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Preliminar:
El màster en qüestió és de reconeixement recent. Al curs 2010-11, només existia la
especialitat en democràcies actuals, dins del Màster en Ciències Polítiques i Socials.

Q1.DEMANDA, ACCÉS I MATRÍCULA
Segons dades de la secretaria, fins el 31 de desembre de 2011, el màster que coordino
tenia 21 matriculats, dels quals 16 estrangers (76%) i 4 nacionals, tots quatre precedint
de la UAB o UB. No hi havia cap anul·lació o baixa. El nombre de places ofertes era 20.
De preinscripcions, n’hi va haver 96 i d’acceptacions 39. El perfil dels matriculats es pot
descriure de la manera que assenyalo a continuació: 42,9% dones, 57,1% <25,
procedència (lloc de naixement) 14,3% Catalunya, 4,8% Espanya, 47,6% Europa, 4,8%

Amèrica del Nord, 0% Iberoamèrica, 19% Àsia (cal esmentar la presència d’alguns
turcs, a destacar ja des de fa anys), 9,5% Àfrica i resta del món. Tot i que un gran
nombre de persones són europeus de fora de l’estat, la gran majoria hi viuen. Pel que
fa a la Universitat de procedència, 14,3% venen de la mateixa UPF, 4,8% d’altres
universitats catalanes, cap d’altres universitats espanyoles. La majoria, doncs, de
universitats europees però de fora de l’estat (52,4%), amb una presència destacable
d’estudiants procedents d’universitats asiàtiques (14,3%) de la resta del món (9,5%),
amb alguns però pocs nord-americans (4,8%) i ningú que hagi fet els estudis previs a
Iberoamèrica.
El màster que dirigeixo comparteix la majoria de les seves assignatures amb altres
programes de màster del nostre departament. En no existir l’any passat, per comparar
hem de referir-nos als estudiants que van triar l’especialitat en democràcies actuals del
Màster en Ciències Polítiques i Socials. El seu nombre era 25, dels quals eren 20
estrangers i 5 nacionals. El nombre màxim de places era 25. D’aquests 25, 2 van causar
baixa o anul·lar i 23 van finalitzar els estudis. Cap venia de les altres universitats
barcelonines.
Pel que fa a l’edició de l’any que ve, a de la primera convocatòria, hi havia una
sol·licitud que s’ha recolzat, i 4 que per falta de documentació passaven a la llista
d’espera.
Q2.RENDIMENT
Sobre la taxa de graduació, només recordar que l’any passat, 23 dels 25 estudiants del
que aleshores era l’especialitat en Democràcies Actuals dins del Màster en Ciències
Polítiques i Socials van finalitzar els estudis. De fet, i ara només em puc referir al
Màster en Ciències Polítiques i Socials, tenia, l’any passat, una taxa de rendiment de
94,88%, una taxa de graduació de 92,3% (graduació en t), i un total d’abandonament
de 3 sobre 39 (7,7%). Cal dir, tanmateix, que aquestes dades inclouen les dues
especialitats del Màster que aleshores existien. En quant a l’actual Màster Oficial en
Democràcies Actuals, fins ara, ningú no ha causat baixa o anul·lat matrícula.
Q3.SATISFACCIÓ
En quant a les dades que m’ofereix l’Avaldo, cal dir que és impossible destriar els
alumnes del màster que dirigeixo dels alumnes de les mateixes assignatures que
cursen altres programes del màster. Tinc informacions sobre 8 assignatures amb notes
de satisfacció general de 3,33 (9 respostes), 5,67 (6), 6,14 (14),7 (3), 7,63 (27), 7,77
(13), 7,89 (18), i un altre curs amb 7,89 (18). En quant a les dues primeres avaluacions
esmentades, que tiren els resultats cap a baix, primer cal dir que no sé quants dels
estudiants que han respost són estudiants del màster que dirigeixo (en quant a la
primera, donat el tema, polítiques públiques, més aviat diria que no gaires). És per tant
en cooperació entre els màsters afectats on prendrem mesures per evitar que es
repeteixi una avaluació tan baixa. Pel que fa a la resta, tanmateix, podem concloure i
celebrem que la satisfacció estudiantil és alta (la mitjana ponderada pel nombre de
respostes és 7,1).

En quant a mostres de insatisfacció particulars, l’únic cas que conec afecta dos
alumnes. L’any passat, amb ocasió del pas d’una assignatura del 2on al 3r trimestre,
s’havia informat a tots els estudiants degudament i a temps. Quan tocava realitzar la
matrícula, se’ls va informar una altra vegada, i la majoria van mantenir la matrícula a
pesar del canvi al 3r. Trimestre. Altres, pocs, van canviar. Quan ja havia començat el
nou trimestre i quan havien passat tots els terminis, dos estudiants van aparèixer
demanant el canvi de matrícula, manifestant que no havien rebut la informació o no
l’havien pogut obrir. Després de comprovar que havien estat avisats degudament, la
POP va decidir que l’única cosa que es podia oferir era demanar a la vicerectora que
se’ls permetés, excepcionalment i fora de termini, una matrícula addicional a un curs
de segon trimestre, cosa que van fer. Almenys una de les dues persones m’ha agraït la
gestió, ja que li permet realitzar l’estada a Ghana que té prevista.
Q4 PRÀCTIQUES EXTERNES, MOBILITAT, INSERCCIÓ LABORAL.
El màster en qüestió, donada la seva poca durada, no inclou pràctiques externes ni
mobilitat a altres centres.
Q5. INNOVACIÓ I MILLORA DOCENT
Aquest és el primer curs que s’implementa i a final de curs s’avaluarà el seu
funcionament per tal de millorar els aspectes que no han acabat de funcionar.
Q6.PERSONES I GESTIÓ
Hi ha establerta una hora tutorial setmanal fixa (dimecres, de 12 a 13), tot i que poden
sol·licitar cites en altres hores i dies; tots els estudiants saben que em poden dirigir
correus electrònics amb les seves consultes, bé directament a mi com a coordinador o
bé a la Secretaria del Departament. La majoria fan ús d’aquest canal i ens permet
resoldre amb més agilitat les incidències. Per altra banda, el màster compta amb la
figura del delegat de classe que pot comunicar directament qualsevol problema o
inquietud entre els estudiants.
El Màster disposa d’un espai dins de la web del Departament de Ciències Polítiques i
Socials (http://www.upf.edu/dcpis/postgrau/curs1112/masterdemocraciesactuals) en
els tres idiomes (català, castellà i anglès). Aquesta web, ofereix informació general
sobre el màster, el seu pla d’estudis, els horaris, preguntes freqüents que interessen
als estudiants i els continguts dels programes de les assignatures del màster.
Per altra banda, el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (6Q) que aplica la
Universitat Pompeu Fabra garanteix una avaluació continuada del Màster en
Democràcies Actuals en tots els seus aspectes, així com un correcte desplegament de
la titulació: l’avaluació de la docència al final de cada trimestre per part dels estudiants
mitjançant el sistema AVALDO; el seguiment continu dels resultats per part de les
unitats corresponents de la Universitat (taxa de graduació, rendiment, abandonament,
etc.).

