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Q1. DEMANDA, ACCÉS I MATRÍCULA
El Màster en Filosofia Política oferta 25 places per any. Pel curs 2011-2012 es van
preinscriure al màster 84 persones. Això representa un fort creixement respecte el curs
anterior, quan la preinscripció va ser de 14 persones. El motiu és que la titulació va
rebre l’aprovació de l’ANECA i es va començar a oferir a finals del mes de maig de
2010, quan el període de preinscripció pel curs 2010-2011 estava a punt de finalitzar
(la data límit era el 30 de juny). Per tant, en un mes i escaig hi va haver poc temps per
publicitar el màster i rebre un nombre més alt de preinscripcions. En canvi, pel curs
2011-2012 el període de preinscripció ha seguit amb normalitat els terminis establerts.
D’aquestes 84 preinscripcions rebudes durant els quatre períodes de preinscripció, un
total de 44 expedients es van admetre per ser avaluats per la comissió de selecció del
màster, en tant que complien tots els requisits (documentació completa i correcta i

pagament de la taxa de preinscripció). D’aquests, un total de 39 estudiants van ser
admesos i, d’aquests, 27 van confirmar la seva plaça pagant una reserva de 600 euros
no retornables. Per tant, inicialment es van cobrir totes les places del màster (25 places
+ un 10% addicional aprovat per la Oficina d’Admissions). Malauradament, 6
estudiants, tot i haver pagat la reserva, van renunciar a la seva plaça i finalment es van
matricular 21 estudiants, als quals s’han de sumar 4 estudiants que es van matricular
per cursar les assignatures que els restaven pendents del curs anterior. Per tant, el
total d’estudiants matriculats pel curs 2011-2012 és de 25, i només un d’ells (estudiant
iranià a temps parcial que havia de començar al gener) ha abandonat el màster per
problemes amb el visat.
En conclusió, el nombre d’inscripcions i matriculacions és molt satisfactori i confirma
l’interès que aquesta titulació genera, no només a Catalunya i a Espanya sinó també a
l’estranger (un 78% dels estudiants matriculats en aquest màster són de fora de l’Estat
espanyol). Mostra d’això és que el Màster ha estat inclòs per l’Obra Social de
CatalunyaCaixa en el seu programa de beques per màsters universitaris 2012-2013
(només 5 màsters a més del de Filosofia Política gaudeixen d’aquesta distinció a la
UPF).

Q2. RENDIMENT
La primera edició del màster (2010-2011) va tenir una taxa de rendiment del 65,16% i
una taxa de graduació en el temps establert del 41,7%. Dels 12 estudiants matriculats,
5 van superar tots els crèdits en el temps establert, 4 completaran els estudis durant el
curs 2011-2012, dos van abandonar i un no va aprovar suficients crèdits com per poder
continuar.
Tanmateix, aquest any els resultats tant de la taxa de rendiment com de graduació
seran molt millors ja que, en haver pogut oferir el màster durant el temps habitual de
preinscripció (de novembre a juny), s’han pogut captar candidats de més qualitat i s’ha
pogut fer una selecció més acurada dels admesos. Els comentaris dels professors
respecte al nivell dels estudiants actuals avalen aquesta previsió. A hores d’ara, dels 25
estudiants matriculats i basant-nos en els resultats del primer trimestre (setembredesembre), només un estudiant ha suspès una assignatura.

Q3. SATISFACCIÓ
En termes generals, els estudiants es mostren molts satisfets amb la docència rebuda,
tant pel que fa al contingut de les assignatures com pel que fa a la preparació per
desenvolupar recerques competitives en els àmbits tractats. Els resultats de les

enquestes d’avaluació del curs 2010-2011 mostren que els alumnes, de mitjana,
puntuen amb un 8,5 la qualitat de les assignatures en el seu conjunt i amb un 9,2 la
seva satisfacció amb la docència dels professors en el seu conjunt. Aquest curs 20112012 de moment només tenim dades de les assignatures cursades durant el primer
trimestre, però les notes sobre la docència rebuda fluctuen entre el 8 i el 8,5. Entre els
aspectes a millorar estarien una relació més clara entre els textos comentats i el
programa de l’assignatura, la introducció de més perspectives que afavoreixin la
discussió, així com, en alguns casos, una menor conducció per part del professor que
permeti una participació més gran dels estudiants. Des de l’equip de direcció del
màster ja s’ha procedit a augmentar la congruència dels textos analitzats en relació al
conjunt del programa, així com a incentivar la tasca més de “facilitador” que de
lideratge en el rol del professor en la discussió de les presentacions dels estudiants.

Q4. PRÀCTIQUES EXTERNES, MOBILITAT I INSERCIÓ LABORAL.
El Màster en Filosofia Política no inclou en el seu pla d’estudis cap tipus de pràctiques
externes ni mobilitat a altres centres. Degut al breu recorregut del màster, encara no
es disposa de dades significatives respecte a la inserció laboral dels graduats, excepte
que tres dels cinc titulats durant el curs 2010-2012 han continuat els seus estudis de
postgrau a la UPF en els programes de doctorat de Dret i Humanitats.

Q5. INNOVACIÓ I MILLORA DOCENT
Amb la finalitat de que els estudiants tinguin el màxim de temps per realitzar el treball
final de màster al tercer trimestre, s’ha decidit modificar el trimestre d’impartició de
les següents assignatures:
-

Modern Political Philosophy (passa del 2n trimestre al 1r)
Contemporary Political Philosophy (passa del 3r trimestre al 2n)

Amb la finalitat de que els estudiants disposin de més coneixements teòrics i analítics a
partir de l’assignatura Research Methods in Political Philosophy, impartida en el 1r
trimestre, s’ha decidit passar l’assignatura Distributive Justice Today del 1r al 2n
trimestre per tal de que no sigui coetània amb l’anterior.

Q6. PERSONES I GESTIÓ
Amb la finalitat de millorar la informació i orientació dels estudiants del Màster en
Filosofia Política, s’ha creat una web específica per aquest màster que substitueix a la
secció de què fins ara disposava aquest estudi dins de la web del Departament de

Ciències Polítiques i Socials. Aquesta nova web (http://www.upf.edu/filosofiapolitica),
que es posarà a disposició dels estudiants abans del finalitzar el mes de març de 2012
(falta la revisió lingüística de la versió anglesa), amplia notablement la informació que
fins ara s’oferia a través d’internet. A la informació general sobre el màster, el seu pla
d’estudis, horaris, etc., s’incorpora una secció específica pel treball final de màster on,
entre d’altres elements, s’han inclòs pautes per desenvolupar-lo correctament
(consells d’escriptura, d’estil, etc.). També s’ha afegit una secció de preguntes
freqüents, sobretot dirigida als estudiants estrangers (com ja s’ha mencionat
anteriorment, un 78% dels estudiants d’aquesta edició són estrangers i una proporció
similar es preveu per les properes edicions), per tal de resoldre els dubtes que
freqüentment els sorgeixen en relació al funcionament del sistema universitari català i
en concret de la Universitat Pompeu Fabra.
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 Filosofia
Política 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.); la
figura del delegat de classe que pot comunicar directament al Director de la titulació
qualsevol problema o inquietud entre els estudiants; l’atenció permanent als
estudiants des de la Secretaria del Departament de Ciències Polítiques i Socials; etc.

