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Q1. DEMANDA, ACCÉS I MATRÍCULA
El Màster de Investigación en Sociología y Demografía oferta 20 places per any. Pel
curs 2012-2013 es van preinscriure al màster 30 persones durant els quatre periodes
de preinscripció. Aquesta xifra representa la meitat aproximadament de les preinscripcions rebudes en el curs anterior (2011-12). Diverses raons podrien explicar
aquesta baixada en el nombre de pre-inscripcions. La principal és segurament el
context depressiu de l'economia mundial que ha afectat especialment al nostre país i
que s'ha manifestat en una baixada molt acusada en les pre-inscripcions realitzades
per ciutadans espanyols en tots els màsters. La segona és l'augment de les taxes i la
tardança en la seva publicació, que van afegir incertesa al procés.
D’aquestes 30 preinscripcions rebudes, un total de 14 estudiants van ser admesos i,
d’aquests, 10 van confirmar la seva plaça pagant una reserva de 600 euros no
retornables. 1 estudiant va declinar en l'últim moment la nostra oferta, de manera que
finalment van ser 9 els estudiants que es van matricular en el màster, als quals cal
afegir dos estudiants matriculats el curs anterior a temps parcial. La baixada en el
nombre d'estudiants matriculats cal associar-la als mateixos motius adduïts abans per
a la caiguda en les pre-inscripcions, ja que la raó de matriculats a pre-inscrits va ser
similar en els dos cursos acadèmics.
L'anàlisi de la procedència dels estudiants matriculats (que concorda fidelment amb el
dels pre-inscrits) confirma que la caiguda en les matriculacions ha estat més acusada a
el “mercat nacional”. Si en el curs 2010-11 el 50% dels estudiants matriculats van ser
d'origen espanyol, en el curs 2012-13 aquest percentatge va baixar al 40%. Entre els
estudiants estrangers, la caiguda més acusada ha estat entre els no europeus
(fonamentalment nord-americà) que passen a constituir el 10% dels matriculats en
comparació a un 25% l'any anterior. Creiem que la pujada de les taxes acadèmiques ha
tingut en aquest cas un pes important. En conclusió, el nombre d’incripcions i
matriculacions ha baixat substancialment respecte al curs anterior (el primer en què es
va oferir el màster oficialment). Per contrarestar aquesta baixada hem engegat
diferents i importants mesures. En primer lloc, hem re-elaborat completament la
pàgina web del màster, per fer-la més atractiva i fàcil de navegar. La nova web,
elaborada per professionals, no només compta amb més informació que l'anterior,
sinó que aquesta informació està millor organitzada i es presenta d'una manera més
atractiva. La nova web està dissenyada per atreure a un públic heterogeni,
especialment estranger, que pugui pal·liar la previsible continuïtat en la contracció del
mercat nacional. En segon lloc, estem negociant acords amb quatre universitats
europees (dues holandeses, una britànica i una altra italiana) per oferir “dobles
diplomes” de màster amb cadascuna d'elles. Els acords requereixen que els estudiants
es matriculin en el Màster de Recerca en Sociologia i Demografia durant un any i en el
màster ofert per l'altra universitat en un altre any. En tercer lloc estem realitzant una

campanya institucional del màster en internet i en altres mitjans. Finalment, hem
decidit oferir dues ajudes de matrícula per la meitat de la quantia de les taxes per al
curs acadèmic 2013-14. Amb aquestes mesures, esperem augmentar el nombre
d'estudiants matriculats fins a aconseguir un nombre suficient per consolidar al màster
i assegurar la seva continuïtat en un futur com a referent europeu d'estudis superiors
de màxima qualitat en les ciències socials.
Q2. RENDIMENT
Les taxes de rendiment i graduació del curs 2011-12 han estat bones. La taxa de
rendiment (nombre de crèdits satisfets sobre el total matriculat) va ser del 85%, sent la
taxa de graduació del 79% i la d'abandó del 5%. Aquestes taxes són similars a les
d'altres màsters de recerca oferts per la universitat. En la mesura en què els continguts
del màster són d'alta qualitat, creiem que les taxes són més que acceptables i que
milloraran quan el màster es consolidi i atregui a estudiants amb historials acadèmics
encara millors.
Q3. SATISFACCIÓ
El màster en el seu conjunt va rebre una qualificació de 9 sobre 10 en l'enquesta
realitzada per la universitat per al curs 2011-12. Aquesta qualificació és la més alta
entre tots els màsters oferts per la UPF. Les avaluacions dels cursos oferts en el primer
trimestre del curs 2012-13 han estat totes molt bones o excel·lents, indicant que la
satisfacció amb la docència ha estat molt alta. Totes les assignatures tenen
qualificacions mínimes d'un 7 en tots els aspectes. A diferència de cursos anteriors
l'assignatura d'Estadística 1 ha estat impartida separadament per a alumnes amb i
sense experiència estadística. Això ha ajudat a millorar l'efectivitat de la docència i les
qualificacions en l'assignatura en tenir grups més homogenis d'estudiants en classe.
Q4. PRÀCTIQUES EXTERNES, MOBILITAT I INSERCIÓ LABORAL.
El màster de recerca en Sociologia i Demografia es va idear amb dues modalitats: una
modalitat o itinerari “professional” que dedica 10 crèdits a la realització de pràctiques
en empreses i centres d'investigació i 10 crèdits a la realització d'un treball o tesi final
curt; i una modalitat o itinerari d'investigació que dedica 20 crèdits a la realització
d'una tesi final més llarga i detallada. Donat el context recessiu en què ens trobem en
l'actualitat els directius del màster van acordar no oferir la modalitat professional
durant el present curs acadèmic i dedicar els nostres esforços a la formació
d'investigadors mitjançant una supervisió directa i efectiva dels treballs finals del
màster per part dels membres adscrits a l'àrea de soci-demografia del departament.

Q5. INNOVACIÓ I MILLORA DOCENT
Encara que en l'informe de fa un any es va preveure presentar durant els mesos
següents una sol·licitud a l'AQU de modificació del programa del màster, finalment es
va desestimar pel baix nombre de preinscripcions i matriculacions rebudes. Es va
considerar llavors que abans d'embarcar-nos en una reforma en profunditat del màster
hauríem de concentrar els nostres esforços a consolidar-ho. Aquesta decisió no ha
impedit que hàgim implementats alguns canvis menors al programa.
Els canvis més importants han consistit en la introducció d'una nova assignatura
optativa de 5 crèdits i l'assumpció docent per part del Departament de Ciències
Polítiques i Socials de l'assignatura, també optativa, Economia de Treball. El pla
d'estudis anterior oferia 5 assignatures optatives entre les quals els estudiants haurien
de triar 2. Una d'aquestes assignatures, Economia de Treball, podia ser oferta
solament a un nombre petit d'estudiants (dos com a màxim) en ser part del Màster
d'Economia de l'Escola de Postgrau d'Economia de la UPF. Aquestes limitacions i raons
de calendari feien difícil oferir dues assignatures optatives com a mínim en cadascun
dels dos trimestres lectius a tots els estudiants matriculats. En introduir una nova
optativa i assumir l'assignatura Economia del Treball (ara amb el títol Economia i
Polítiques del Mercat Laboral) augmentem la flexibilitat en l'oferta lectiva i cobrim
algunes llacunes en la formació dels estudiants en estendre l'anàlisi soci-demogràfic a
les àrees de la salut i el mercat laboral.
Altres modificacions menors han consistit en el ja esmentat desdoblament de
l'alumnat en dos grups definits pels seus coneixements d'estadística previs per cursar
les dues assignatures d'estadística, augmentant així l'efectivitat pedagògica. Aquest
any també s'ha substituït amb èxit el programari de les classes estadístiques (s'ha
deixat d'utilitzar el SPSS en favor de Stata) per acomodar-ho als nous estàndards
internacionals.
Finalment, tal com s'ha indicat més amunt, s'han fet progressos importants per a la
introducció de quatre “diplomes dobles” de màster amb quatre universitats europees
(Tilburg i Gröningen, a Holanda, Bath en el Regne Unit, i Trento a Itàlia). Les
negociacions estan ja molt avançades amb les dues primeres universitats, amb les
quals esperem tenir acord vigents per al proper curs 2013-14.
Q6. PERSONES I GESTIÓ
Tal com es va proposar en l'informe de l'any anterior, s'ha fet un esforç per contactar
als estudiants de promocions anteriors per conèixer les seves opinions sobre el màster
després de transcorreguts diversos mesos des de la seva graduació i per conèixer les
seves carreres acadèmiques i professionals posteriors. Les seves respostes detallades i
sense editar s'han incorporat a la nova web del màster en forma de “testimoniatges”.
Per altra banda, el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (6Q) que aplica la

Universitat Pompeu Fabra ha garantit una avaluació continuada del Màster de recerca
en Sociologia i Demografia en tots els seus aspectes, així com un correcte
desplegament de la titulación.

