci  cultural.

TERRITORI

Accions avan ades i amb continuïtat



Liderar i coordinar el
desenvolupament de programes
dirigits a assessorar i donar
suport a la creaci  d'empreses i
entitats socials, en col·laboraci
amb les administracions locals i
les organitzacions de
representaci  empresarial del
Bages.
Crear un ecosistema innovador
que fomenti l'esperit emprenedor
i faciliti sobretot els primers
passos dels projectes
emprenedors.

TRANSFERÈNCIA

Generar una oferta de formaci
contínua, màsters i graus en el
Campus Barcelona en el marc de
l'acord federatiu de la UVic-UCC.
Especialitzar temàticament el
Campus Barcelona en l'eix
sanitari per tal de posicionar la
FUB en el marc universitari i
professional.

TERRITORI

Accions en curs



Impulsar l'acreditaci  de
certificats de professionalitat
amb l'objectiu de facilitar la
inserci  laboral de les persones.

Analitzar la viabilitat d'arribar a
acords amb universitats
europees per desenvolupar
graus amb doble titulaci .

FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA

TERRITORI

Accions no realitzades



261 alumnes al grau semipresencial en Logop dia
(desembre 2020)
390 estudiants al grau en Medicina (desembre 2020)
121 estudiants de CFGS (desembre 2020)

S'ha passat de 2 a 73 publicacions científiques
d'investigadors en 5 anys.
19 projectes de recerca interns i 2 projectes competitius
(2020)
20.000 serveis anuals prestats de mitjana per les unitats
d'especialitzaci  de la Clínica Universitària
Suport a la creaci  de 9,4 empreses a l'any de mitjana.

84,6% d'inserci  laboral dels estudiants de grau (2020)
657 estudiants inscrits a la borsa de treball (a desembre
de 2020)
64 estudiants en rgans de participaci  (2020)
57% d'hores lectives impartides per professorat doctor a
les titulacions de grau i de màster universitari.

14 actuacions desenvolupades amb empreses i entitats
de l'entorn (2020)
3.981 estudiants assistents a sessions divulgatives de la
universitat (2020)
105 sessions divulgatives a centres de secundària.

FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA

TRANSFERÈNCIA

COMUNITAT

TERRITORI

Indicadors m s
rellevants



Fundaci  Universitària del Bages
Avinguda Universitària, 4-5
08242 Manresa
T. 93 877 41 79
www.umanresa.cat


