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1. PRESENTACIÓ DEL CENTRE
1.1.

EL CENTRE

La Universitat Pompeu Fabra va néixer l’any 1990 amb la vocació d'esdevenir una institució
acadèmica capdavantera que oferís una recerca científica de primer nivell i una formació superior
de qualitat, tot assegurant a la societat la transferència de coneixement. Per assolir aquests
objectius, la Universitat es va estructurar en vuit centres —set facultats i una escola—, vuit
departaments i tres instituts universitaris. Per cada àmbit acadèmic hi ha un centre docent i un
departament que tenen la responsabilitat de desenvolupar les funcions acadèmiques —el centre
sobre la docència i el departament sobre la recerca i la política de personal docent i investigador—
. Al cap dels anys, s’ha observat que el model organitzatiu aplicat ha generat una multiplicitat
d'òrgans de govern que dificulten la presa de decisions. Per aquest motiu, a mig termini es
projecta concentrar les tres grans missions de la Universitat en una única estructura reforçada.
El plantejament d'aquesta nova organització se serveix del desplegament de les unitats de
coordinació acadèmica (UCA), per assegurar una estratègia conjunta de centres i departaments.
Aquesta estructura constitueix una actuació innovadora en el nostre panorama universitari català,
congruent amb els valors institucionals que persegueix la UPF en tots els àmbits, i contribuirà a
augmentar-ne el prestigi. En aquesta fase, els centres i els departaments actuals continuen
exercint les seves respectives funcions, d'acord amb els Estatuts de la UPF. Així, a més de garantir
un procés d'adaptació progressiu i ordenat, durant aquest període inicial, s'obtindrà molta
informació, la qual cosa en facilitarà la futura posada en funcionament.
El Consell de Govern de la UPF va aprovar l’11 de desembre del 2014 la creació de vuit unitats de
coordinació acadèmica (UCA), que es corresponen amb els àmbits acadèmics i científics següents:
ciències de la salut i de la vida, ciències polítiques i socials, dret, economia i empresa, humanitats,
comunicació, enginyeries i tecnologies de la informació i les comunicacions, traducció i ciències del
llenguatge. La constitució de les UCA no suposa la creació de cap nova estructura, sinó la
integració en una sola unitat de totes les tasques que ja s’estaven fent.
La Unitat de Coordinació Acadèmica (UCA) de Ciències Polítiques i Socials de la UPF està composta
pel Departament de Ciències Polítiques i Socials –responsable de la contractació del professorat i
de la gestió de la recerca i dels programes de postgrau i doctorat– i per la Facultat de Ciències
Polítiques i Socials, que és la responsable de l'organització i la docència dels estudis de grau.
El Departament de Ciències Polítiques i Socials va ser creat formalment el 1996, però el seu nucli
inicial ja existia des de 1990, quan es va crear la UPF. En l’actualitat, imparteix un programa de
doctorat i cinc màsters oficials (doctorat en Ciències Polítiques i Socials; màster en Democràcies
Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat; màster en Filosofia Política; màster en
Estudis Migratoris; màster de Recerca en Ciència Política, i màster de Recerca en Sociologia i
Demografia).
La Facultat de Ciències Polítiques i Socials imparteix dues titulacions de grau: el grau en Ciències
Polítiques i de l'Administració i el grau en Filosofia, Política i Economia, títol compartit entre la UPF
(universitat coordinadora), la UAM i la UC3M.
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1.2.

PROFESSORAT

La plantilla docent d'aquest departament se situa al voltant dels 50 professors i investigadors a
temps complet. D’entre aquests, 25 són permanents –entre catedràtics, titulars d'universitat,
agregats (equivalents a contractat doctor), ICREA–, i 8, en vies de permanència (agregats interins i
lectors). La plantilla es completa amb altres tipologies de contracte tipus: visitants, investigadors
(Ramón y Cajal, Marie Curie, IP de projectes europeus i d’altres contractats per a diferents
projectes), professors associats i postdocs.
El Departament té un fort component internacional, atès que gran nombre de professors són
estrangers i bona part de la resta s'ha doctorat en universitats d'altres països europeus (com la
Universitat d'Oxford, la London School of Economics, l'Institut Universitari Europeu de Florència o
les universitats de Lovaina, Zuric o Bielefeld) o dels Estats Units (com les universitats Johns
Hopkins, de Wisconsin, de Pennsilvània, d'Ohio, Northwestern o de Califòrnia a Davis).
La investigació que fan els seus membres està finançada mitjançant projectes competitius de la
Unió Europea, del govern espanyol, del govern català i la signatura de convenis de col·laboració
amb administracions, empreses i institucions. Gràcies en aquests suports, actualment s’ha
convertit en un dels primers centres d’investigació en ciències polítiques i socials de l'Estat. Quasi
el 100% dels membres del Departament té reconegut, com a mínim, un tram de recerca i un elevat
nombre té un tram viu. En aquest sentit, hi ha una clara vinculació entre recerca i docència de
postgrau, amb una correspondència de les línies de recerca amb els programes de màster i amb
les temàtiques sobre les quals es desenvolupen les tesis i els treballs de fi de màster.
Els estudis vinculats a Ciències Polítiques i de l'Administració es configuren a la UPF a partir de la
iniciativa de la Dra. Rosa Virós, que va organitzar l'equip de professorat que, a principis dels anys
noranta, va formar la base de l'actual Departament de Ciències Polítiques i Socials.
La primera iniciativa docent que es va articular va ser la diplomatura en Gestió i Administració
Pública (curs acadèmic 1991-1992), diplomatura que es va desprogramar a partir del curs 20032004 per donar pas als estudis de la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració.
1.3. ESTUDIS
1.3.1 G RAU EN C IÈNCIES P OLÍTIQUES I DE L 'A DMINISTRACIÓ
El grau en Ciències Polítiques i de l'Administració es va iniciar a la UPF el curs 2009-2010 com a
evolució del model Bolonya de l'anterior llicenciatura. Aquest grau compta en l'actualitat amb 640
estudiants aproximadament, distribuïts en quatre cursos, amb dos grups de 80 estudiants
cadascun, que cada any inicien el primer curs.
La ràtio entre oferta i demanda d'estudiants d'aquest grau es va situar el curs 2016-2017 en l’1,22
(més demanda que oferta) i el curs 2017-2018, en l’1,04. La nota de tall per al curs 2016-2017 va
ser del 8,420 i per al curs 2017- 2018, del 8,342.
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1.3.2

G RAU EN F ILOSOFIA , POLÍTICA I E CONOMIA

El curs 2013-2014 l'Aliança 4 Universitats (A4U) va posar en marxa el grau conjunt en Filosofia,
Política i Economia, una titulació transversal que s'imparteix entre les quatre universitats que
formen part de l'A4U: la Universitat Autònoma de Madrid (UAM), la Universitat Carlos III de
Madrid (UC3M), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF),
com a universitat coordinadora. Allò que distingeix el programa és la intensa mobilitat que
comporta, atès que els estudiants han de cursar els seus estudis entre Barcelona i Madrid, i el pla
d'estudis obre la possibilitat de cursar el tercer i/o quart curs en universitats estrangeres de
prestigi.
Les notes de tall del grau en Filosofia, Política i Economia són unes de les més altes del sistema
universitari espanyol en l'àmbit de les ciències socials: 12,662 el curs 2016-2017 i 12,610 el curs
2017-2018. Pel que fa a l'eix Barcelona- Madrid, molts dels estudiants procedeixen de Barcelona i
la seva àrea metropolitana (40%), amb una alta representació de la comunitat de Madrid (20%).
Els estudiants d'altres comunitats (38%) procedeixen de la Corunya, Àlaba, Astúries, Balears,
Castelló, Ciudad Real, Còrdova, Girona, La Rioja, Pontevedra, Sta. Cruz de Tenerife, Salamanca,
Tarragona i Saragossa.
1.3.3

M ÀSTERS I DOCTORATS

El Departament va ser un dels primers centres espanyols que va implementar el curs 2006-2007 un
màster oficial totalment adaptat a l'EEES. Era el màster en Ciències Polítiques i Socials, que establia
la realització de quatre itineraris que, posteriorment, es van independitzar i van donar lloc als
diferents programes que s'ofereixen actualment. El nombre d'estudiants de màster del
Departament s'ha estabilitzat al voltant d'un centenar.
Actualment, imparteix un programa de doctorat i cinc màsters oficials: doctorat en Ciències
Polítiques i Socials; màster en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat;
màster en Filosofia Política; màster en Estudis Migratoris; màster de recerca en Ciència Política, i
màster de recerca en Sociologia i Demografia.
La qualitat dels programes formatius del Departament ha estat reconeguda internacionalment
amb l'adjudicació el 2010 del segell de qualitat del CHE Excellence Ranking, rànquing que identifica
els departaments acadèmics europeus que destaquen per l'excel·lència dels seus programes de
màster i de doctorat. En aquest sentit, és l'única universitat espanyola que el posseeix en l'àmbit
de les ciències polítiques.
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) va reconèixer l’excel·lència
del màster de recerca en Ciència Política amb la valoració “en progrés cap a l’excel·lència” el 22 de
juny del 2016.
El 2019 es va dur a terme l'acreditació de tres dels cinc màsters del centre. El resultat va ser
l'acreditació amb l'avaluació "En progrés d'excel.lència de les tres titulacions : MU en Democràcies
Actuals :Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat; MU de Recerca en Sociologia i Demografia i
MU en Filosofia Política. Actualment dels cinc másters del centre, quatre tenen l'avaluació de : "En
progrés d'excel.lència".
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La qualitat del seu doctorat també està avalada per la Menció cap a l'Excel·lència atorgada el 2011
i per les anteriors mencions de qualitat atorgades de manera ininterrompuda al seu programa de
doctorat pel Ministeri d'Educació espanyol.
La darrera acreditació del programa de doctorat (gener del 2019) ha obtingut una avaluació
provisional (IPA de gener del 2019) de: "en progrés cap a l'excel·lència".
Els programes de postgrau i el doctorat s'imparteixen totalment en anglès i una gran majoria dels
estudiants que els cursen provenen de fora d'Espanya. Els esforços del Departament per la
internacionalització dels programes de màster s'han vist reconeguts amb l'obtenció de la menció
distintiva International Master's Programme (IMP2013), que ha atorgat l'AGAUR al màster de
recerca en Sociologia i Demografia, al màster de recerca en Ciència Política i al màster en Filosofia
Política.
1.4 INTERNACIONALITZACIÓ
El Departament dóna suport a la mobilitat i l'intercanvi d'estudiants i ho facilita mitjançant
l'existència de convenis d'intercanvi amb un grup selecte d'universitats internacionals de qualitat i
amb la pertinença a xarxes internacionals creades per universitats de prestigi. Les universitats amb
les quals el Departament té establerts convenis específics són les de Constança, Milà, Siena,
Varsòvia, Zuric, Panteion i Mannheim a Europa, i Carolina del Nord i Johns Hopkins als Estats Units.
Les xarxes de les quals forma part són Europaeum, una associació d'universitats europees que
promou l'excel·lència en la docència i la investigació —a la qual pertanyen també les universitats
d'Oxford, Leiden, Bolonya i París I (Panthéon-Sorbona), entre d'altres–, i Gradnetwork, una xarxa
de doctorands que persegueix la millora de la qualitat de les tesis mitjançant conferències
periòdiques i a la qual pertanyen també les universitats de Berlín, CEU de Budapest, Sciences Po
de París i la London School of Economics, entre d'altres.
1.5 RECERCA
El Departament de Ciències Polítiques i Socials va ser creat formalment el 1996, tot i que un grup
inicial ja existia des de 1990. Des de llavors, ha aconseguit consolidar una sèrie d'àrees
d'investigació i ha esdevingut una atractiva institució acadèmica amb un fort perfil internacional.
Actualment, la nostra unitat es dedica a l'ensenyament i fa recerca en els camps de la ciència
política, l'administració pública, la sociologia, la psicologia social, els determinants socials de la
salut, la criminologia i la metodologia de les ciències socials. Avui dia, tenim un centenar
d'investigadors en total, incloent-hi professors permanents, tenure-track, visitants, doctors
investigadors en fase inicial (postdocs) i investigadors en formació (predocs).
La nostra unitat s'organitza en dues seccions científiques: Ciències Polítiques i Sociologia; també
inclou les subàrees de Psicologia Social i Metodologia de les Ciències Socials. Alhora, les dues
seccions científiques s'organitzen en deu línies principals de recerca, cadascuna associada a un
grup de recerca diferent. Tots els programes de postgrau s'imparteixen en anglès; de fet, la major
part dels nostres màsters i estudiants de doctorat són internacionals (al voltant del 80%),
principalment procedents de països d'Europa i d’Amèrica Llatina, però també dels Estats Units, el
Canadà, l’Orient Mitjà i el nord de l'Àfrica.
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Tota aquesta activitat es desenvolupa en el nou edifici Parc de Recerca UPF, situat a l'edifici Mercè
Rodoreda, al campus de la Ciutadella, que es va inaugurar el 2015. Les noves instal·lacions, amb
una superfície de 8.700 m2, complementen l'edifici existent, que va ser inaugurat el juliol del
2008. La totalitat del Parc de Recerca UPF s'ha creat amb l'objectiu d'ocupar una posició clau al
mapa de la recerca i la transferència de coneixement en el camp de les ciències socials i humanes,
que reuneix grups de recerca de la Universitat de renom internacional, centres conjunts i
institucions de prestigi en un sol espai.
La Universitat està compromesa amb la creació d'aquest espai físic compartit, que millora la
interacció d'aquesta massa crítica de coneixement per tal d'esdevenir un punt de referència per a
la investigació a Europa.
1.6 INNOVACIÓ DOCENT
El centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and
Knowledge (CLIK), que té un precedent històric en el Programa de Qualitat Educativa (PQE), entre
els anys 2002 i 2007 i, en segon lloc, en el centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID),
des del 2007 fins a l'actualitat, és el centre de la UPF que té com a missió definir i actualitzar el
model educatiu integral de la UPF, dotant-lo de personalitat i singularitzant- lo per mitjà de
l'impuls de la innovació de la docència, la promoció de la transformació dels processos de
docència i aprenentatge i de la incorporació de les eines, recursos i tendències per a una
optimització pedagògica.
Seguint la voluntat de la UPF de donar suport al disseny i al desenvolupament de projectes sobre
innovació, qualitat i millora de la docència de les seves titulacions, anualment s'aprova la
convocatòria dels ajuts del PlaCLIK per tal de ser desenvolupats durant el curs. El professorat de la
UCA de Ciències Polítiques i Socials ha sol·licitat un elevat nombre d'ajuts del PlaCLIK en els darrers
anys, els quals han permès tant implementar projectes d'innovació docent com projectes
d'assegurament de la qualitat educativa.
Així mateix, la Facultat de Ciències Polítiques i Socials va crear la Unitat de Suport a la Qualitat i a
la Innovació Docent (USQUID), que s’encarrega de coordinar la innovació docent en els estudis de
grau i de màster. En aquest context, la USQUID participa des del 2016, juntament amb altres
USQUID de la UPF, serveis i unitats (La Factoria, el Servei d'Informàtica i el CLIK) en un projecte
sobre experiències dels professors UPF sobre l'ús de l'Aula Global (Moodle): fòrums, wikis, quizzes,
tasques i llibres, entre d'altres. Tota la informació es publica al blog de les USQUID
(https://www.upf.edu/web/blog-usquids).
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ORGANITZACIÓ I RESPONSABLES DEL CENTRE

L’equip de coordinació de l’UCA-centre de Ciències Polítiques i Socials —per Resolució del rector
de 4 d'abril del 2016, per la qual es constitueix la Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències
Polítiques i Socials, i de conformitat amb l’acord del Consell de Govern de la UPF de 10 de
desembre del 2014— està compost per:

UCA DE
CIÈNCIES
POLÍTIQUES I
SOCIALS
(EQUIP DE
COORDINACIÓ)

●

El responsable de l’ UCA de Ciències Polítiques i Socials, que és el director
o directora del Departament de Ciències Polítiques i Socials, que exerceix
les funcions de coordinació general de tots els àmbits de la UCA.

●

El degà o degana de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, que
exerceix la coordinació del grau, dins l'àmbit de docència.

●

El coordinador o coordinadora del programa de doctorat, responsable
del màster universitari i el doctorat, dins l'àmbit de docència.

●

El sotsdirector o sotsdirectora del Departament de Ciències Polítiques i
Socials, responsable del PDI i de la coordinació de Ciència Política, dins
l'àmbit de professorat.

●

El sotsdirector o sotsdirectora del Departament de Ciències Polítiques i
Socials, responsable del PDI i de la coordinació de Sociologia, dins l'àmbit
de professorat.

●

El coordinador o coordinadora docent de la Facultat de Ciències Polítiques
i Socials, responsable de l'àmbit de recerca.

●

El secretari o secretària del Departament de Ciències Polítiques i Socials,
responsable de l'àmbit de relacions institucionals, qualitat i innovació.

●

El cap de la Unitat de Gestió i Administració del Departament i la Facultat
de Ciències Polítiques i Socials. (UCA)

El responsable de l’ UCA pot encarregar a altres professors de la Facultat de Ciències Polítiques i
Socials o del Departament de Ciències Polítiques i Socials tasques concretes de l’ UCA, sense que
se'n puguin derivar complements retributius. El responsable de la UCA pot convidar-los a assistir a
les reunions de l'equip de coordinació.
Els àmbit d’actuació de l’UCA són els següents:
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ÀMBITS D’ACTUACIÓ

PERSONAL
DOCENT I
INVESTIGADOR
GESTIÓ I
ADMINISTRACIÓ

ECONOMIA

FORMACIÓ
DE
POSTGRAU

ÀMBITS
D'ACTUACIÓ
DE LA UCA

FORMACIÓ
DE GRAU

RELACIONS
INSTITUCIONALS

RECERCA

ALTRES COMISSIONS
Per fomentar les iniciatives de seguiment i de control de la qualitat, i sota la direcció de l a
Comissió de Qualitat, s’articulen tot un conjunt de subcomissions que, de manera delegada,
s’encarreguen de la gestió operativa dels diferents programes docents i dels processos de control
de la qualitat que els són propis. Aquesta estructura està formada per les comissions següents:
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UCA:
Consell de Departament
Junta de Facultat

COMISSIÓ DE PROFESSORAT

Comissió Catedràtics

SECCIONS :
Ciència Política / Sociologia

Comissió de professors
permanents

COMISSIÓ ACADÈMICA

COMISSIO PERMANENT

COMISSIÓ D'ESTRATÈGIA

COMISSIÓ DE RECERCA

COMISSIO DE GRAU

COMISSIÓ DE QUALITAT

●

●
ALTRES
COMISSIONS

COMISSIO PERMANENT:

és l'òrgan de direcció col·legiada del centre (UCA). La
presideix el director o directora de l'UCA i en són membres: el
responsable i el responsable adjunt del PDI, el responsable de grau, el
responsable de postgrau, el responsable d'economia, el responsable de
recerca, el responsable de relacions institucionals, el cap de l'UGA i
l'adjunt a la direcció de l'UGA. Aquesta comissió és la resultant de la
combinació de l’actual Comissió Permanent del Departament i l’actual
equip deganal de la Facultat i assumeix les funcions de direcció que fins
ara tenien aquests dos òrgans.
COMISSIÓ DE PROFESSORAT, integrada per tot el professorat permanent,
estudia i defineix l’estratègia de la política de professorat del centre. La
dirigeix el director o directora de l'UCA. També té competències
informatives sobre adscripció del professorat i canvi en la denominació de
places de professors dels cossos docents.

●

COMISSIÓ ACADÈMICA (màsters i doctorat). Responsable de la definició,
actualització, qualitat i coordinació dels programes de postgrau: màsters i
doctorat. En formen part: el coordinador o coordinadora del programa de
doctorat, que la presidieix; els coordinadors dels màsters universitaris i
del doctoratdels

●

COMISSIÓ DE GRAUS, integrada pel degà o degana de la Facultat i els
coordinadors dels graus, el cap de secretaria dels graus, l'encarregat de
l'USQUID i un professor de suport per a diferents temes. Defineix
l’estratègia sobre aquests estudis del centre.
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●

COMISSIÓ DE RECERCA, integrada per un membre de l’àmbit de sociologia, un
altre de ciència política i un altre d’un tercer àmbit, defineix i desenvolupa
la política de recerca de l’UCA. Defineix i desenvolupa la política de
recerca de l'UCA. Ajuda a definir línies estratègiques i fa propostes de
millora.

●

COMISSIÓ ESTRATÈGICA, integrada per tots els professors amb dedicació a
temps complet, dona suport a la projecció, la planificació i el disseny de
grans temes de futur per a l’UCA, i a la presa de decisions de les
comissions delegades per a aquests temes.
COMISSIÓ PERMANENT, integrada pel director o directora del Departament,
el degà o degana de la Facultat, el responsable de tercer cicle i doctorat,
els caps de les àrees científiques, el responsable de recerca, el
responsable de qualitat, el cap i l’adjunt o adjunta a la Direcció de la
Secretaria Acadèmica, coordina el dia a dia de la gestió operativa del
centre.
COMISSIÓ DE QUALITAT, Garanteix la implantació i l'efectivitat del sistema de
garantia de la qualitat de les titulacions que s’hi imparteixin. (vegeu
apartat 3.4 d’aquest manual).
RESPONSABLES DEL PDI, tenen com a funció la contractació de professorat i
assignació de la docència de cada secció. Han de planificar una política de
PDI compartida entre les diferents àrees que estableixi de manera
unificada la varietat de persones vinculades al Departament, ja sigui
directament o indirectament a través dels seus grups de recerca: PDI,
investigadors, becaris i PSR.
COMISSIÓ DE CATEDRÀTICS, Garanteix que cap professor o professora no
participi en les decisions que afectin les propostes de provisió de places
de categories superiors a la pròpia..

●

●

●

●

Juntament amb aquestes comissions encarregades de la gestió del centre, trobem els òrgans
formals de decisió i de participació col·lectius, com la Junta de la Facultat, el Consell de
Departament, així com tots els òrgans unipersonals vinculats tant a la Facultat com al
Departament. En el futur, i quan es completi el procés de canvi i de reestructuració organitzativa a
la UPF, el màxim òrgan col·lectiu de participació i presa de decisions de les unitats de coordinació
acadèmica (UCA) serà únic i substituirà l’actual Consell de Departament i la Junta de Facultat. Se
n’haurà de definir la composició i les competències, així com el nom de les noves unitats
organitzatives que, provisionalment, s’han anomenat UCA.
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Coordinador Grau CPA

Coordinador Grau CPA

RESPONSABLE DE
GRAUS

Coordinador Grau CPA

Coordinador Grau FPE

Coordinador Grau CPA

Coordinador Màster en
Recerca en Ciència
Política

Coordinador Màster en
Recerca en Ciència
Política
Director/a UCA
RESPONSABLE DE
POSTGRAU i
COORDINADOR DE
DOCTORAT

Coordinador Màster en
Recerca en Ciència
Política

RESPONSABLE DE
RECERCA

Coordinador Màster en
Recerca en Ciència
Política

RESPONSABLE
RELACIONS
INSTITUCIONALS,
QUALITAT I INNOVACIÓ

Coordinador Màster en
Recerca en Ciència
Política

CAP GESTIÓ I
ADMINISTRACIÓ (UGA)

Coordinació d'àmbits

RESPONSABLE DEL PDI ,
coordinació professorat
ciència política

RESPONSABLE ADJUNT
DEL PDI, coordinació
professorat sociologia
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3

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT (SGIQ)

3.1 MARC DEL SGIQ UPF
Ja des dels seus inicis, la UPF té integrada en les seves activitats una cultura de la qualitat que s’ha
anat mantenint i transmetent any rere any i que l’ha arribat a posicionar actualment com una de
les universitats amb els millors indicadors en matèria de docència i de recerca tant en l’àmbit
estatal com en l’internacional.
Aquesta cultura de qualitat s’ha estès no només a la qualitat dels programes formatius sinó també
a la dels processos de gestió necessaris per a la seva execució. En paral·lel, s’ha anat gestant un
sistema intern que ha permès encaminar totes aquestes accions de manera coordinada,
cooperativa i sostinguda.
La UPF té definida i documentada la seva política i estratègia de qualitat, així com un Manual Marc
del SGIQ, un manual de processos i un catàleg d’indicadors, disponibles per a la seva consulta a la
web de Qualitat de la UPF.
El disseny del SGIQ de les titulacions de la UPF va obtenir la seva certificació l’any 2011, seguint les
directrius del programa AUDIT. Des de llavors, el sistema s'ha revisat i millorat en diverses
ocasions, essent l’última revisió l’any 2019. Des d'aquest punt de vista s'entén com un sistema que
viu en constant actualització, i on és imprescindible les aportacions dels centres a través dels
informes de seguiment anuals, les revisions dels seus SGIQs i la seva presència a la Comissió de
Qualitat.
El SGIQ Marc de la UPF es configura com un marc o model comú per a totes les titulacions de la
UPF (grau, postgrau i doctorat), permetent adaptar-se a les característiques pròpies de cada
centre. Això vol dir que hi ha un disseny comú i una implantació personalitzada que dóna resposta
a les particularitats de cada centre.
Aquest model alleugereix la tasca de recollida d'informació dels diferents centres i departaments,
possibilitant que centrin els seus esforços en l'avaluació pròpiament dita i en la generació i
seguiment de les accions de millora que cada centre/unitat decideixi endegar respectant
absolutament la singularitat, la sensibilitat, la creativitat i l’estratègia pròpia de cadascun.
El centre de Ciències Polítiques i Socials disposa del seu propi SGIQ, així com de la seva pròpia
comissió, que és la responsable del seguiment i la millora contínua, així com de la revisió i
actualització del SGIQ. Aquest sistema propi conté la política de qualitat del centre, els seus
responsables, els seus indicadors i els seus processos. Tota aquesta informació està disponible en
l'apartat Qualitat de la pàgina web del Ciències Polítiques i Socials.
3.1.1 Ò RGAN CENTRAL RESPONSABLE DEL SGIQ-UPF
L’òrgan central responsable del SGIQ Marc UPF és la Comissió de Qualitat (vegeu enllaç), que fou
creada per Resolució del rector de 30 de març del 2009. Aquesta Comissió és l'encarregada de
dissenyar, avaluar i implementar el SGIQ, que proporciona a tota la institució un marc de
referència en què s'integren i es vinculen la informació i els sistemes d'informació, amb la presa de
decisions a tots els nivells.

13

La Comissió de Qualitat integra representants de tots els grups d'interès de la Universitat (entre
ells, els centres) i disposa del suport tècnic de l'Oficina Tècnica de Qualitat (OTQ), adscrita a la
Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ).
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3.2 POLÍTICA I OBJECTIUS DE QUALITAT DEL CENTRE
3.2.1 P OLÍTICA DE Q UALITAT DEL CENTRE
L’ UCA de Ciències Polítiques i Socials manifesta el seu compromís amb les activitats acadèmiques
que desenvolupa. La qualitat d’aquestes és un factor clau per a una bona acció docent que
asseguri l’aprenentatge per part dels estudiants de les competències que cada una de les
titulacions de grau, de postgrau i de doctorat que desenvolupa el nostre centre.
Partim de la premissa que la qualitat no és un concepte que pugui ser aïllat; sinó que és una
actitud i una manera de fer les coses que ha d’impregnar totes les activitats d’un centre. En
conseqüència, quan es parla dels “objectius de la política de qualitat”, ens referim a la manera
com la qualitat s’imbrica en els objectius dels seus documents estratègics. En el marc d’aquesta
proposta estratègica, es defineixen una missió, una visió, uns valors i uns principis que inspiren la
política de qualitat del centre.

MISSIÓ

VISIÓ

VALORS

L’UCA de Ciències Polítiques i Socials té la vocació de formar –mitjançant un
model educatiu rigorós, innovador i personalitzat– persones perquè
adquireixin u n s sòlids coneixements científics i culturals, competències
transversals adequades que les ajudin a adaptar-se als canvis i reptes de la
societat i a les capacitats per desenvolupar els seus projectes de vida.

L’UCA de Ciències Polítiques i Socials té com a visió convertir-se en un centre
de recerca capdavanter, amb propòsit de servei públic, que es posicioni com
una de les institucions europees d’ensenyament superior més reconegudes
internacionalment, atractiva per als estudiants i per als professors amb més
talent i compromís.
Vol ser un centre de tracte personalitzat, eficaç i adaptable, que treballi
amb eficiència, amb claredat, amb rigor i amb immediatesa i que s’adapti al
context i a les necessitats de la comunitat, per poder assolir de manera
efectiva els resultats que persegueix, però sense perdre mai de vista el
compromís amb la societat.

Més enllà de la producció i la transmissió del coneixement, volem associar laa
nostra identitat a un conjunt de valors imprescindibles que ens han de
permetre millorar com a persones i consolidar-nos com una comunitat ètica
diferenciada en el context de les institucions d’ensenyament superior, cada
vegada més global.Vol ser un centre de tracte personalitzat, eficaç i
adaptable, que treballi amb eficiència, amb claredat, amb rigor i amb
immediatesa i que s’adapti al context i a les necessitats de la comunitat, per
poder assolir de manera efectiva els resultats que persegueix, però sense
perdre mai de vista el compromís amb la societat.
A.
LA PLURALITAT
Per integrar la diversitat de punts de vista i d’ideologies i respectar la
col·legialitat, fomentant el respecte i la col·laboració entre tots els col·lectius i
buscant espais de trobada per potenciar la transversalitat en la presa de
decisions.
B.
EL DINAMISME
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Per estar desperts davant del món que ens envolta, ser-ne agents i
alhora saber adaptar-nos i donar resposta, de manera àgil, tant als canvis que
s’hi produeixen com a les noves necessitats que se’n deriven.
C.
EL COMPROMÍS
Per esdevenir elements actius i motors de canvi i d’innovació de la
societat i contribuir així, amb creativitat, esperit crític, honestedat,
proactivitat i llibertat acadèmica, a donar resposta als problemes i als
eventuals conflictes que afecten la nostra societat i el nostre entorn.
D.
L’EQUITAT
Per garantir la igualtat d’oportunitats i de condicions; per combatre les
desigualtats o la discriminació per raó de gènere, de classe social, d’origen
ètnic o racial, d’orientació sexual i de diversitat funcional, així com per formar
professionals i ciutadans que posteriorment traslladin aquests valors als seus
cercles personals i professionals.
E.

EL RIGOR
Tant des del punt de vista acadèmic com des del punt de vista humà, per
treballar, amb autoexigència i al màxim del nostre potencial, per esdevenir un
referent en l’ensenyament i en la recerca.
F.
EL RETIMENT DE COMPTES
Per establir una relació directa amb les institucions i els col·lectius als quals
retem comptes i explicar-los amb transparència els objectius que ens
proposem i els resultats que obtenim, amb sensibilitat per absorbir les
seves valoracions.

3.2.2

O BJECTIUS

Els documents estratègics del centre han estat elaborats per l’equip de direcció, després d’un
profund debat amb els diferents col·lectius que el formen, i representen el compromís de govern.
Per aquest motiu, i en la línia de millora contínua, cal que els seus objectius siguin ambiciosos,
alhora que assumibles, i es concreten en:
OBJECTIU POL_OBJ001

TIPUS
VINCULACIÓ PLA ESTRATÈGIC

Crear, aplicar i desenvolupar dins de l’ UCA
de Ciències Polítiques i Socials un sistema
de garantia de la qualitat que, tot integrat
en el SGIQ Marc UPF, fomenti una cultura de
la qualitat i aconsegueixi un compromís amb
l’excel·lència i la millora contínua.
General
Àmbit estratègic de Docència
Objectius estratègics:
●

●

OBJECTIU POL_OBJ002

Consolidar un model educatiu propi
Donar resposta a una demanda de formació
exigent i canviant

Proporcionar als estudiants de grau i de
postgrau una formació integral en ciències
socials; és a dir, una formació que
contribueixi al seu desenvolupament com a
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TIPUS
VINCULACIÓ PLA ESTRATÈGIC

persones i ciutadans i els doti d’una
perspectiva disciplinària àmplia, respectuosa
amb els drets humans i amb la igualtat de
gènere.
Específic
Àmbit estratègic de Comunitat
Objectius estratègics:
●

Promoure una comunitat participativa i
socialment responsable

Àmbit estratègic de Responsabilitat i
Sostenibilitat
Objectius estratègics:
● Esdevenir una universitat socialment
responsable i sostenible

OBJECTIU POL_OBJ003

TIPUS
VINCULACIÓ PLA ESTRATÈGIC

Aconseguir uns resultats d’aprenentatgeformació que permetin la professionalització
dels
nostres
estudiants
i
també
l’especialització professional i en recerca
avançada en els màsters i el programa de
doctorat.
Específic
Àmbit estratègic de Docència
Objectius estratègics:
● Donar resposta a una demanda de formació
exigent i canviant

Àmbit estratègic de Recerca
Objectius estratègics:
●

●

OBJECTIU POL_OBJ004

TIPUS
VINCULACIÓ PLA ESTRATÈGIC

Fer de la recerca un dels trets definitoris de
la UPF
Definir un model de recerca i innovació
transversal a tota la UPF

Dissenyar, impartir docència i avaluar-ne els
resultats en funció dels objectius de
qualitat del sistema SGIQ Marc UPF i del
principi de transversalitat de la perspectiva
de gènere en les actuacions, a tots els nivells
i a totes les etapes. La concreció d’aquests
compromisos són els plans d’estudis, el seu
seguiment, avaluació i modificació així com
la política de professorat.
Específic
Àmbit estratègic de Docència
Objectius estratègics:
●

●

Consolidar un model educatiu propi
Donar resposta a una demanda de formació
exigent i canviant

Àmbit estratègic de Responsabilitat i
Sostenibilitat
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Objectius estratègics
● Esdevenir una universitat

socialment

responsable i sostenible

Àmbit estratègic Comunitat
●

●

OBJECTIU POL_OBJ005

TIPUS
VINCULACIÓ PLA ESTRATÈGIC

Col·laborar amb les unitats-oficines de
qualitat de la UPF i aprofitar-ne l’experiència
tècnica (OTQ, OPPE i UPEQ), complint el
marc de verificació, seguiment, modificació,
acreditació (VSMA), els processos generals
en relació amb la política de qualitat de les
agències AQU (Catalunya) i ANECA
(Espanya) i permetre així l’assoliment dels
nostres objectius de qualitat.
Específic
Àmbit estratègic de Docència
Objectius estratègics:
●

●

OBJECTIU POL_OBJ006

TIPUS
VINCULACIÓ PLA ESTRATÈGIC

Consolidar una comunitat plural i
connectada
Promoure una comunitat participativa i
socialment responsable

Consolidar un model educatiu propi
Donar resposta a una demanda de formació
exigent i canviant

Establir els protocols i els processos
necessaris per detectar problemes en el
funcionament acadèmic i administratiu, a fi
d’habilitar
procediments
de
millora
contínua.
Específic
Àmbit
estratègics
Finançament
i
Governança
Objectius estratègics :
• Impulsar canvis organitzatius per facilitar la
governança de la Universitat

OBJECTIU POL_OBJ007

TIPUS
VINCULACIÓ PLA ESTRATÈGIC

Promoure i facilitar la millor selecció i la
formació contínua del personal docent i
investigador i del personal d’administració i
serveis, fomentant la seva motivació i
participació activa en la millora contínua de
la qualitat de les activitats del centre.
Específic
Àmbit estratègic Comunitat
Objectius estratègics:
• Consolidar una comunitat plural i connectada
• Promoure una comunitat participativa i
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socialment responsable

Àmbit
estratègics
Governança
Objectius estratègics :

Finançament

i

• Impulsar canvis organitzatius per facilitar la
governança de la Universitat

La Comissió de Qualitat farà un seguiment de la relació i la vinculació de la política de qualitat de
les titulacions amb el Pla Estratègic. Les actuacions i resta de dades vinculades als objectius de
Qualitat es presenten i detallen a l’Informe de Revisió del SGIQ.
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3.3 ABAST DEL SGIQ DEL CENTRE
L’abast del SGIQ comprèn totes les titulacions (graus, màsters i doctorat) que imparteix l’ UCA de
Ciències Polítiques i Socials, que actualment són:

GRAUS

MÀSTERS

DOCTORAT

●
●

Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració
Grau en Filosofia, Política i Economia

●
●
●
●
●

Màster en Democràcies Actuals: Nacionalisme,
Multiculturalitat
Màster en Estudis Migratoris
Màster en Filosofia Política
Màster en recerca en Ciència Política
Màster en recerca en Sociologia i Demografia

●

Doctorat en Ciències Polítiques i Socials

Federalisme
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3.4 RESPONSABLES EN MATÈRIA DE QUALITAT DEL CENTRE
3.4.1. L A COMISSIÓ DE Q UALITAT DEL CENTRE
L’UCA de Ciències Polítiques i Socials té com a màxim òrgan de direcció i control del sistema de
qualitat la Comissió de Qualitat. Aquesta és la responsable de garantir la implantació i l’efectivitat
del sistema de garantia de la qualitat de les titulacions que imparteix el centre i té la funció
específica d'assegurar la coordinació i la coherència de les accions de millora en totes les
titulacions de l'àmbit de les ciències polítiques i socials. Així mateix, es responsabilitza de la posada
en marxa, el seguiment i la millora d’un conjunt de processos de qualitat que cal implantar a
cada ensenyament (graus, màsters i doctorat) i, per això, vetlla per la posada en marxa, el
seguiment i la millora d’un conjunt de processos de qualitat que s’han d’implantar sobre el model
docent. La Comissió de Qualitat del centre fou creada el 12-12-2017 per acord del Consell de
Departament de 9-11-2017
La Comissió de Qualitat del centre està formada per:

COMISSIÓ DE
QUALITAT DEL
CENTRE
(COMPOSICIÓ)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

El Director o Directora del Centre que la presideix
El responsable de la política de qualitat del centre
Dos responsables del PDI del Departament
El degà o degana de la Facultat
Els coordinadors dels graus del centre
Els coordinadors dels màsters del centre
El coordinador o coordinadora del programa de doctorat del centre
El director o directora i l’adjunt o adjunta a la direcció de la Secretaria
Acadèmica del centre
Tres representants dels estudiants: un de grau, un de màster i un de
doctorat
Un membre de l’OTQ

Les funcions de la Comissió de Qualitat són:
1.

Analitzar els indicadors de qualitat de les titulacions i fer-ne el seguiment.

2.

Revisar i aprovar els informes de seguiment.

3.

Revisar i aprovar els autoinformes d'acreditació.

4.

Elaborar, revisar i aprovar la política i els objectius de qualitat.

5.

Revisar l'estat de les propostes dels plans de millora i fer noves propostes.

6.

Revisar i aprovar el SGIQ del centre.

Igualment, les diferents comissions del centre, així com la Junta de Facultat i el Consell de
Departament són també responsables del SGIQ, en tant que col·laboren i desenvolupen tasques
de control de la qualitat en els àmbits competencials que els són propis.
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3.4.2

E L RESPONSABLE DE QUALITAT DEL CENTRE

Les funcions de disseny i de control de la qualitat són coordinades i impulsades –sota la supervisió
del responsable de l’UCA– pel responsable de qualitat del centre, el qual treballa en col·laboració i
relació amb la Unitat de Gestió Administrativa (UGA) de Ciències Polítiques i Socials i amb les
unitats administratives i tècniques de la UPF que tenen responsabilitat sobre la gestió del sistema
de qualitat: Oficina Tècnica de Qualitat (OTQ), adscrita a la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat,
i que intervenen sectorialment com la Unitat d’Organització i Processos (UOP), l’Oficina de
Programació i Planificació d’Estudis (OPPE), el centre per a la Innovació en Aprenentatge i
Coneixement (CLIK) i la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals (UCPI).
3.4.3

E LS COMITÈS D ’ AVALUACIÓ (CAI) DEL CENTRE

Dins l'àmbit de qualitat, destaquem el Comitè d'Avaluació Interna (CAI) del centre.
Els CAI que es nomenaran per als processos d’acreditació de titulacions, estaran formats, com a
mínim, pels membres següents:
●
●
COMPOSICIÓ
CAI (GRAUS I
MÀSTERS)

COMPOSICIÓ
CAI
(DOCTORAT)

●
●
●
●
●
●

El director o directora del centre (que actuarà de president del CAI)
El coordinador o coordinadora/director o directora de cada titulació
avaluada
Un membre del PDI de cada titulació avaluada
Un estudiant o graduat de cada titulació avaluada
El cap d’UGA (que actuarà com a secretari o secretària del CAI)
El responsable de qualitat del centre – perfil acadèmic
Un membre del PAS del centre que doni suport a la qualitat
Un membre de l’Oficina Tècnica de Qualitat ( OT Q )

●
●
●
●
●
●
●

El director o directora del centre
El coordinador o coordinadora de cada programa avaluat
El responsable de qualitat del centre – perfil acadèmic
Un director o directora de tesi de cada programa avaluat
Un doctorand o doctoranda de cada programa avaluat
Un membre del PAS del centre que doni suport al doctorat
Un membre de l’OTQ
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3.5 SEGUIMENT I MILLORA CONTÍNUA
El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de l’UCA de Ciències Polítiques i Socials (SGIQ-UCA)
de la Universitat Pompeu Fabra s’integra dins dels marcs de referència bàsics següents:
En primer lloc, les guies, les directrius i els estàndards derivats de la creació de l’Espai Europeu
d’Ensenyament Superior (EEES), especialment els elaborats per l’Associació Europea per a la
Garantia de la Qualitat de l’Educació Superior (ENQA).
En segon lloc, segueix les directrius establertes per les agències de qualitat: Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), Agència Nacional d’Avaluació de la
Qualitat i Acreditació (ANECA), i compleix els requisits de la normativa referent a l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials del Ministeri d’Educació i Ciència.
El SGIQ de la nostra UCA comprèn totes les activitats adreçades a assegurar la qualitat dels graus,
dels màsters oficials i del programa de doctorat en Ciències Polítiques i Socials. Així mateix, és
l’instrument que s’ha d’utilitzar tant en la fase de disseny dels ensenyaments com en la del
seguiment continu d’aquests, per assegurar l'assoliment dels objectius associats a garantir la
qualitat de la formació tant de grau com de postgrau. Institucionalment, està inserit dins del SGIQ
Marc de la Universitat Pompeu Fabra que, constitueix el sistema intern de garantia de la qualitat
de la nostra universitat (política de qualitat de la UPF).
El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat es basa en dues idees clau:
1.

Planificació i avaluació de l’acció docent.

2.

Organització de la gestió basada en processos i en la documentació del sistema.

A partir d’aquí, es poden articular els diferents mecanismes de transparència i de retiment de
comptes de la qualitat del centre. Aquests eixos són el resultat d’un procés sistemàtic de cerca de
la millora contínua de la docència i de l’impacte en termes d’aprenentatge i utilitat per als nostres
estudiants.
La nostra aposta envers la qualitat passa per potenciar la planificació estratègica de l’acció docent i
de la política del professorat, vinculant-la a les línies de recerca del nostre centre i, a partir d’aquí,
definir un conjunt de processos que s’articulin com a mecanismes sòlids i sostenibles del
seguiment de l’acció docent. La mesura i el control es fa a través d’un conjunt de dades i
d’indicadors del sistema de gestió que ens ajuda a mesurar i avaluar quantitativament i
qualitativament les activitats que s’estan duent a terme. Això possibilita el retiment de comptes a
partir de la publicació de les memòries de verificació, dels informes de seguiment, dels informes
d’acreditació i de les dades i els indicadors dels graus, els màsters universitaris i el programa de
doctorat del nostre centre.
El control de la qualitat es regula a partir de la revisió interna del sistema a través de la Comissió
de Qualitat del centre per analitzar-ne l’adequació i, si escau, proposar un pla de millora per
optimitzar-lo. Aquesta anàlisi queda recollida en un informe de revisió del SGIQ.
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La Secretaria Administrativa del centre disposa de personal qualificat per donar suport a les
activitats de desplegament i seguiment de les polítiques i els procediments específics de qualitat
interna dels programes formatius.
L’Informe anual de seguiment del centre és el principal instrument d’avaluació de les seves
titulacions. Es fonamenta en l’anàlisi, la reflexió i les propostes de millora fetes amb la participació
dels principals grups d’interès i els responsables del seguiment de cadascuna de les titulacions, i es
basa en la disponibilitat d’informació completa, actualitzada i accessible per a l’anàlisi sistemàtica i
la presa de decisions.
Per fer-ho, el centre utilitza diferents instruments i mecanismes de recollida d’informació sobre els
resultats acadèmics i la satisfacció dels grups d’interès, com les dades i els indicadors del
contenidor tècnic d’informació (repositori) per a la gestió de la qualitat de les titulacions proveïdes
per la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ), així com també les memòries de verificació,
els informes de seguiment, els informes d’acreditació i les dades i els indicadors dels graus i els
màsters universitaris del nostre centre. Totes aquestes dades estan disponibles a la web del
centre.
La Comissió de Qualitat del centre, amb aquest informe, analitza l’estat de les diferents accions de
millora proposades en informes anteriors i avalua l’impacte de la seva implementació. Al mateix
temps, els indicadors proporcionats pel SGIQ permeten generar un nou Pla de Millora, que serà el
full de ruta en temes de qualitat per al centre.
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3.6 PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS
Els grups d’interès es defineixen com el conjunt de col·lectius, persones individuals o institucions,
directament relacionats amb el desenvolupament dels programes formatius, els seus resultats i
l’impacte sobre la societat (difusió de coneixement, aplicació professional...).
Pel que fa a totes les seves titulacions, s’han d’identificar quatre grups d’interès:
●
●

●
●

El PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR (PDI), que hi imparteix la docència i que hi duu a terme la
recerca.
El PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS), que es fa càrrec del bon funcionament dels
serveis d'administració i de la gestió de tots els programes i projectes, alhora que els
garanteix.
L'ALUMNAT DE GRAU I DE POSTGRAU (màsters i doctorats).
Els TITULATS I ELS AGENTS SOCIALS interessats en la seva formació i capacitació (potencials
ocupadors, col·legis professionals, institucions públiques i privades, etc.).

Cada un d’aquests grups té la seva via natural de participació en la vida universitària i en les
decisions que s’hi prenen. En concret:
El PDI, el PAS i l'alumnat en curs participen de manera constant en l'organització, la presa de
decisions i el retiment de comptes del centre, així com de tots els seus programes formatius.
Ho fan amb mecanismes i quotes de participació diverses (establertes estatutàriament), i en els
àmbits específics del Consell de Departament, de la Junta de Facultat i de la Comissió de Qualitat
del centre. Més enllà de la participació en òrgans formals, i en relació amb el grup d’alumnat,
s’organitzen trimestralment reunions amb els delegats dels diferents programes formatius per fer
el seguiment de la docència, detectar problemes que puguin afectar la qualitat dels programes
acadèmics, o anticipar-s’hi.
Entre els mecanismes que el centre ha desplegat per a la consulta i la interlocució amb els titulats
o els Alumni i amb els agents socials interessats en la seva formació, cal citar les enquestes de
valoració del sistema i organització de l'ensenyament (EVSOE) –de centre i específiques per a
cadascuna de les titulacions–, i la realització d'estudis sobre capacitats i ocupabilitat dels nostres
titulats, amb especial èmfasi en els requisits dels ocupadors i de les
institucions amb
experiència de col·laboració amb el nostre centre. Específicament per als titulats, s’organitzen
enquestes d’inserció laboral i grups de discussió que es convoquen periòdicament (Focus
Group) i també a través de les iniciatives de la xarxa Alumni (antics alumnes) titulats a la UPF.
En relació amb els ocupadors, els sectors productius i els col·legis professionals participen en les
entrevistes i en els grups de discussió que es convoquen periòdicament. Les seves opinions i
valoracions són tingudes en compte en diferents comissions. Cal destacar el paper consultiu dels
col·legis professionals en la proposta de redefinició de les titulacions.
Les empreses i les institucions en les quals els estudiants desenvolupen els seus projectes de fi de
carrera i les seves pràctiques externes són també una font important de consulta per a les
titulacions. Els tutors de les pràctiques són consultats pels òrgans de coordinació de les titulacions
respecte a les competències de l’alumnat i sobre la coincidència entre la formació rebuda per
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l’estudiant i els requisits professionals. Ambdós aspectes tenen una gran rellevància
planificació de futurs programes formatius i en la millora dels programes en curs.

en la
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3.7 INFORMACIÓ PÚBLICA
L’ UCA de Ciències Polítiques i Socials està fortament compromesa amb els conceptes de
transparència i retiment de comptes i, com a tal, s’ha dotat dels instruments necessaris per a
això:
●

●
●

Un portal web d’accés universal a través del qual es difonen no només els programes
formatius i les seves característiques i desenvolupament, sinó també les notícies, les
actuacions i els esdeveniments de la vida universitària.
Resultats acadèmics i de satisfacció de les titulacions.
Informes de seguiment i d'acreditació de les titulacions.

A això, cal afegir-hi la participació i l’organització d’esdeveniments orientats a la difusió de l’oferta
formativa com el Saló de l’Ensenyament, les Jornades de Portes Obertes, les visites a instituts
d’educació secundària i ajuntaments o les sessions d’acollida dels estudiants.
El retiment de comptes intern es fa a través de les comissions competents en els programes
formatius: Comissió Permanent, Comissió de Professorat, Comissió Acadèmica, Comissió
Estratègica, Comissió de Recerca i Comissió de Grau, i Comissió de Qualitat. A totes hi ha
representació de professors, estudiants i PAS, que reben informació i tenen la potestat de
sol·licitar explicacions detallades, discutir i rebatre les argumentacions presentades i proposar
alternatives.
El retiment de comptes extern es fa a través de:
1.La publicació a la web de la informació relativa al funcionament dels programes formatius.
Estudis (Programes Formatius)
2.Els processos de verificació, seguiment i acreditació de les titulacions a les administracions
públiques i agències d’avaluació
En relació amb el SGIQ del centre, a la pàgina web se’n pot consultar el document descriptiu, així
com la política i e l s objectius de qualitat del centre, l’òrgan responsable de la qualitat i els
processos específics i les titulacions que imparteix.
També s’hi pot consultar tota la documentació relativa a la verificació, el seguiment, la
modificació i l’acreditació dels títols del centre, organitzada segons el nivell d’estudis: grau,
màster i doctorat.
Pàgina de Qualitat al lloc web del Centre
Pel que fa al retiment de comptes, els resultats acadèmics de les diferents titulacions estan
disponibles, com s'ha esmentat abans, a la pàgina web institucional, on es publiquen totes les
dades i els indicadors de la UPF . Des d’aquesta pàgina web també es pot accedir a aquestes dades
per a cadascun dels graus, màsters i doctorats que s’hi imparteixen.
U.P.F. Dades i indicadors
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Així mateix, s’hi publiquen els resultats de les enquestes de satisfacció dels diferents estudis i
les anàlisis que el mateix centre ha encarregat per estudiar i millorar aquells aspectes detectats
pels responsables del SGIQ.
El centre disposa d’un procés propi sobre aquest punt: POL6.1Gestionar la informació pública i el
retiment de comptes dels programes formatius del centre de Ciències Polítiques i Socials (vegeu
Manual de processos).
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3.8 MAPA DE PROCESSOS
El Mapa de processos és un esquema gràfic que reflecteix, en aquest cas, els processos que
afecten a la UCA de Ciències Polítiques i Socials i les relacions que estableixen entre aquests.
Dins el mapa de processos universitari, es diferencien tres tipus de processos:
•
Processos estratègics: persegueixen aconseguir els objectius estratègics de cadascuna de
les àrees d’actuació de la Universitat.
•
Processos clau: vinculats al desplegament de les polítiques pròpies de la Universitat,
orientats a la prestació de serveis.
•
Processos de suport: no vinculats al desplegament de les polítiques pròpies de la
Universitat, però necessaris per al desenvolupament de la seva activitat pròpia.
Alhora, es contemplen un seguit de processos transversals, associats al SGIQ Marc UPF, que
afecten a la totalitat dels centres docents integrats existents dins la UPF i que es poden consultar a
l’enllaç: Processos Transversals. Per la seva part, la consulta de la relació dels processos associats
al SGIQ del centre de Ciències Polítiques i Socials, així com l’accés a la fitxa i diagrama de cada
procés, es pot fer a través de l’enllaç Processos SGIQ Centre UCA fitxes i diagrames
Els processos associats al SGIQ Marc UPF es revisen i s’actualitzen anualment, a l’igual que el
processos associats al SGIQ del centre.
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3.9 PROCESSOS
El manual de processos de la UCA de Ciències Polítiques i Socials consta d’un total de deu
processos. Addicionalment, la UPF disposa d’una sèrie de processos transversals que, alhora,
afecten la totalitat de centres integrats:

Relació de processos transversals

Manual de Processos del Centre-UCA
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3.10 CATÀLEG D’INDICADORS
Els indicadors relacionats amb els processos transversals del SGIQ Marc UPF es concreten al
Catàleg d’indicadors amb un índex que enllaça a la fitxa de cada un d’aquests indicadors.
El centre de Ciències Polítiques i Socials disposa d’un Catàleg d’indicadors propi per als processos
de centre.
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4

VERSIONS DEL SGIQ

VERSIÓ

DATA

1

2008 (versió inicial)

2

15 DE DESEMBRE DEL 2011 (certificació del disseny d’AUDIT)

3

5 DE NOVEMBRE DEL 2014

4

16 DE JULIOL DEL 2015

5

10 DE GENER DEL 2017

6

27 DE FEBRER DEL 2017

7

27 DE FEBRER DEL 2018

8

21 DE MARÇ DEL 2019

9

Canvis descrits en l’Informe de Revisió del SGIQ (aprovat
l’11-03-2020 per la Comissió de Qualitat del centre]
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