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Q1-Q2. Accés, Matrícula i rendiment
El Màster en Gestió de la Immigració ha iniciat la seva quarta edició amb un descens de
convocatòria (12 sol·licituds, 12 admesos) respecte anys anteriors (Taula 1).
Aquest descens és compartit amb altres màsters de la Universitat Pompeu Fabra (Taula
2). Tot i que és difícil senyalar-ne les causes, aquí voldríem apuntar tres possibles
factors: 1) augment de les taxes i desconeixement del preu final fins molt avançat el
període d'inscripció; 2) crisi econòmica i descens de la demanda de personal qualificat
en una àrea – com la de la immigració – molt lligada al sector públic, Això és
especialment significatiu en un màster amb una forta orientació professional; i 3)
oscil·lacions anuals sense motiu aparent.
Respecte a la composició dels estudiants inscrits al curs 1012-13, es manté una
diversitat elevada tant en relació a la procedència nacional com en relació a la seva
formació prèvia. Això confirma la interdisciplinarietat i internacionalitat del màster,
que és justament un dels seus objectius que venim confirmant des de fa anys.

Taula 1: Demanda, preinscripcions, acceptacions i matrícula des de la primera edició
del màster

Places ofertades
(O)

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

30

30

30

35

Preinscripcions (D)

Total
D/O

51
1,7

111
3,7

109
3,6

32
0,9

Acceptacions (A)

Total
A/O

54
1,8

37
1,2

47
1,6

9
0,3

Matrícula nou accés
(M)

Total
M/O

33
1,1

31
1,0

30
1,0

6
0,2

33

35

40

11

0

5

2

Matrícula total
Matrícula a temps parcial
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Taula 2: Matrícula en el conjunt dels màsters de la Universitat Pompeu Fabra
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Taula 3: Perfil dels estudiants matriculats

Sexe (%)

Edat (%)

Nacionalitat
(%)

Universitat
procedència
(%)

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

75,8
24,2
21,2
18,2
36,4
24,2
63,6
15,2
9,1
9,1
3,0
12,1
51,5
6,1
24,3
6,1

68,6
31,4
17,1
54,3
14,3
14,3
42,8
22,90
2,9
8,6
8,6
14,3
2,9
40,0
5,7
22,9
2,9
8,6
5,7

75,0
25,0
35,0
35,0
15,0
15,0
32,5
22,5
7,5
20,0
12,5
5,0
2,5
25,0
15,0
20,0
5,0
20,0
12,5

72,7
27,3
36,4
27,3
9,1
27,3
54,5
18,2
27,3
27,3
27,3
18,2
27 3

11,4

-

-

Dona
Home
<25
25-29
30-34
>= 35
Espanya
Europa
Amèrica del Nord
Iberoamèrica
Àsia
Àfrica i resta món
UPF
Catalana
Espanyola
Europea
Amèrica del Nord
Iberoamèrica
Àsia
Àfrica i resta món

-

El procés de matriculació ha estat correcte, sense donar-se cap incidència. A la taula 1
es pot veure l’evolució de les sol·licituds de les matrícules a temps parcial, sent 5
peticions pel curs 2010-11, 2 pel curs 2011-12 i 1 pel present curs 2012-13.
En relació amb les beques, la Fundación Carolina – a diferència d’anys anteriors - no ha
convocat beques pel curs 2012-13. La única beca concedida per als estudiants del
Màster en Gestió de la Immigració ha estat la beca en concepte de matrícula que
concedeix la UPF. Tampoc no ens consta cap petició de beca del Ministeri d’Educació i
Ciència pel curs 2012-2013.
Pel que fa a la Taxa de Rendiment (Taula 4), es confirma la tendència a l'alça dels anys
anteriors. La taxa de graduació fa un salt important en el curs 2011-12, posant-se per
sobre de la mitjana de la universitat. El nombre d’abandonaments es redueix a zero en
el curs 2011-2012 (Taula 6).

Taula 4: Taxa de rendiment
Cohort d’accés

Crèdits matriculats
Crèdits superats
Taxa de rendiment
(Crèdits superats / crèdits matriculats)
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2009-10

2010-11

2011-12

1.950
1.821

1.774
1.699

1.955
1.915

93,38

95,77

97,95

Taula 5: Graduació i taxa de graduació
Cohort d’accés

2009-10

2010-11

2011-12

33

31

30

Matriculats
Graduats en t
% Graduats en t
Graduats en t+1
Taxa de graduació (%)
(graduats en t i t+1 / matriculats)

27

22

27

81,8

70,97

90,0

3

6

90,9

90,3

Taula 6: Abandonament
Cohort d’accés

2009-10

2010-11

2011-12

33
2

31
1

30
0

6,1

3,2

0,0

Matriculats
Abandonaments
Total abandonament (%)
(abandonaments / matriculats)

D’acord amb l’objectiu d’internacionalització del programa de Màster en Gestió de la
Immigració previst pel 2012-2013, el nombre d'assignatures impartides en anglès (60%)
ha incrementat, arribant a sobrepassar el percentatge d’assignatures impartides en
castellà (40%) (Taula 7). Aquest percentatge s’ha pogut mantenir dins del previst
malgrat la reducció de l’oferta docent degut a la davallada en el nombre d’estudiants.
Taula 7. Llengua dels cursos impartits
Curs 2010-11
Fonaments de les polítiques
d'Immigració
Castellà
Fonts i eines per l’anàlisi de les
migracions
Castellà
Marc jurídic de les Migracions
Castellà
Gestió del Pluralisme Religiós
Castellà
Anàlisi del Discurs: Racisme i
Castellà
Immigració
Estat del Benestar i Polítiques
Castellà
Públiques
Els reptes de la interculturalitat
Anglès
Política comparada de les
Anglès
Migracions
Administració a Espanya i Catalunya Castellà/Català
Economia de les Migracions
Total Anglès de 12 assignatures
Total Castellà de 12 assignatures
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Castellà
25%
75%

Curs 2011-12

Curs 2012-13

Castellà

Anglès

Anglès
Castellà
Anglès

Anglès
Castellà
No activada

Anglès

No activada

Anglès

Anglès

Anglès
Anglès

Anglès
Anglès

Castellà/Català

Castellà/
Català
Anglès
60%
40%

Castellà
58,3%
41,7%

Anàlisi dels punts forts i febles i accions de millora
Q1-Q2. Accés, Matrícula i rendiment
Punts forts

Varietat de perfils, formació i procedència
Taxa de rendiment i graduació

Punts febles

Davallada del nombre d'alumnes matriculats
El percentatge de cursos impartits en anglès encara no ha assolit
el nostre objectiu

Accions de millora

Increment de les accions de promoció del màster
Augment de les assignatures impartides en anglès
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Q3. Satisfacció docent
Les dades de satisfacció docent són positives, tot i que analitzades en el conjunt dels
màsters de la Universitat Pompeu Fabra no són de les més altes (Taula 7).
Taula 7: Qualificacions mitjanes de les assignatures dels màsters de la Universitat
Pompeu Fabra (2011-2012)
MÀSTERS
Avançat en Ciències
Jurídiques
Bioinformàtica
Creació Literària
Estudis Avançats en
Comunicació Social
Criminologia i
Execució Penal
Democràcies actuals:
nacional, federal i
multic.
Estudis Comparatius
de Literatura, Art i
Pensament
Estudis de Cinema i
Audiovisual
Contemporani
Estudis Xinesos
Filosofia Política
Gestió de la
Immigració
Història del Món
Indústria Farmacèutica
i Biotecnològica
Investigació en Ciència
Política
Investigació en
Sociologia i
Demografia
Recerca Biomèdica
(BIOMED)
Salut Laboral
Salut Pública (MSP)
Tecnologies del So i de
la Música

8

Classes
magistrals

Classes
pràctiques

Classes de
seminari

L'assignatura en el
seu conjunt

8,52

8,17

8,02

8,49

5,65
8,13

6,06
7,37

6,16
6,63

6,27
7,96

8,67

8,56

8,47

8,89

7,97

7,63

7,75

7,99

7,48

6,86

7,10

7,50

8,94

8,24

8,14

8,76

8,30

7,97

8,29

8,33

8,58
7,55

8,64
7,34

8,51
7,60

8,78
7,79

6,89

6,83

7,60

7,35

8,50

8,09

8,25

8,57

10,00

7

9,25

8,50

7,53

7,50

7,41

7,53

8,80

8,60

8,90

9,00

7,20

7,73

7,14

7,38

8,24
7,71

8,21
7,50

8,10
7,50

8,07
7,77

8,90

8,80

9,00

8,50

Universitari en Estudis
de Traducció
Universitari en
Lingüística Teòrica i
Aplicada

8,07

7,63

7,93

7,89

8,60

8,25

8,23

8,15

Aquesta mitjana amaga diferències importants entre assignatures. Mentre que la
majoria tenen una avaluació molt satisfactòria, que supera el 8/10, d’altres
assignatures tenen una qualificació més baixa (Taula 8).
En concret, hi ha quatre assignatures que han estat avaluades per sota del 7/10:
Educació i Immigració (6,9), Economia de les Migracions (5,3), Política Comparada (5,6)
i la Memòria de les pràctiques (5,6). Donades aquestes avaluacions, s'ha convidat als
professors a revisar el contingut i metodologia de les assignatures de cara al curs
acadèmic 2012-2013.
L'assignatura d'Educació i Immigració ha hagut de ser cancel·lada donada la davallada
d'alumnes en el màster. Les altres tres assignatures s'han revisat. Les qualificacions
d'aquest curs acadèmic ens permetran avaluar-ne el resultat.
Per tal de resoldre aquesta qüestió de cara el pròxim any, portarem a terme les
següents accions:
1. Anàlisi de les avaluacions de les assignatures per part de la subcomissió

específica de la Comissió Acadèmica del Departament. A més de les avaluacions
dels estudiants, es tindrà en compte l'anàlisi que en faci el professorat
d'aquestes assignatures.
2. Reconsideració d'aquelles assignatures que s'hagi constatat que no funcionen.
Això pot implicar: un canvi de professor/a; canvi de programa; i/o canvi
d'assignatura. Aquest procés es portarà a terme durant el mes de juny amb
l'objectiu d'introduir les modificacions necessàries de cara al pròxim any
acadèmic.
Seguim profundament convençuts que el pla d'estudis del Màster en Gestió de la
Immigració permet cobrir les diferents temàtiques, aproximacions i disciplines entorn
de la gestió de la immigració. A més, els canvis introduïts aquest any permeten seguir
dues possibles trajectòries, una de professional i una altra de recerca. Al final d'aquest
curs acadèmic avaluarem també aquesta doble trajectòria (des de la perspectiva dels
estudiants i de la coordinació) de cara a introduir-ne millores per l'any que ve.
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Taula 8. Avaluació docent per trimestre i assignatura
Llistat de classificació per assignatura i interval per estudi Màster en Gestió de la
Immigració (8054)
50099-Avaluació docent del primer trimestre del curs 2011-2012 (màsters oficials)
(Històric Avaldo EEES)
L'assignatura en el seu conjunt
Estic satisfet/a amb la seva docència
Assignatura
Marc Jurídic de les
Migracions(31122-T1)
Marc Jurídic de les
Migracions(31122-T1)
Marc Jurídic de les
Migracions(31122-T1)
Fonts i Eines per
l'Análisi de les
Migracions(31121-T1)
Fonts i Eines per
l'Análisi de les
Migracions(31121-T1)
Fonaments de les
Polítiques
d'Immigració(31120T-1)

A.
Participació
Tipus
Mitjana Desviació Matric.
%
Agrupacio
ASSIGNATURA 8,31
0,62
31
83,87
5

PDI

8,92

1,23

31

83,87

5

PDI

7,88

0,19

31

83,87

5

ASSIGNATURA

8,15

0,46

30

86,67

4

PDI

9,15

1,46

30

86,67

4

ASSIGNATURA

7,24

-0,45

30

83,33

3

Fonaments de les
Polítiques
d'Immigració(31120T-1)

PDI

7,04

-0,65

30

83,33

3

Gestió del Pluralisme
Religiós(31129-T-1)

ASSIGNATURA

7,2

-0,49

6

83,33

2

Gestió del Pluralisme
Religiós(31129-T-1)

PDI

7,4

-0,29

6

83,33

2

50102-Avaluació docent del segon trimestre del curs 2011-2012 (màsters oficials) (Històric Avaldo
EEES)
L'assignatura en el seu conjunt
Estic satisfet/a amb la seva docència
A.
Participació
Assignatura
Professor Tipus
Mitjana Desviació Matric.
%
Agrupacio
Estat del Benestar i
ASSIGNATURA 9,16
1,28
30
83,33
5
Polítiques
Públiques(31125-T-1)
Estat del Benestar i
Polítiques
Públiques(31125-T-1)

PDI

9,48

1,6

30

83,33

5

Comunicació
Mediàtica i
Immigració(31128-T1)
Comunicació
Mediàtica i
Immigració(31128-T1)

ASSIGNATURA

8,83

0,95

18

66,67

4

PDI

9,09

1,21

18

61,11

4
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Comunicació
Mediàtica i
Immigració(31128-T1)
Els Reptes de la
Interculturalitat(31127T-1)

PDI

4

-3,88

18

22,22

4

ASSIGNATURA

8,75

0,87

12

100

4

Els Reptes de la
Interculturalitat(31127T-1)

PDI

9,08

1,2

12

100

4

Metodologíes
d'Investigació
Qualitatives(31554-T1)
Metodologíes
d'Investigació
Qualitatives(31554-T1)
Educació i
Immigració(31130-T1)
Educació i
Immigració(31130-T1)
Economia de les
Migracions(31123-T1)
Economia de les
Migracions(31123-T1)

ASSIGNATURA

7

-0,88

3

100

3

PDI

8,67

0,79

3

100

3

ASSIGNATURA

6,92

-0,96

18

72,22

2

PDI

6,92

-0,96

18

72,22

2

ASSIGNATURA

5,32

-2,56

30

73,33

1

PDI

5,59

-2,29

30

73,33

1

50104-Avaluació docent del tercer trimestre del curs 2011-2012 (màsters oficials) (Històric Avaldo
EEES)
L'assignatura en el seu conjunt
Estic satisfet/a amb la seva docència
Assignatura
La Dimensió Exterior
de les Polítiques
d'Immigració(31131T-1)

A.
Participació
Professor Tipus
Mitjana Desviació Matric.
%
Agrupacio
ASSIGNATURA 8,08
1,6
15
80
5

La Dimensió Exterior
de les Polítiques
d'Immigració(31131T-1)

PDI

8,33

1,85

15

80

5

Administració de la
Immigració a Espanya
i Catalunya(31126-T1)
Administració de la
Immigració a Espanya
i Catalunya(31126-T1)
Política Comparada
de les
Migracions(31124-T1)
Política Comparada
de les
Migracions(31124-T1)
Memòria de
Pràctiques(31133-T-1)

ASSIGNATURA

7,29

0,81

15

46,67

4

PDI

6,71

0,23

15

46,67

4

ASSIGNATURA

5,67

-0,81

30

60

2

PDI

7,11

0,63

30

60

2

ASSIGNATURA

5,6

-0,88

34

29,41

2
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Memòria de
Pràctiques(31133-T-1)

PDI

5,2

-1,28

34

29,41

2

Anàlisi dels punts forts i febles i accions de millora
Q3. Satisfacció docent
Punts forts

Molt bona valoració de la major part de la
docència i professorat
No es detecten solapaments

Punts febles

Valoració feble d'un parell d'assignatures

Accions de millora

Avaluació interna i canvi de les
assignatures pitjor avaluades
Recuperació de les assignatures
cancel·lades degut al nivell de la matrícula
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Q4. Pràctiques externes, mobilitat i inserció laboral
D’acord amb el pla d’estudis els estudiants realitzen pràctiques en diferents
institucions públiques o privades relacionades amb el tema de la immigració. Les
pràctiques habitualment es desenvolupen duran el tercer trimestre del curs (abril-juny).
Les Institucions amb qui es van establir convenis de pràctiques durant el curs 2011-12
van ser les següents:

























Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Palafrugell
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Terrassa
AMIC-UGT
Associació Salut i Família
Associació Socio-cultural Ibn Batuta
Casa Amèrica Catalunya
Casa d'Àsia
CC.OO-CITE
Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
Consorci de Biblioteques
Diputació de Barcelona- Àrea d'Igualtat i Ciutadania
Espai Avinyó-Llengua i Cultura
Fedelatina
Generalitat de Catalunya- Direcció General per a la Immigració
Institut Europeu de la Mediterrània
Linguamon-Casa de les Llengües
Mescladís. Fundació Ciutadania Multicultural
Museu d'Història de Barcelona (MUHBA)
Museu d'Història de la ImmigAjuntament de Badalona
Aració
SOS-Racisme
TV3

Alguns dels convenis signats amb institucions per al curs 201-12 s’han mantingut
també per al curs 2012-13 i també s’han incorporat noves institucions.
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Ajuntament de Barcelona. Consell Municipal d'Immigració
Associació de Tècnics en Immigració
AMIC-UGT
Associació Socio-Cultural Ibn-Batuta- ASCIB
Casa Eslava
Consorci de Biblioteques
CCOO-CITE










Espai Avinyó- Llengua i Cultura
Generalitat de Catalunya – Direcció General per a la Immigració
Institut Europeu de la Mediterrànea (IEMED)
SOS-Racisme
TV3
GRITIM- Universitat Pompeu Fabra
Organización Internacional para las Migraciones
Fundación Bertelsmann

Per les tres primers edicions del Màster en Gestió de la Immigració es va establir
convenis de col·laboració docent amb el CIDOB, IEmed, Casa Àsia i Casa Amèrica, de
cara a l'assignatura “Política Comparada de les Migracions”. Aquesta assignatura
consisteix en un cicle de conferències on es tracten qüestions d’actualitat relacionades
amb la immigració.
Per aquest curs 2012-13 la temàtica d’aquesta assignatura s’ha centrat en “Educació,
Treball i Immigració” i s’ha dut a terme mitjançant un conveni de col·laboració amb la
Fundació Bertelsmann.
Durant el curs 2012-2013 s'està fent ús d'una nova eina informàtica (Campus Treball)
que facilita la interrelació entre estudiant-empresa-universitat i que agilitza les
gestions respecte a l'assignació de les pràctiques, els convenis i els informes de
valoració. A finals del present any acadèmic farem una avaluació del seu ús pràctic.
De cara al pròxim any estem plantejant modificar el període d'avaluació de les
pràctiques, donat que les institucions permeten una flexibilitat de dates (en concret, la
possibilitat de realitzar-les durant l'estiu) i una part dels estudiants compaginen feina i
màster.
Per tal d'avaluar el grau d'inserció laboral dels ex-alumnes del màster, tenim com
objectiu fer-ne un seguiment. Amb aquest fi, mantenim el contacte amb tots els exalumnes del màster per tal d'obtenir-ne la informació. Estem en el procés de recollir
les respostes i fer-ne una primera anàlisis. Tanmateix, pel curs 2012-13 s’ha establert
un conveni de pràctiques amb l’Associació de Tècnics en Immigració, empresa creada
per ex-alumnes del màster.
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Anàlisi dels punts forts i febles i accions de millora
Q4. Pràctiques externes, mobilitat i inserció laboral
Punts forts

Relació directe entre pràctiques i
possibilitats posteriors d'inserció laboral

Punts febles

Procés lent d'assignació i gestió de les
pràctiques
Falta d'una anàlisis detallada del grau
d'inserció laboral dels ex-alumnes del
màster

Accions de millora

Hem introduït una nova eina informàtica
que agilitza la gestió de les pràctiques
Estem considerant modificar el període
d'avaluació de les pràctiques
Estem recollint les dades per tal de
conèixer detalladament el grau d'inserció
laboral dels ex-alumnes
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Q5. Innovació i millora docent
Punts de millora detectats en l'informe anterior i que han sigut introduïts en aquest
any acadèmic:
1. Pla millora Difusió: S’ha elaborat un tríptic del màster en pdf i s'ha procedit a
la seva difusió, tant digitalment com físicament en diferents institucions i
universitats afins. La Universitat fa una campanya de difusió de l’oferta de
cursos de postgrau en diferents àmbits nacionals i internacionals mitjançant
fires educatives. Internament el Departament de ciències polítiques organitza
sessions informatives sobre els màsters per als estudiants de grau que
finalitzen estudis aquest any. També s’està elaborant una nova web, visualment
molt més atractiva i alhora amb més detall i informació. Aquesta nova web
estarà activa a partir del tercer trimestre.
2. Pla de millora d’adequació del Màster al perfil de recerca dels estudiants: Per

al curs 2012-13, s'ha incorporat la modalitat de recerca en el Màster en Gestió
de la Immigració. Tal com vam remarcar en l'informe anual anterior, cal
precisar que no són canvis estructurals del Pla d'Estudis. Aquests canvis es
poden resumir en quatre punts:
1. S'incrementa de 30 a 35 el nombre de places. Aquest canvi no ha sigut
rellevant a la pràctica donada la davallada de matriculacions.
2. S’incorporen dues noves assignatures en l’oferta d’optatives (Xarxa
d’agents influents i Eines per a la investigació). Donat el nombre
d'alumnes, vam haver de prescindir de l'assignatura Eines per a la
investigació.
3. Es permet a l’alumne triar el seu perfil (professional, recerca o comú) en
funció de les assignatures optatives triades.
4. Es dóna l’opció a l’alumne de fer practiques professionals (com s’ha fet
fins ara) o pràctiques de recerca (en centres de recerca).
3. Pla de posada en xarxa internacional del Màster. El màster en Gestió de la

Immigració s’ha integrat com a part del pla d’estudis del Màster interuniversitari
en Relacions Euromediterrànies, especialitat en Gestió de la Mobilitat Humana al
Mediterrani (RELMED), de dos anys de duració i de 120 ECTS. Aquest conveni
entre la Universitat Rovira i Virgili i les altres universitats participants (Universitat
Pompeu Fabra, Université Paris 8-Sant Denis a París, Université Saint Joseph de
Beirut al Líban i la Universitat de les Illes Balears) va iniciar la seva primera edició
al curs 2011-12. Dels 18 estudiants inscrits, 7 estudiants han triat l’especialitat de
Mobilitat Humana al Mediterrani i estan cursant el segon any (60 crèdits) en el
màster en Gestió d’Immigració a la UPF. L’origen divers d’aquests estudiants (Síria,
Turquia, Espanya i Egipte) reforça l’aposta del màster per la internacionalització i
la varietat de perfils, formació i procedència dels seus estudiants.
De cara a les accions de millora per al proper any, veure taules al final de cada apartat
així com la taula resum en annexa.
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Q6. Gestió i atenció a la comunitat
L'especificitat d’aquest màster, inicialment de caràcter professional, i impartit per
professorat de diferents estudis i departaments, així com les entitats públiques i
privades que participen en la seva implementació, justifica que l’òrgan responsable de
la seva gestió sigui una subcomissió específica de la Comissió Acadèmica del
Departament de Ciències Polítiques i Socials. Aquesta subcomissió està formada per
una representació del professorat del Departament de Ciències Polítiques i altres
departaments de la UPF com el de Dret, Economia o Comunicació, així com una
representació dels estudiants del màster. Aquesta subcomissió permet un
funcionament del màster més àgil i un coneixement més directe dels problemes o
incidències que sorgeixen durant el curs acadèmic, tant per qüestions docents com per
atenció a l’estudiant.
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 Gestió de
la Immigració en tots els seus aspectes, així com un correcte desplegament de la
titulació. En primer lloc, volem destacar l’avaluació de la docència al final de cada
trimestre per part dels estudiants mitjançant el sistema AVALDO. En segon lloc, la
Unitat d’Estudis, Planificació i Evaluació (UEPA) és el servei que fa el seguiment
continu i gestiona els resultats de l’avaluació docent i les xifres de la UPF (taxa de
graduació, rendiment, abandonament, etc.).
Previ a la matrícula, l’Oficina d’Admissions dóna suport als futurs estudiants durant el
procés d’admissió i als coordinadors del màster en el procés de selecció d’aquests
estudiants. L’oficina d’Admissions és la responsable de fer arribar al coordinador els
expedients complerts dels pre-inscrits i de publicar la llista d’admissió en cadascun dels
4 períodes oficials de preinscripció que té establerts la UPF.
La Secretaria del Departament informe als estudiants que ja han fet la reserva de
plaça pel que fa als diferents processos previs a la matrícula i altres qüestions
acadèmiques (tutories, horaris, mobilitat internacional, preus, cultura i esports,
programes d’idiomes, etc).
L'Oficina de Postgrau i Doctorat és el servei coordinador del procés de matrícula dels
estudiants del màster. Fa el seguiment del procés a través de la Secretaria del
Departament de Ciències Polítiques i Socials i recull possibles incidències que es puguin
produir durant aquest procés.
Un cop matriculats, s'assigna als estudiants un correu electrònic institucional, un
carnet d’estudiant amb la signatura electrònica i se'ls dóna dóna accés a la intranet de
la universitat i a l’Aula Global.
La intranet conté la informació dels serveis que té a disposició l’estudiant. A més, pot
accedir a la informació sobre el pla d’estudis, règim acadèmic i de permanència,
calendari acadèmic, programa de les assignatures, préstec bibliotecari, així com
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avaluar el professorat i rebre avisos etc. L’Aula Global és un instrument virtual de
comunicació i interrelació entre l’estudiant i el professor en el desenvolupament de la
docència i dels cursos que ha matriculat l’estudiant. El professor fa les tutories via
l'Aula Global i també presencialment d’acord amb uns horaris de tutorització
establerts. Al començament del curs, els estudiants trien la figura del delegat de classe
que pot comunicar directament al coordinador del màster qualsevol problema o
inquietud entre els estudiants.
Al començament del curs, el departament va organitzar una recepció per totes les
noves incorporacions. A la biblioteca i fent ús del seu personal, s’han organitzat cursos
adreçats als nous estudiants (sobre el funcionament de la biblioteca i tots els recursos
d’informació que tenen a l’abast), així com sobre eines bàsiques per a la seva feina
acadèmica (programes de recerca d’articles i referències, cites, bases de dades,
publicació científica, etc.).
La Oficina d’inserció Laboral (OIL) de la UPF dóna suport a la coordinació del màster
en relació a l’oferta de les pràctiques professionals de les diferents institucions amb
qui s’ha establert prèviament un acord i en la gestió del conveni de pràctiques.
La Secretaria del Departament de Ciències Polítiques actualitza la web acadèmica per
donar el màxim d’informació actualitzada als estudiants: pla docent i programes de les
assignatures, horaris, treball final de màster, institucions i organismes on realitzar les
pràctiques professionals, avaluacions docents, etc.
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ANNEX 1: Actuacions realitzades en el màster d’acord amb l'informe d'avaluació de
l'AQU
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-

Respecte al punt 1 “Informació pública sobre el desenvolupament operatiu de
l’Ensenyament”, la informació sobre l’accés de futurs estudiants és gestionada i
centralitzada
per
l’Oficina
d’Admissions
mitjançant
la
web:
http://www.upf.edu/postgrau/. En aquesta web els estudiants tenen tota la
informació per inscriure’s en el màster, consultar els requisits d’admissió,
consultar el pla d’estudis, preus, matrícula, beques i ajuts i calendari acadèmic.
Per altra banda molta d’aquesta informació també es pot trobar a la web
acadèmica
del
màster:
http://www.upf.edu/dcpis/postgrau/curs1213/mastergestioimmigracio/

-

S’ha actualitzat la web acadèmica de cara al curs 2012-13: s’informa de les
assignatures ofertades pel curs d’enguany i els plans docents (on s’especifica la
llengua en què s’imparteix l’assignatura), el professorat, les pràctiques externes
i institucions i normativa del treball de recerca, entre altres qüestions que
poden ser d’interès per als estudiants.

-

La web acadèmica també inclou un apartat sobre “informació pràctica per als
estudiants”, on es troba informació d’accés als diferents serveis de la
universitat (biblioteca, acollida, idiomes,).

-

La coordinació del màster està elaborant una nova web, molt més atractiva i
funcional que estarà en funcionament al tercer trimestre del curs 2012-13 i que
recollirà totes les propostes recomanades a l’informe de l’AQU.

-

Respecte al punt 2 “informació pública sobre els indicadors de l’ensenyament”,
la UPF publica a la web els indicadors de l’ensenyament d’acord amb les
instruccions de l’AQU. La informació es troba de forma pública a la web de la
UPF http://www.upf.edu/xifres/

Annex 2: Accions de millora
Tenint en compte els punts febles assenyalats en relació a Q1, Q2, Q3, Q4 i Q5, a continuació especifiquem quines són les accions de millora a
portar terme en el pròxim any, determinant-ne no només el contingut sinó també la seva priorització, responsable, avaluació, terminis i
objectius a assolir.
Q

Objectiu

Responsable

Accions concretes

Termini

Q1-2

Promoció del màster

Director/a
Secretaria del Dept
Unitat d'informació i
projecció Institucional

Promoció del màster en fires internacionals

Setembre 2013

Promoció del màster entre els estudiants de grau (4t)
Millora de la web del màster
Distribució de tríptic entre les principals institucions
col·laboradores
Promoció del màster a través de les principals xarxes internacionals
sobre immigració

Q3

Q4
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Internacionalització del màster

Director/a

Més assignatures impartides en anglès (80%; 100% de les
obligatòries)

Setembre 2013

Augment del grau de satisfacció
docent

Director/a
Subcomissió POP
Professorat

Anàlisi de les avaluacions i reconsideració de les assignatures amb
més baixa qualificació

Juny 2013

Augment de l'oferta docent

Director/a

Depèn de nombre d'estudiants matriculats i, per tant, de les
accions de promoció del màster

Setembre 2013

Contacte amb els ex-alumnes del màster

Juliol 2013

Anàlisi detallada
d'inserció laboral
alumnes del màster

del grau Secretaria del Dept
dels ex-

Enviament de formularis i recollida de dades
Anàlisi dels resultats i realització d'un petit informe
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Coordinador: Ricard Zapata Barrero
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