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1. INTRODUCCIÓ 

 

El Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) de la Facultat de Nàutica de 

Barcelona (FNB) estableix, en el seu procés 280.3.5 Gestió de l’Orientació 

Professional, que la Facultat ha de disposar d’un Pla d’Orientació Professional, que 

ofereixi a l’estudiant eines per a la presa de decisions en referència a la seva carrera 

professional i facilitar així la seva inserció laboral. 

 

 

2. OBJECTIUS I ABAST 

 

L’objectiu és orientar els estudiants de grau i màster de l’FNB per tal de facilitar el 

seu accés al món laboral.  En concret, es vol oferir als estudiants informació del 

mercat laboral en el sector nàutic, donar-los eines que els permetin accedir a la 

primera feina i crear un espai de trobada entre empreses i estudiants. 

 

 

3. ACCIONS 

 

El pla contempla les següents accions: 

 

 Tallers sobre inserció laboral (recerca de feina, treball a l’estranger, 

networking professional i xarxes de contactes, elaboració de currículum i 

carta de presentació, preparació d’entrevistes,...) 

 Visites a empreses del sector 

 Xerrades i conferències 

 Jornades Tecnològiques Marítim-Portuàries que es realitzen periòdicament 

a l’FNB per donar a conèixer el món professional de l’entorn de l’FNB.  

 Workshops/taules rodones sobre perfils professionals 

 Fòrum d’empreses 

 Serveis d’orientació personalitzada als estudiants (entrevistes, etc.) 
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Anualment, l’Equip Directiu decideix quines accions portarà a terme segons els 

resultats obtinguts i la disponibilitat de recursos. 

 

 

4. RECURSOS 

 

L’FNB posa a disposició d’aquest pla els recursos humans i d’instal·lacions de la Unitat 

Transversal de Gestió que tingui al seu abast. Les activitats orientades a la inserció 

laboral (tallers de recerca de feina, elaboració de currículum...) es realitzen 

conjuntament amb UPC Alumni. 

 

 

5. SEGUIMENT I MILLORA 

 

A la finalització de cada curs l’Equip Directiu i la Comissió de Qualitat valoren els 

indicadors de resultats i de satisfacció definits al procés 280.3.5 Gestió de l’orientació 

professional i, com a resultat, proposen accions de millora per a implementar d’acord 

amb el temps i els recursos disponibles. 

 

 

6. RESPONSABLES 

 

L’Equip Directiu proporciona el suport institucional per a que el Pla d’Orientació 

Professional es dugui a terme. 

 

El Vicedeganat de Relacions Institucionals i Promoció és responsable del correcte 

desenvolupament, amb el suport de la Unitat Transversal de Gestió. 

 

 

Aprovat per la Comissió de Qualitat de l’FNB, 11.12.18 

 


