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1. Introducció
El 6Q-Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de les titulacions de la UPF (6QSGIQt.UPF o 6Q, a partir d’ara) té el seu origen en el programa AUDIT, desenvolupat
des de l’any 2007 per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(AQU Catalunya), amb l’objectiu d’orientar i d’avaluar el disseny dels SGIQ a les
universitats. El programa AUDIT s’estructura en un conjunt de dimensions que tenen el
seu origen en les recomanacions per a la garantia de la qualitat elaborades per la
European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).
La Universitat Pompeu Fabra (UPF) va sol·licitar la participació en el programa AUDIT
en l’edició del 2010. A partir d’aquell moment, seguint les directrius d’aquest programa
i d’acord amb el protocol de verificació1 de títols universitaris fixat per les agències
AQU i ANECA, la UPF va iniciar el disseny i la implantació d’un Sistema de
Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ), anomenat 6Q,2 que és el nom i l’estructura del
sistema d’informació de les titulacions del qual ja disposava la Universitat.
El resultat va ser un manual en què s’explica quina és la política de qualitat de la
Universitat i el seu sistema intern per assegurar-la (òrgans i càrrecs responsables,
sistemes d’informació per a la direcció [SID]...), juntament amb una fitxa i un diagrama
de tots els processos que comprenen tots els aspectes de garantia interna de la qualitat a
la UPF relacionats amb les titulacions, que l’AUDIT preveia que eren una trentena
(vegeu l’annex 1. Taula de processos).
El disseny del 6Q-SGIQt.UPF, aplicable a totes les titulacions de la UPF, incloses les
dels centres adscrits, va ser certificat per l’AQU l’any 2011.
A partir d’aquell moment, el 6Q-SGIQt.UPF se situa com a instrument fonamental i
font principal d’informació per fer el seguiment de la qualitat de les titulacions i la seva
acreditació.
Des de llavors ençà, el 6Q-SGIQt.UPF s’ha revisat, millorat i ampliat i s’entén com un
sistema viu en constant actualització. Per això, en aquest procés són imprescindibles les
observacions i les aportacions que es fan des de les facultats i els departaments a través
dels informes de seguiment.
Aquest sistema ha servit de marc per a la implementació del Sistema de Garantia Interna
de Qualitat dels Centres UPF, cobrint tots els programes formatius de Graus, Màsters i
Doctorats segons l’estructura definida a l’Annex 5 d’aquest Manual.
1
2

Concretament amb el capítol 9 (Sistema de Gestión de Calidad) del programa VERIFICA de l’ANECA, el programa que avalua els títols.
En aquell moment les 6Q feien referència a la informació següent: (Q1) Accés i matrícula, (Q2) Rendiment, (Q3) Satisfacció, (Q4) Pràctiques i

mobilitat, (Q5) Inserció laboral i (Q6) Persones, gestió i serveis.
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2. Política de qualitat de la 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, 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.
La forta aposta que ha fet la UPF per adaptar ràpidament tota la seva oferta
docent, incloent-hi la dels centres adscrits, a l’Espai Europeu d’Ensenyament
Superior ha estat possible gràcies a aquesta cultura de qualitat immersa no només
en la qualitat dels programes formatius sinó també en 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.
L’equip de govern ha anat definint les polítiques de qualitat, que són formalitzades
a través del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat, el 6Q-SGIQt.UPF, i que
recull les bones pràctiques que la UPF ha fet i que les complementa amb un seguit
de processos de documentació i de generació d’evidències que contribueixen a
millorar el sistema.
Simultàniament a la creació i a la implantació del sistema intern 6Q-SGIQt.UPF,
la Universitat ha aprovat la seva estratègia en el document “UPF25 anys”, que
recull els objectius estratègics, organitzats en eixos i el marc de governança i gestió
eficient com a document general de la Universitat, en què els aspectes de qualitat no
n’estan exempts. En aquest context, el valor de 'cultura de qualitat i gestió
eficient' deixa palesa la voluntat de generar un seguit d’estratègies i programes en
aquesta línia que se centrin tant en temes docents, de recerca, de gestió i de retiment
de comptes amb la societat.

En el curs 2015/16 es va aprovar el Pla Estratègic 2016-2025 que redefineix els
objectius estratègics de la Universitat. El procés d’elaboració del Pla ha permès
concretar i formular la visió estratègica institucional, i ha sigut a més una
oportunitat per pensar i definir entre tots els membres de la comunitat universitària
la UPF que es vol per al futur.

Així, la visió que la UPF defineix en aquest instrument de planificació i gestió global
de la Universitat Pompeu Fabra per als pròxims deu anys és la següent:
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Visió “Pla Estratègic 2016-2025”
Una universitat de recerca capdavantera, 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.
Una universitat personalitzada, 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.
Una universitat pública, econòmicament sostenible,que es financi amb una aportació adequada de recursos públics i
també amb altres fonts de recursos generats per la mateixa activitat de la Universitat.
Una universitat urbana, centrada en els reptes que afronta Barcelona i el seu entorn urbà, que aprofiti la modernitat i la
creativitat d’una ciutat oberta al món com a font d’inspiració per incidir en la transformació de la Universitat.

En aquest pla es recull un seguit de valors de llibertat acadèmica; de col·legialitat
i subsidiarietat; de la unitat del saber; compromís amb la ciutat, el país i el món, i
de cultura de la qualitat, transparència i retiment de comptes que es transcriu a
continuació:
Una
universitat pública, econòmicament sostenible,
que es financi amb una aportació adequada de recursos públics i també amb altres fonts de
Valors “Pla
Estratègic
recursos
generats
per2016-2025”
la mateixa activitat de la Universitat.
Més enllà de la producció i transmissió del coneixement, volem associar la 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. Aquests valors que
dibuixen nostra aposta cap a la millora continua són: la pluralitat, l’autonomia, el dinamisme, el compromís, l’equitat,
el rigor, i el retiment de comptes

Una universitat urbana, centrada en els reptes
que afronta Barcelona i el seu entorn urbà,
que aprofiti la modernitat i la creativitat d’una ciutat oberta al món com a font d’inspiració
És incidir
en aquest
Estratègic 2016-2025
on la institució defineix els seus objectius
per
en la Pla
transformació
de la Universitat.
estratègics que regeixen les seves actuacions dels propers anys. Aquests
objectius consisteixen a:
Març del 2010.
Document estratègic “UPF25 anys”













Incidir en l’entorn des de la Universitat
Situar la UPF com un referent atractiu per al seu entorn
Consolidar un model educatiu propi
Donar resposta a una demanda de formació exigent i canviant
Consolidar una comunitat plural i connectada
Promoure una comunitat participativa i socialment responsable
Fer de la recerca un dels trets definitoris de la UPF
Definir un model de recerca i innovació transversal a tota la UPF
Impulsar canvis organitzatius per facilitar la governança de la Universitat
Garantir la sostenibilitat financera necessària per mantenir la qualitat del servei públic

El compromís de la UPF per garantir la qualitat i la millora continua queda reflectit igualment als
següents objectius estratègiques del Pla:
Impulsar uns serveis generals dedicats a promoure i a garantir la qualitat que disposin dels instruments i dels
incentius adequats per impulsar les polítiques que la Universitat adopti i per proveir el conjunt de la institució dels
serveis comuns necessaris.
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Impulsar una nova cultura de l’avaluació de programes i serveis mitjançant una anàlisi acurada dels processos i dels
resultats lligada al retiment de comptes, a la transparència i a la revisió crítica del nostre funcionament, que ens permeti
dur a terme les propostes de canvi que se’n derivin, i la introducció d’incentius adequats per a la millora contínua.
Promoure titulacions innovadores i de qualitat que puguin tenir interès tant per als estudiants locals com per als dels
altres països, i esforçant-nos per millorar-les contínuament perquè ofereixin la millor formació possible.

Parlar de política de qualitat és parlar d'estratègia de la institució; d'aquí que el màxim
responsable de la institució sigui el rector, que delega al Vicerector/Coordinador de
Qualitat. A més, la política de qualitat de la UPF és revisada per la Comissió de
Qualitat, presidida pel mateix rector i amb representants de tots els grups d'interès de
la Universitat. Aquesta Comissió de Qualitat estableix els objectius, les actuacions i
les prioritats d'aquesta política comuna (vegeu l’annex 2), i difon els seus acords a
través de l’Oficina Tècnica de Qualitat, adscrita a la Unitat de Projectes, Estudis i
Qualitat, que depèn directament del Gabinet del Rectorat, o a través del mateix
Coordinador de Qualitat.
Els mecanismes de difusió dels acords de la Comissió que afecten la política de qualitat
de la institució són els habituals que té implementats la Universitat des de fa temps, com
és el sistema d'informació per a la direcció (SID), com a repositori de la documentació
generada així com de les avaluacions realitzades, reforçat a través de presentacions en
reunions conjuntes mensuals entre membres del Consell de Direcció, directors, degans i
Gerència.
La definició d'indicadors i de valors objectius associats als objectius de qualitat, que
permetin copsar l'evolució de la institució i entrar en el procés de millora contínua:
informació-avaluació-seguiment-millora, és també una constant en la política de
qualitat de la UPF. En aquest sentit, es disposa dels mecanismes de recollida sistemàtica
de les evidències que posa a l'abast dels responsables de cada procés perquè puguin ferne l'avaluació i la definició dels plans de millora corresponents.

Universitat Pompeu Fabra
6Q-SIGQ titulacions

6/52

El marc normatiu de la Universitat defineix clarament les responsabilitats en matèria de
qualitat, la qual cosa facilita el desplegament de les estratègies abans esmentades. Així,
el rector, com a responsable acadèmic màxim de la institució, segons els Estatuts (art.
50), també en matèria de qualitat, delega les funcions de planificació estratègica de la
UPF, estratègia del Grup UPF i d'avaluació institucional –qualitat–Coordinador de
Qualitat. El rector també crea la Comissió de Qualitat (Resolució del rector de 30 de
març del 2009) com a instrument que impulsa, garanteix, desenvolupa i promou la
qualitat alhora que assessora la institució en aquesta matèria. El responsable del centre
és directament responsable de la política de qualitat específica de les titulacions que
s’imparteixen en el seu centre que queda reflectida en el SGIQ de cada Centre, recollint
les seves singularitats. El personal d'administració i serveis implicat en els processos
docents, també són responsables de l'execució de les accions relacionades amb el
sistema de qualitat.

Organigrama de responsabilitats en matèria de qualitat a la UPF

La Universitat Pompeu Fabra dins del seu 6Q-SGIQt.UPF té definits tots els processos
implicats en el desenvolupament de les seves titulacions. Aquest model combina un grup
de processos, que és majoritari i són comuns a totes les titulacions, amb un segon grup
més reduït i que permet adaptar-se a les especificitats de cada centre/unitat. 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.
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3. Garantia de la qualitat dels títols de grau, postgrau i
doctorat: 6Q-SGIQt.UPF
La política de garantia de la qualitat de les titulacions té, per una banda, una dimensió
d’universitat que es veu reflectida en la definició del 6Q-SGIQt.UPF, i consisteix a
assegurar que el funcionament de les titulacions es basa en la disponibilitat
d’informació efectiva per a la presa de decisions, l’anàlisi sistemàtica i la promoció de
la millora contínua de les titulacions, entenent que aquests elements són requisits
necessaris de la qualitat docent de la Universitat. Per altra banda, té una dimensió de
Centre donat que cadascun utilitza el 6Q-SGIQt.UPF com a marc per a l’elaboració del
seu propi SGIQ.
La qualitat de la docència es defineix a partir de l’esquema següent:
INNOVACIÓ I MILLORA
Professor

Universitat

Procés

Resultats

SATISFACCIÓ

RENDIMENT

-Estudiants

-Acadèmic
-Inserció laboral

-Graduats
-Professorat
-Pas

Estudiants
Graduats
Societat

Model de qualitat docent a la UPF

El 6Q-SGIQt.UPF es defineix com el conjunt de polítiques, processos i procediments
requerits per planificar, executar, avaluar i millorar de forma contínua l’estratègia de la
Universitat en relació amb la docència, i integra els aspectes següents:
1.
2.
3.
4.

Política de qualitat i òrgans responsables.
Sistemes d’informació propis i sistema d’alertes.
Definició de processos.
Mecanismes de participació dels grups d’interès en la millora de la qualitat de
les titulacions.
5. Mecanismes de prevenció i correcció.
I se sosté en un sistema d’informació (SID) coherent i eficaç, que conté la informació
relativa a sis dimensions que incideixen en la garantia de la qualitat de les titulacions de
grau i de màster universitari, les 6Q, cadascuna configurada autònomament, amb
informació i requeriments propis:
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Els sis blocs de qualitat

Aquest sistema d’informació incorpora un mecanisme d’alertes que consisteix a fer
evidents els casos en què els valors associats a uns objectius de qualitat no arriben als
mínims establerts. Aquest sistema d’alertes queda recollit en els protocols d’anàlisi de
les Q, una eina per facilitar l’anàlisi dels resultats (vegeu l’apartat 6.3 i l’annex 4).
Els continguts de les diferents dimensions o blocs s’ajusten a les exigències del
programa VERIFICA, així com als requisits necessaris per acreditar les titulacions i per
certificar el mateix Sistema de Garantia Interna de la Qualitat.

L’Informe de seguiment de la Universitat garanteix i formalitza una gestió de
qualitat, d’acord amb els requeriments de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior
(EEES). Aquest informe es fa anualment i recull informació de totes les titulacions, a
partir dels Informes de Seguiment de Centre.
L’Informe de Seguiment de Centre és el principal instrument d’anàlisi de les titulacions
dels Centres. 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 se sustenta en el sistema d’informació per a la
direcció (SID), que és on, entre altra informació, hi ha actualitzada la relativa a les 6Q.

Per últim, e l 6Q-SGIQt.UPF també té una dimensió externa, lligada als processos de
seguiment anual i d’acreditació de les titulacions verificades. El compromís de garantia
externa de la qualitat es materialitza en:
-

El sistema d’informació pública de la titulació, que comprèn les pàgines web de
les titulacions, amb informació sobre la planificació operativa del pla d’estudis;
la informació disponible a la intranet de la Universitat, a l’Aula Global-Moodle,
i la pàgina Dades i indicadors per estudi, que recull els principals indicadors i
requisits d’informació per fer el seguiment de les titulacions.

-

L’acreditació de les titulacions

-

La Certificació del SGIQ dels Centres.

-

L’obtenció dels segells de qualitat vinculats a les dimensions addicionals.
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4. Responsables del 6Q-SGIQt.UPF
La responsabilitat del 6Q recau en els òrgans estatutàriament previstos en
l’àmbit polític per a la presa de decisions, i en les unitats centrals de la Universitat
pel que fa als aspectes tècnics.
El rector se situa a la cúspide del sistema de garantia de la qualitat, que implica
també els vicerectors/coordinadors generals competents en matèria de qualitat,
de docència, de política científica, de postgrau i doctorat, de professorat i
d’economia, d’acord amb les seves competències respectives.
En un nivell més específic, l’òrgan central responsable del sistema de garantia de
la qualitat de la Universitat és la Comissió de Qualitat (vegeu l’annex 2),
presidida pel rector.
Pel que fa als Centres, el seu sistema de garantia interna de la qualitat determina
quina és la seva estructura de responsabilitat en aquest àmbit, sempre sota la direcció
del responsable del Centre/Unitat, preferentment amb un membre de l’equip de
direcció específicament encarregat de la qualitat.
Igualment els Centres han de comptar amb una Comissió responsable de garantir la
implantació i efectivitat del sistema de garantia de la qualitat de les titulacions que
s’hi imparteixin. La Comissió serà nomenada per la Junta de Centre o Consell de
Departament.
La Comissió responsable estarà formada, com a mínim, pels membres següents:
a) el/la director/a de la Unitat/Centre a més del membre de l’equip de direcció
encarregat de qualitat,
b) el/la Degà/na,
b) els/les coordinadors/es docents dels graus,
c) els/les coordinadors/es docents dels màsters universitaris,
d) els/les coordinadors/es docents dels programes de doctorats,
e) el/la cap de la Secretaria Administrativa del Centre,
f) dos representants del professorat (especialment amb responsabilitats en
pràctiques, treball fi de grau, mobilitat, etc).
g) tres representants dels estudiants (grau, màster i doctorat).
Igualment, la Junta de Centre i el Consell de Departament són també responsables
del 6Q-SGIQ en tant que formalitzaran l’aprovació dels documents i informes de
qualitat.

En el nivell tècnic, la responsabilitat sobre la gestió del sistema de qualitat recau en
l’Oficina Tècnica de Qualitat (OTQ) adscrita a la Unitat de Projectes, Estudis i
Qualitat, però hi intervenen sectorialment altres unitats, com la Unitat
d’Organització i Processos (UOP) i 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).
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4.1 Òrgan central responsable del 6Q-SGIQt.UPF
4.1.1

Comissió de Qualitat de la UPF

Creada per Resolució del rector de 30 de març del 2009, la Comissió de Qualitat, a
partir de la modificació de la Comissió de Planificació i Avaluació anterior, és l’òrgan
assessor del rector en matèria de qualitat institucional, i específicament en relació amb
els processos de planificació, avaluació i acreditació que duu a terme la Universitat, així
com de la seva metodologia.
La Comissió de Qualitat és l’encarregada de dissenyar, avaluar i implementar el 6QSGIQt.UPF, que proporciona a tota la institució un marc de referència en el qual
s’integren i es vinculen la informació, els sistemes d’informació, amb la presa de
decisions a tots els nivells. Les seves funcions són:
a) Impulsar la millora contínua en tots els àmbits de la Universitat: docència, recerca i
gestió.
b) Garantir l’adequació, l’ordenació i la qualitat dels processos i de les metodologies
de planificació, avaluació i acreditació de la Universitat; coordinar les diferents
estratègies en aquest àmbit i proposar-ne de noves, específicament en els processos
d’avaluació institucional de la qualitat, en l’elaboració de plans de millora i en el
desplegament dels plans directors.
c) Desenvolupar en el camp de l’assegurament de la qualitat les funcions previstes per
la normativa, i per les diferents administracions i agències de qualitat,
específicament pel que fa al Sistema de Garantia Interna de la Qualitat.
d) Promoure, facilitar i assegurar que tant l’activitat en el camp de la docència com de
la recerca i de la gestió siguin avaluades sistemàticament i disposin dels elements de
suport i informació que ho facin possible, a través dels sistemes d’informació per a
la direcció, per a la docència i per a la recerca.
e) Assessorar tant el rector i el Consell de Direcció, com les unitats que hi participin,
en el desplegament dels elements de planificació i de millora previstos i el seu
encaix institucional.
La Comissió de Qualitat està composta per representants de tots els grups d’interès de la
Universitat (podeu veure’n la composició detallada a l’annex 2).
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5. Sistema d’informació de suport al 6Q-SGIQt.UPF: el
sistema d’informació per a la direcció (SID)
Com ja s’ha comentat, el 6Q-SGIQt.UPF disposa d’un sistema d’informació coherent i
eficaç, el sistema d'informació per a la direcció (SID), que conté la informació relativa a
sis dimensions que incideixen en la garantia de la qualitat de les titulacions de grau i de
màster universitari, les 6Q, cadascuna configurada autònomament, amb informació i
requeriments propis.
El sistema d’informació per a la direcció (SID), ubicat al Campus Global (la intranet de
la Universitat), integra els diferents sistemes i fonts d’informació i avaluació de la
Universitat en l’àmbit de la docència:
a. Informació de cada titulació: memòria de verificació, informes de seguiment,
informes de modificacions...
b. Sistema d’informació de la docència: informes d’accés i matrícula, rendiment,
graduació, abandonament, recursos humans en docència, etc.
c. AVALDO, aplicació de l’avaluació trimestral de la docència rebuda per part dels
estudiants.
d. Enquestes de valoració i satisfacció del títol per part dels diferents agents
implicats: estudiants de grau i de màster universitari, PDI i PAS vinculat a les
titulacions.
e. Informes de valoració de les pràctiques: enquesta als estudiants en pràctiques i
informes dels tutors acadèmics.
f. Informes de mobilitat: estudiants de la UPF en mobilitat (outgoing) i estudiants
a la UPF en mobilitat (incoming).
g. Informes de valoració de l’orientació als estudiants: enquesta als participants en
el programa ACTE (d’acció tutorial).
h. Estudis d’inserció laboral: inserció professional dels graduats de la UPF,
inserció laboral dels estudiants de les universitats catalanes (AQU Catalunya) i
inserció laboral dels doctors de les universitats catalanes (AQU Catalunya).
i. Bústia de suggeriments, queixes i reclamacions.
j. Rànquings universitaris.
k. Altres enquestes que facilitin la recollida d’informació útil per millorar les
titulacions.

A continuació es detalla la informació de cada bloc:
Q1. Política, innovació i millora
En aquest bloc, de tots els títols que s’imparteixen a la Universitat s’hi troben:
-

les memòries de verificació,
els informes de seguiment,
els informes de les modificacions introduïdes i
els informes d’acreditació
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Q2. Accés i matrícula
Per als graus, aquesta dimensió es compon de quatre informes:
1. La fitxa de preinscripció: s’elabora per a cada facultat a partir de les dades de
preinscripció del mes de juliol. Consta dels continguts següents:
 Oferta de places de cada titulació de la facultat
 Demanda en primera opció
 Ràtio demanda en primera opció/oferta
 Nota de tall
 Comparació amb titulacions d’idèntica o similar denominació de la resta del
sistema universitari català
2. Informe de preinscripció: anàlisi dels resultats més destacats de la demanda en
primera opció per al conjunt de la universitat.
3. Informe d’accés i matrícula de nou accés a primer curs: consta d’una anàlisi global
d’universitat i ofereix informació per a cada titulació dels indicadors següents:













Demanda en primera opció/oferta de l'estudi
Nota de tall de l'estudi
Estudiants de nou accés segons la via d'accés (PAU, majors de 25 anys, altres...)
Estudiants de nou accés segons el cicle (1r. i 2n. cicle, 2n. cicle, 2a.
llicenciatura)
Percentatge d’estudiants de primera opció matriculats
Nota mitjana d'accés
Percentatge d’estudiants amb nota d'accés igual o superior a 7
Titularitat del centre de secundària de procedència
Nivell d'estudis dels pares
Aspectes tinguts en compte per triar l'estudi
Sexe
Procedència (domicili familiar)

4. Informe de matrícula: consta d’una anàlisi global d’universitat i ofereix informació
per a cada titulació dels indicadors següents:






Estudiants matriculats
Estudiants matriculats per curs
Estudiants segons edat i sexe
Estudiants segons la procedència geogràfica (domicili familiar)
Estudiants equivalents a temps complet (EETC)

Per als màsters aquest apartat és més reduït. Consta d’una anàlisi global sobre la
demanda i la matrícula als màsters universitaris i ofereix la següent informació pel que
fa a la titulació:
1. La fitxa de preinscripció:


Demanda, preinscripció, acceptació i matrícula.

Universitat Pompeu Fabra
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2. La fitxa de matrícula de nou accés, amb els indicadors següents:





Sexe
Edat
Nacionalitat
Universitat de procedència

3. La fitxa de matrícula total, amb els indicadors següents:





Sexe
Edat
Nacionalitat
Universitat de procedència

Q3. Desplegament i rendiment de les titulacions
Per als graus, aquesta dimensió consta dels informes següents:
1. Evolució del rendiment acadèmic de la UPF: Informe general d’Universitat.
2. Informe de rendiment, amb els indicadors següents:




Taxa de rendiment per assignatura
Taxa de rendiment per estudi
Distribució de les assignatures segons la seva taxa de rendiment

3. Informe de graduació, amb els indicadors següents:









Graduats en t
Graduats en t + 1
Taxa de graduació (graduats en t o t + 1)
Total de graduats
Durada mitjana de l'estudi
Taxa d'eficiència
Crèdits matriculats per grau de repetició
Situació per nota d'accés

4. Informe d’abandonament








Percentatge d’abandonament per tipologia
Abandonament per no superar el règim de permanència
Taxa d'abandonament
Crèdits superats a l'abandonament
Abandonament per universitat i per tipologia d’estudis
Taxa d'abandonament per estudis
Abandonament per no superar el règim de permanència de primer curs per
estudis
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Per als màsters, aquesta dimensió consta d’un informe de resultats universitaris i d’una
fitxa amb els indicadors següents:






Taxa de rendiment
Total de graduats
Graduats en t
Graduats en t + 1
Abandonament

Q4. Satisfacció
Aquesta dimensió es concreta en l'obtenció d'evidències sobre els nivells de satisfacció
dels diferents col·lectius amb el desenvolupament de la titulació (docència, organització
del sistema i de l’ensenyament). Els instruments valoratius de la titulació, agrupats per
col·lectius, són els següents:
1. Estudiants: enquesta de valoració de la docència (AVALDO EEES) i enquesta
de valoració del sistema i organització de l’ensenyament (EVSOE).
2. Graduats: la valoració de la titulació es dóna en el marc de l’enquesta d’inserció
laboral dels graduats de la UPF, que s’ocupa de la dimensió Q5. Inserció laboral.
3. Personal docent i investigador: enquesta al PDI de la titulació.
4. Personal d’administració i serveis: enquesta al PAS vinculat a la titulació.
5. Altres enquestes que es considerin necessàries (empleadors, antics alumnes ...).
Els estudis i els informes que integren la dimensió Q4. Satisfacció són els següents:
1. El sistema AVALDO EEES d’avaluació de la docència per part dels estudiants
El qüestionari, adaptat a les necessitats avaluatives de la docència plenament
adaptada a l’EEES, estableix les preguntes següents, referides a l’assignatura i a tots
els professors que imparteixen docència en l’assignatura:
Valora els següents aspectes de la docència de l’assignatura (0 molt insatisfactori 10 molt satisfactori)
1. Les classes magistrals
2. Les classes pràctiques
3. Les classes de seminari i altres activitats docents
4. L’assignatura en el seu conjunt
Valora les següents afirmacions referides a la docència del professor (0 molt en
desacord - 10 molt d’acord )
5. El professor ha complert adequadament les seves obligacions docents (pla
docent, puntualitat, etc.)
6. Estic satisfet/a amb la seva docència
2. El sistema d’alertes sobre la docència. A partir dels resultats trimestrals d’AVALDO
EEES s’elabora un informe amb els resultats que se situen fora dels estàndards de
qualitat de la universitat (resultats inferiors a 5 i a 4 punts en les preguntes 4 i 5 del
qüestionari). Aquest informe permet identificar i analitzar aquests resultats i
concentrar-hi tots els instruments de millora pedagògica de què disposa la
universitat.
Universitat Pompeu Fabra
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3. L’enquesta de valoració del sistema i organització de l’ensenyament. Es fa amb
periodicitat triennal a una mostra d’estudiants representativa de les diferents
titulacions de la Universitat. Els continguts del qüestionari s’ocupen de les
dimensions següents:









Informació i decisió sobre l’accés a la UPF
Imatge de la UPF abans i després de l’accés
Organització personal del temps
Organització acadèmica de la UPF
Equipaments de la UPF
Serveis i atenció als alumnes
Informació i comunicació
Valoracions generals (dels estudis, d’estudiar a la UPF, de la qualitat de
l’ensenyament, de l’accessibilitat i l’atenció dels professors, de l’atenció a
l’estudiant, dels serveis de la UPF, etc.)

4. L’enquesta d’inserció laboral dels graduats de la UPF analitza la seva inserció
laboral així com també la satisfacció amb la formació rebuda, de manera que els
seus continguts abasten les dimensions Q3 i Q5. El disseny mostral permet analitzar
els resultats als nivells d’universitat i de cadascuna de les àrees de coneixement. Els
principals indicadors que informen de la satisfacció dels graduats amb la UPF són:








Grau de satisfacció general amb la UPF
Grau de satisfacció general amb la titulació
Grau de satisfacció amb diversos aspectes dels estudis
Si hagués de començar de nou, triaria la UPF? Triaria la mateixa titulació?
Utilitat de determinades competències per a la feina actual i formació adquirida
a la UPF
Insuficiències dels estudis cursats a la UPF
Elements dels estudis cursats a la UPF afavoridors de la carrera professional

5. L’enquesta al PDI, que està en procés de desenvolupament, recollirà la valoració del
PDI al voltant de la seva satisfacció amb l’organització dels estudis i dels serveis de
suport a la docència.
6. L’enquesta al PAS de la titulació recollirà la seva opinió sobre la gestió dels
processos de docència.
7. Aquesta dimensió també conté la bústia de queixes, reclamacions i suggeriments
general de la Universitat.
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Q5. Pràctiques, mobilitat, orientació i inserció laboral
La dimensió Q5 es concreta en l’obtenció d’evidències valoratives sobre:
1. Les pràctiques externes, per part dels estudiants i els tutors externs. Per als graus es
fa una fitxa per titulació i universitat amb els indicadors següents:



Estudiants que han fet pràctiques externes curriculars
Estudiants que han fet pràctiques externes extracurriculars

2. La mobilitat, tant per als estudiants de la UPF en mobilitat (outgoing) com dels
estudiants en mobilitat a la UPF (incoming).
Per als graus es fa una fitxa per estudi i universitat amb els indicadors següents:







Estudiants en mobilitat a la UPF per programa de mobilitat
Estudiants en mobilitat a la UPF per països de procedència
Estudiants de la UPF en mobilitat per programa de mobilitat
Estudiants de la UPF en mobilitat per països de procedència
Percentatge d’estudiants en mobilitat sobre els estudiants matriculats
Percentatge d’estudiants graduats que fan mobilitat

3. L’orientació que s’ofereix als estudiants al llarg dels estudis.
4. La inserció laboral. Durant anys la universitat feia una enquesta sobre “La inserció
professional dels graduats de la UPF”, promoguda pel Consell Social, amb una
periodicitat pluriennal (el darrer estudi disponible és de l’any 2006).
Aquesta enquesta va ser substituïda per la que realitza l’AQU en col·laboració amb
els consells socials de les universitats públiques catalanes, amb una periodicitat
triennal (2005, 2008, 2011 i 2014 per als graus; 2014 per als màsters universitaris), i
que ofereix informació sobre la inserció laboral dels graduats i les seves
característiques en tres nivells d’agregació:




Resultats globals de la UPF
Fitxa resum per estudi
Total per àrea

Q6. Personal i gestió de recursos
El Q6 és la dimensió on es vinculen tots aquells altres àmbits que incideixen en la
qualitat del procés docent i de l’aprenentatge no previstos en la resta de dimensions
com ara els processos relacionats amb les persones que ofereixen els serveis: col·lectiu
de PDI i de PAS, tipus, nombre i qualitat dels equipaments i dels serveis, tant els de
suport directe al procés de docència-aprenentatge com els indirectes en benefici de tota
la comunitat universitària.

Universitat Pompeu Fabra

17/52

Rànquings
En aquest apartat hi ha una relació de rànquings universitaris i la posició que hi ocupa la
UPF.
Altres estudis
Aquest apartat vol ser un repositori de documents i d’informacions que es considera que
poden ser d’interès per als degans i els directors de les titulacions.

A l’annex 4 hi ha una taula resum dels informes i dels indicadors del SID.
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6. Instruments d’anàlisi previstos al 6Q-SGIQt.UPF
6.1 El quadre de comandament de la titulació/centre/universitat
El quadre de comandament és l’eina per detectar i prevenir les desviacions sobre els
indicadors clau de la titulació de grau i de màster universitari. Consta d’una bateria
d’indicadors reduïda, homogènia i coherent, que informa de manera resumida del
funcionament de la titulació.
El quadre de comandament dels graus consta dels indicadors següents:
Dades i indicadors per cohort

Dades i indicadors per curs acadèmic

Dimensió

Indicador

Dimensió

Indicador

Q1. Accés i matrícula

Ràtio D/O

Q1. Accés i matrícula

Total de matriculats

Nota de tall

Crèdits matriculats

Matrícula nou accés a primer curs (cohort)

Crèdits matriculats per estudiant

Matriculats procedents de PAU (%)

Estudiants equivalents a temps complet (EETC)

Matriculats en primera preferència (%)

Ràtio EETC/total de matriculats

Matriculats amb nota d’accés >= 9 (%)
Q2. Rendiment

Q2. Graduació

Total de graduats

Taxa de rendiment del tercer any (%)

Taxa d'eficiència

Taxa de rendiment del quart any (%)

Durada mitjana dels estudis

Taxa de rendiment del cinquè any (%)

Q2. Abandonament

Total d’abandonament

Graduats en t (%)

Q3. Satisfacció

Valoracions de la docència
Recomanaria els estudis (%)

Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%)
Q2. Abandonament

% crèdits matriculats per primer cop
Taxa de rendiment

Taxa de rendiment del primer any (%)
Taxa de rendiment del segon any (%)

Q2. Graduació

Q2. Rendiment

Abandonament per no superar el règim de
permanència a primer curs (%)

Q4. Mobilitat,
pràctiques, inserció
laboral

Estudiants de la UPF en mobilitat (%)

Taxa d’abandonament (%)

Graduats amb mobilitat (%)

Q3. Satisfacció

Repetiria els estudis (%)

Estudiants amb pràctiques externes

Q4. Mobilitat, pràctiques,
inserció laboral

Inserció laboral a sis mesos

Graduats amb pràctiques externes

Inserció laboral a un any

Q6. Personal i gestió
de recursos

PDI del Departament d’Humanitats
PDI permanent
PDI ETC
PDI doctor
Hores de docència impartides per doctors (%)

Universitat Pompeu Fabra

19/52

El quadre de comandament dels màsters universitaris consta dels indicadors següents:
Dades i indicadors per cohort

Dades i indicadors per curs acadèmic

Dimensió

Indicador

Dimensió

Indicador

Q2. Accés i matrícula

Places ofertes (O)

Q2. Accés i matrícula

Total de matriculats

Preinscripcions (D)

Matriculats a temps parcial

Ràtio D/O

Crèdits matriculats

Acceptacions (A)

Crèdits matriculats per estudiant

Ràtio A/O

Estudiants equivalents a temps complet (EETC)

Matrícula de nou accés (M)

Ràtio EETC/total de matriculats

Ràtio M/O
Q3. Graduació

Q3. Rendiment

Taxa de rendiment

Graduats en t (%)
Taxa de graduació (graduats en t o t +
1) (%)

% crèdits matriculats per primer cop

Q3. Graduació

Total de graduats

Q3. Abandonament

Taxa d’abandonament (%)

Taxa d'eficiència

Q4. Satisfacció

Repetiria els estudis (%)

Durada mitjana dels estudis

Q5. Pràctiques,
mobilitat, orientació,
inserció laboral

Inserció laboral a sis mesos

Q3. Abandonament

Total d’abandonament

Inserció laboral a un any

Q4. Satisfacció

Valoracions de la docència
Repetiria els estudis (%)

Q5. Mobilitat,
pràctiques, inserció
laboral

Estudiants amb pràctiques externes

Q6. Personal i gestió
de recursos

PDI del Departament d’Humanitats

Graduats amb pràctiques externes

PDI permanent
PDI ETC
PDI doctor
Hores de docència impartides per doctors (%)

En aquest apartat s'ha presentat el quadre de comandament associat a cada titulació. A
partir d'aquest quadre de comandament, seleccionant i agregant els indicadors que els
responsables docents de centre creguin convenients, es construeix un segon quadre de
comandament associat a cada centre. Així, els responsables es poden moure en dos
nivells d'abstracció: el de centre, que aglutina de manera general l'evolució de les
titulacions, i l'específic de cada titulació, que permet fer una anàlisi diferenciada i més
en profunditat que l'anterior.
Ja en un tercer nivell, es crea el quadre de comandament d'universitat com a subconjunt
dels indicadors agregats dels diferents centres. Aquest quadre de comandament permet
al Consell de Direcció tenir una visió global i unificada sobre l'evolució del conjunt de
titulacions i centres de tota la universitat per ser reportat en l’Informe de seguiment de
tota la Universitat. La figura següent representa aquesta triple jerarquia, que agrupa
indicadors des del nivell bàsic –titulació– fins al nivell superior –universitat–, passant
pel nivell intermedi –centre–. Aquesta estructura permet treballar amb indicadors més
operatius i de detall els indicadors estratègics de la institució.
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6.2 L’informe de seguiment del Centre
D’acord amb el que estableix el RD 1393/2007, modificat pel RD 861/2010, de 2 de
juliol, les agències de qualitat duen a terme un seguiment anual de les titulacions
verificades, que culminarà en l’acreditació als sis anys de la posada en marxa dels títols
de grau i als quatre anys dels títols de màster universitari. Per tal de complir aquesta
obligació, els responsables acadèmics, amb el suport d’una comissió de la qualitat del
Centre, elaboren un informe anual de seguiment amb l’anàlisi de la informació de totes les
titulacions del Centre.
L’actual informe de seguiment s’adapta als requeriments definits per AQU a la seva
“Guia per al Seguiment de les titulacions oficials de Grau i Màster” d’octubre de 2016 i,
pel cas dels doctorats, a la “Guia per al seguiment dels programes oficials de doctorat”
d’abril de 2015 que coordina el responsable acadèmic de qualitat del Centre.

6.3 Els protocols d’anàlisi del 6Q
Com s’ha comentat anteriorment, els protocols d’anàlisi són guies per valorar cadascuna
de les dimensions recollides al SID, les 6Q.
Els protocols contenen els apartats següents:
1. L’objectiu de l’anàlisi de la Q en qüestió.
2. Els indicadors a partir dels quals basar la valoració, tot indicant si es tracten
d’indicadors crítics del procés de verificació, el que anomenem sistema
d’alertes.
3. Un suggeriment de preguntes per a l’anàlisi, o bé un protocol específic d’anàlisi.
4. La remissió a la informació que ha d’aparèixer en l’Informe de seguiment.
A l’annex 4 es detalla cadascun d’aquests protocols d’anàlisi, indicant els valors crítics
quan aquests estan definits.
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ANNEXOS
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Annex 1. Programa AUDIT i 6Q
El programa AUDIT es basa en set directrius principals que són el focus d'atenció de
l'avaluació interna i segueix els principis dels Standards and guidelines for quality
assurance in the EHEA proposats per l’ENQA.
En el moment de dur a terme la certificació del disseny del nostre sistema de qualitat es
van tenir en compte les directrius del programa AUDIT, segons una taula
d’equivalències dels processos d’ambdós sistemes.
Actualment aquesta taula de processos s’ha actualitzat en base a les propostes de millora
recollides i als inputs rebuts al llarg del seu desenvolupament d’aquests últims cursos.
S’adjunta l’actual taula de processos, en la qual hi ha inclosos tots aquells previstos en
el programa AUDIT.

Àmbit 6Q de titulacions

Processos 6Q-SGIQt.UPF

Codi UPF

Q0. Política institucional de qualitat

1-01. Definir la política i els objectius de qualitat en la docència i
l'aprenentatge
1-02. Revisar i actualitzar el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de
les titulacions (6Q-SGIQt.UPF)

A10023

Programar i verificar un nou títol de grau
Programar i verificar un nou títol de màster universitari

B0426
B0427

Modificar un títol de grau

B0429

Modificar un títol de màster universitari

B0430

6-01. Fer el seguiment de les titulacions

B0436

2-01. Acreditar els títols de grau i de màster universitari: garantir la qualitat
dels programes formatius
2-02. Extingir o reverificar títols

B0437

3-01.a. Gestionar l'accés i l'admissió dels estudiants de grau

A10033

3-01.b. Gestionar l'accés i l'admissió dels estudiants de màster universitari i
doctorat
3-02.a. Gestionar la promoció dels estudis a la UPF

A10034

6-01. Fer el seguiment de les titulacions: analitzar indicadors de demanda,
accés i matrícula

B0436

3-02.c. Desplegament de les titulacions

A0026

6-01. Fer el seguiment de les titulacions: analitzar indicadors de rendiment,
graduació i abandonament
7-01. Gestionar la informació pública de les titulacions

B0436

Q4. Satisfacció

3-06. Gestionar les incidències, les reclamacions i els suggeriments
Gestionar les enquestes de satisfacció de la docència-AVALDO
Gestionar l'enquesta de satisfacció del professorat i càrrecs acadèmics

B0417
B0440
B0441

Q5. Pràctiques, mobilitat, orientació
i inserció laboral

3-02.b. Orientar l’estudiant durant els estudis

B0431

3-03. Gestionar els programes de mobilitat i intercanvi de l'estudiant

A10015

3-05. Gestionar les pràctiques externes

B0433

3-04. Gestionar l’orientació professional

B0432

Q1. Política, innovació i millora de
les titulacions

Q2. Accés i matrícula

Q3. Desplegament i rendiment
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B0442

B0428

A10076

B0443

Q6. Personal i gestió de recursos

Universitat Pompeu Fabra

4-01.a. Definir la política del personal docent i investigador
4-02.a. Captar i seleccionar el personal docent i investigador

A10029
B0435

4-03.a. Gestionar la formació del personal docent i investigador
4-04.a. Actualitzar/acreditar el model d'avaluació del PDI

A10048
B0438

4-04.b. Gestionar l'avaluació docent del PDI
4-01.a. Definir la política del personal d'administració i serveis

B0439
A10028

4-02.a. Captar i seleccionar el personal d'administració i serveis –nou
ingrés–
4-02.b. Gestionar la sol· licitud de cobertura d'un lloc de treball

B0434

4-02.c. Crear o modificar un lloc de treball
4-02.d. Elaborar i validar la programació de processos de provisió

B0089
B0350

4-03.b. Gestionar la formació del personal d'administració i serveis

A10047

4-04.b. Avaluar les competències del PAS

B0364

4-04.c. Realitzar anàlisis organitzatives

B0398

5-01. Gestionar els recursos materials: béns, espais i equipaments

A0031

5-02.a. Gestionar els serveis generals complementaris
5-02.b. Gestionar els serveis de tecnologia i recursos de la informació de
suport a la docència, a l’aprenentatge, a la recerca i a la gestió
5-02.c. Gestionar les activitats universitàries

A10058

Definir la política de Responsabilitat Social

A10030

B0351
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A10085

Annex 2. Comissió de Qualitat: composició i funcions
Norma de creació
Creada per Resolució del rector de 30 de març del 2009 com a òrgan assessor del rector
en matèria de qualitat institucional, i específicament en relació amb els processos de
planificació, avaluació i acreditació que duu a terme la Universitat, així com de la seva
metodologia.
Composició
President:
 Rector o rectora, que la presideix, i que pot delegar la presidència en el
vicerector o vicerectora competent en matèria de qualitat
Vocals:
 Vicerector o vicerectora competent en matèria de qualitat
 Vicerector o vicerectora competent en matèria de docència
 Vicerector o vicerectora competent en matèria de política científica
 El director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
en tant que encarregat de la coordinació general dels processos de garantia de la
qualitat.
 Representant del Consell Social designat per aquest òrgan
 El/la Gerent
 Dos responsables de centre, designats pel rector.
 El/la cap de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ)
 Representant dels estudiants, designat pel Consell d'Estudiants de la UPF
(CEUPF)
 Representant del personal d'administració i serveis, designat pel rector a
proposta dels òrgans de representació del PAS
 Degà o degana o director o directora de centre, designat pel Consell de Govern
Secretària:
 Directora de l’Oficina Tècnica de Qualitat
Funcions







Impulsar la millora contínua en tots els àmbits de la Universitat: docència,
recerca i gestió.
Garantir l'adequació, l'ordenació i la qualitat dels processos i de les metodologies
de planificació, avaluació i acreditació de la Universitat; coordinar les
diferents estratègies en aquest àmbit i proposar-ne de noves, específicament
en els processos d'avaluació institucional de la qualitat, en l'elaboració de plans
de millora i en el desplegament dels plans directors.
Desenvolupar en el camp de l'assegurament de la qualitat les funcions previstes
per la normativa, i per les diferents administracions i agències de qualitat,
específicament pel que fa al Sistema de Garantia Interna de la Qualitat.
Promoure, facilitar i assegurar que tant l'activitat en el camp de la docència com
de la recerca i de la gestió siguin avaluades sistemàticament i disposin dels
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elements de suport i informació que ho facin possible, a través dels sistemes
d'informació per a la direcció, per a la docència i per a la recerca.
Assessorar tant el rector o rectora i el Consell de Direcció, com les unitats que hi
participin, en el desplegament dels elements de planificació i de millora previstos
i el seu encaix institucional.
Totes aquelles altres que delegui el rector, ja sigui com a conseqüència de les
polítiques pròpies de la Universitat en aquests àmbits com del compliment de
compromisos institucionals o legals.
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Annex 3. Taula resum dels informes i els indicadors del SID
Taula resum dels informes i els indicadors del SID
Dimensió
Informe
6Q
Memòria de verificació
Q1.
Informes de seguiment de les millores
Política,
introduïdes
innovació i
Informes de seguiment
millora
Autoinformes d’acreditació

Fitxa de preinscripció

Comentaris sobre la matrícula
Q2. Accés i
matrícula
Informe d’accés i matrícula de nou
accés a primer curs

Evolució del rendiment acadèmic
Informe de rendiment

Informe de graduació

Q3.
Rendiment

Indicadors/Descripció







Anàlisi d'universitat de la demanda en primera opció
 Estudiants de nou ingrés a primer curs
 Estudiants de nou accés segons la via d'accés (PAU,
majors de 25 anys...)
 Percentatge d’estudiants de primera opció matriculats
 Nota de tall i nota mitjana d'accés
 Percentatge d’estudiants amb nota d'accés igual o
superior a 9 (a partir del 2010-2011)
 Titularitat del centre de secundària de procedència
 Nivell d’estudis dels pares
 Aspectes tinguts en compte en triar l’estudi
 Sexe
 Procedència
Informe general de la Universitat
 Taxa de rendiment per assignatura
 Taxa de rendiment per estudi
 Distribució de les assignatures segons la seva taxa de
rendiment
 Graduats en t
 Graduats en t + 1
 Taxa de graduació (graduats en t o t + 1)
 Total de graduats
 Durada mitjana de l'estudi
 Taxa d'eficiència
 Crèdits matriculats per grau de repetició



Informe d’abandonament
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Oferta de places de cada titulació de la facultat
Demanda en primera opció
Ràtio demanda en primera opció/oferta
Nota de tall
Comparació amb titulacions idèntiques o similars de
la resta del sistema universitari català

Percentatge d’abandonament per tipologia
Abandonament per no superar el règim de
permanència
Taxa d'abandonament
Abandonament per universitat per tipologia d’estudis
Taxa d'abandonament per estudis
Abandonament per no superar el règim de
permanència de primer curs per estudis
Percentatge d’abandonament per tipologia
Abandonament per no superar el règim de
permanència a primer curs, per estudis
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AVALDO EEES



Accés directe als resultats d’AVALDO

Sistema d'alertes de la docència



Informe de resultats inferiors a 5 i 4 punts













Informació i decisió sobre l’accés a la UPF
Imatge de la UPF abans i després de l’accés
Organització personal del temps
Organització acadèmica de la UPF
Equipaments de la UPF
Serveis i atenció als alumnes
Informació i comunicació
Valoracions generals
Grau de satisfacció general amb la UPF
Grau de satisfacció general amb la titulació
Grau de satisfacció amb diversos aspectes dels
estudis
Si hagués de començar de nou, triaria la UPF? Triaria
la mateixa titulació?
Utilitat de determinades competències per a la feina
actual i formació adquirida a la UPF
Insuficiències dels estudis cursats a la UPF
Elements dels estudis cursats a la UPF afavoridors de
la carrera professional

Enquesta de valoració del sistema i
organització de l'ensenyament
(EVSOE)

Q4.
Satisfacció
Enquesta d’inserció professional dels
graduats de la UPF (Q5)






Enquesta al PDI
Enquesta al PAS de la titulació
Bústia de queixes, reclamacions i
suggeriments

Pendent de desenvolupar


Enquesta “La inserció laboral dels
graduats universitaris” (AQU
Catalunya)

Q5.
Pràctiques,
mobilitat,
orientació i Enquesta als estudiants en pràctiques
inserció
Informes dels responsables acadèmics
laboral
Mobilitat. Estudiants outgoing i
incoming
Mobilitat. Enquestes als estudiants
outgoing i incoming






Pendent de desenvolupar

Pendent d’integrar al SID


Informe de Recursos Humans implicats
en la docència
Q6.
Personal i
gestió de
recursos

Serveis a la comunitat









Rànquings d’abast internacional
Rànquings
Rànquings d’abast estatal
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Taxa d’inserció laboral, rapidesa i qualitat de la
inserció laboral (inserció professional)
Característiques del lloc de treball: salari, tipus
d’empresa, categoria, carrera
Resultats globals de la UPF
Fitxa resum per estudi
Total per àrees





Distribució de la docència segons la categoria docent
i el departament
Participació en processos d'innovació i millora
docents
Ràtio d'ordinadors per estudiant
Monografies per estudiant
Percentatge de consultes electròniques tramitades en
menys de 48 hores
Relació d'estudiants per personal d'administració i
serveis
Times Higher Education Ranking
QS World University Ranking
Academic Ranking of World Universities (ARWU)
(Xangai)
SIR World Report (del grup SCImago)
Rànquing "50 carreras" (El Mundo)
Rànquing en producció i productivitat en investigació
de les universitats públiques espanyoles (Universitat
de Granada)
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U-Ranking de las universidades españolas
(Fundación BBVA i Ivie)



Ranking I-URG de universidades españolas según
Campos y Disciplinas Científicas (antic "ranking
ISI")
CHE-Excellence Ranking
En desenvolupament

Rànquings temàtics

Estudis i
informes
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Annex 4. Protocols d’anàlisi del 6Q
Q2. ACCÉS I MATRÍCULA
PROTOCOL D’ANÀLISI Q2.1. PREINSCRIPCIÓ
1. Objectius
-

Analitzar les dades de preinscripció de la titulació.
Comparar les dades de la titulació amb les de titulacions similars de la resta
d’universitats del sistema universitari públic català.
Establir propostes de millora en relació amb els punts febles detectats.

2. Indicadors
-

Ràtio demanda en primera opció/oferta.
Nota de tall (PAU, CFGS/FP).

3. Preguntes per a l’anàlisi
-

La ràtio demanda en primera opció/oferta és superior a 1?
Com es valora la posició que ocupa la titulació/les titulacions amb relació a d’altres
de similars d’universitats catalanes?
La nota de tall de les PAU és superior a 5?
Com es valora la posició que ocupa la titulació/les titulacions amb relació a d’altres
de similars d’universitats catalanes?

4. Informe de seguiment de les titulacions
-

Valoració dels resultats en l’apartat corresponent en termes de punts forts i punts
febles, i definició de propostes de millora.
Les decisions que s’adoptin, si escau, i el seguiment de les decisions adoptades.
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Q2.1. Preinscripció
Protocol d’anàlisi de l’informe de preinscripció

INICI

Analitzar els indicadors de preinscripció:
Informe de
preinscripció

1- Ràtio Demanda en primera opció /Oferta
2- Nota de tall (PAU, CFGS/FP)

SID
Degans

La ràtio és superior a 1?
La nota de tall és superior a 5?

Sí

Posició de la titulació en el
context del SUPC

No
Anàlisi de punts forts i punts febles i
propostes de millora

Anàlisi valoratiu de la
preinscripció

Degans

Informe de Seguiment
Q2. Accés i matrícula

FI
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Q2. ACCÉS I MATRÍCULA
PROTOCOL D’ANÀLISI Q2.2. MATRÍCULA DE NOU ACCÉS A PRIMER
CURS

1. Objectius
-

-

Analitzar la matrícula de nou accés a primer curs: la capacitat d’atracció de nous
estudiants, la via d’accés, la nota de tall i la qualitat de l’accés en termes de punts
forts i febles.
Establir propostes de millora en relació amb els punts febles detectats.

2. Indicadors
(En negreta, els indicadors de seguiment públic de la titulació)
Accés
1. Nombre d’estudiants de nou accés a primer curs i percentatge sobre el total
de la Universitat.
2. Estudiants de nou accés segons la via d'accés (PAU, majors de 25 anys,
altres...).
Qualitat en l’accés
3. Percentatge d’estudiants en primera opció per la via de les PAU.
4. Nota de tall.
5. Nota mitjana d’accés.
6. Percentatge d’estudiants amb nota d’accés ≥ 7.
Perfil sociodemogràfic dels estudiants de nou accés
7. Titularitat del centre de secundària de procedència.
8. Nivell d’estudis dels pares.
9. Aspectes tinguts en compte per triar l’estudi.
10. Sexe.
11. Procedència (domicili familiar).
3. Preguntes per a l’anàlisi
-

-

Quina és l’evolució de:
o el nombre d’estudiants de nou accés a primer curs
o el percentatge d’estudiants en primera opció
o la nota de tall
o la nota mitjana d’accés
o el percentatge d’estudiants amb nota d’accés ≥ 93
Es consideren satisfactoris els resultats dels indicadors?

3

Fins al curs 2009-2010 s’analitzava el percentatge d’estudiants amb una nota d’accés ≥ 7. A partir del
curs 2010-2011 l’anàlisi es fa sobre els alumnes amb una nota d’accés ≥ 9 degut al fet que els alumnes
que fan la prova d’accés a la universitat (PAU) poden fer unes proves optatives per pujar nota, de manera
que la nota d’accés pot arribar a ser de 14.
Universitat Pompeu Fabra
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4. Informe de seguiment de les titulacions
-

Valoració dels resultats en l’apartat corresponent en termes de punts forts i punts
febles, i definició de propostes de millora.
Les decisions que s’adoptin, si escau, i el seguiment de les decisions adoptades.

Q2.2. Matrícula de nou accés a primer curs
Protocol d’anàlisi de l’informe de matrícula de nou accés a primer curs
Inici

Anàlisi dels indicadors d’accés i qualitat de l’accés

Informe de
matrícula de nou
accés a primer curs
SID

Número d’estudiants de nou accés a primer curs
Estudiants de nou accés segons la via d'accés
Percentatge d’estudiants en primera opció
Nota de tall
Nota mitjana d’accés
Percentatge d’estudiants amb nota d’accés ≥9 I
dels indicadors de perfil sociodemogràfic
Titularitat del centre de secundària de procedència
Nivell d’estudis dels pares
Aspectes tinguts en compte per triar l’estudi
Sexe
Procedència (domicili familiar)
Degans

Valoració (punts forts i punts febles)
i propostes de millora

Anàlisi valoratiu de la
matrícula d’accés a 1r curs

Degans

Informe de Seguiment
Q2. Accés i matrícula

Fi
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Q3. RENDIMENT
PROTOCOL D’ANÀLISI Q3.1. RENDIMENT ACADÈMIC

1. Objectius
-

Identificar les assignatures que se situen en nivells de rendiment inferiors al
50%.
Identificar les assignatures amb nivells de rendiment acadèmic allunyats de la
mitjana de rendiment de la Universitat.
Intervenir per tal de posar tots els recursos d’avaluació, assessorament i suport al
servei de la millora.

2. Indicador
- Rendiment acadèmic per assignatura: total de crèdits aprovats en primera o en
segona convocatòria sobre el total de crèdits matriculats.
3. Protocol
1. Analitzar anualment els resultats de rendiment acadèmic de les assignatures de
cada estudi.
2. Detectar les assignatures amb taxes baixes de rendiment acadèmic:
a. Detectar les assignatures crítiques (amb taxes de rendiment inferiors al
50%).
b. Detectar les assignatures amb taxes de rendiment que se situen entre el
70 i el 50%.
3. Per a les assignatures que tenen resultats crítics, intervenció del degà o degana:
a. Consultar els rendiments acadèmics anteriors de l’assignatura.
b. Consultar els resultats de les enquestes de satisfacció amb la docència
rebuda (AVALDO EEES).
c. Entrevistar-se amb el professor.
d. Entrevistar-se amb els representants dels alumnes.
e. Entrevistar-se amb el director o directora de departament.
4. Pla o propostes de millora.
4. Informe de seguiment de les titulacions
Anàlisi dels resultats en termes de punts forts i punts febles, i propostes de millora.
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Q3.1. Rendiment acadèmic
Protocol d’anàlisi del rendiment acadèmic per assignatura

INICI

Dades de
rendiment
acadèmic

Detecció de les taxes de rendiment acadèmic:
- inferiors al 50%
- entre el 70 i el 50%
UEPA

Informe anual de
rendiment acadèmic (per
estudi)

Hi ha assignatures amb rendiments
situats en aquests nivells?

Sí

Anàlisi preceptiu de les taxes de rendiment inferiors al 50%
Anàlisi potestatiu de les taxes de rendiment entre el 50 i el 70%
Degans

- Consulta dels rendiments anteriors de l’assignatura
AVALDO
EEES

No

Q3. Satisfacció
AVALDO

- Consulta dels resultats de les enquestes de satisfacció amb
la docència rebuda
- Entrevista amb el professor

Pla de millora

- Entrevista amb els representants dels estudiants
- Entrevista amb el Director/a de Departament
Degans

FI

Informe de Seguiment
Q3. Rendiment
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Q3. RENDIMENT
PROTOCOL D’ANÀLISI Q3.2. GRADUACIÓ

1. Objectius
-

Analitzar els indicadors de graduació en relació amb els compromisos de
resultats establerts en la memòria de verificació del títol.
Identificar aquells resultats que se situen en valors inferiors als establerts en la
memòria de verificació, o que hi poden conduir.
Establir propostes de millora en relació amb els punts febles detectats.

2. Indicadors
(En negreta els indicadors de seguiment públic de la titulació)
-

Taxa de graduació en t per cohort.
Taxa de graduació en t + 1 per cohort (VERIFICA).
Taxa de graduació en t + (t + 1) per cohort.
Total de graduats per curs.
Durada mitjana dels estudis per curs.
Taxa d’eficiència per curs (VERIFICA).
Crèdits matriculats per grau de repetició.
Situació de la graduació i l’abandonament segons la nota d’accés a la titulació.

3. Protocol
1. Analitzar els indicadors de graduació de les cohorts en curs.
2. Detectar els resultats de graduació situats fora dels estàndards de la titulació:
a. Taxa de rendiment a primer curs anormalment baixa (en relació amb
l’indicador de rendiment global de la titulació).
b. Taxa de rendiment per curs inferior al valor definit en la memòria de
verificació.
c. Taxa de graduació en el temps previst o un any més inferior al valor
definit en la memòria de verificació.
d. Taxa de graduació en el temps previst molt inferior al valor de la taxa en
el temps previst o en un any més (en relació amb els valors de cursos
anteriors).
3. Analitzar els resultats de les futures cohorts.
4. Elaborar un pla o propostes de millora.

4. Informe de seguiment de les titulacions
Anàlisi dels resultats en termes de punts forts i punts febles, i propostes de millora.
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Q3.2. Graduació
Protocol d’anàlisi dels resultats de l’informe de graduació
INICI

Anàlisi dels indicadors

Informe de
graduació
SID

1. Taxa de rendiment a primer curs
2. Taxa de graduació en t, en t+(t+1), i en t+(t+1)+(t+2), per cohort
3. Total de graduats per curs
4.Durada mitjana dels estudis, per curs
5. Taxa d’eficiència en t, en t+(t+1), i en t+(t+1)+(t+2), per cohort
6. Crèdits matriculats per grau de repetició
7. Situació de la graduació i l’abandonament segons la nota d’accés a la
titulació
Degans

Taxa de rendiment a 1r curs
Taxa de rendiment per curs
VERIFICA
Taxa de graduació en t
Taxa de graduació en t+(t+1)
VERIFICA

Se situa per sobre del
valor objectiu?

Sí

No

Anàlisi dels indicadors de properes
cohorts

Milloraran els
resultats?
No

Sí
Posada en marxa d’accions de millora
Seguiment
Degans
Valoració (punts forts i punts febles)
Propostes de millora

Informe valoratiu de la graduació

Degans

Informe de Seguiment
Q3. Rendiment
FI
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Q3. RENDIMENT
PROTOCOL D’ANÀLISI Q3.3. ABANDONAMENT

1. Objectius
-

Analitzar els indicadors d’abandonament en relació amb els compromisos de
resultats establerts en la memòria de verificació del títol.
Identificar aquells resultats que se situen en valors inferiors als establerts en la
memòria de verificació, o que hi poden conduir.
Establir propostes de millora en relació amb els punts febles detectats.

2. Indicadors
(En negreta els indicadors de seguiment públic de la titulació)
-

-

Taxa d’abandonament inicial:
o Per aplicació del règim de permanència a primer curs.
o Voluntari i per anul·lació de matrícula.
Taxa d’abandonament en t + (t + 1) per cohort (indicador VERIFICA).
Percentatge d’estudiants per cohort que abandonen segons el percentatge de
crèdits superats.
Abandonament per cohort segons tipologia (anul·lació de matrícula, règim de
permanència, abandonament voluntari a primer curs, voluntari a primer cicle,
esgotament de convocatòries), i abandonament total.

3. Protocol
1. Analitzar els indicadors d’abandonament de les cohorts en curs.
2. Detectar resultats situats fora dels estàndards de la titulació:
a. Taxa d’abandonament inicial anormalment alta (en relació amb la
taxa d’abandonament de la memòria de verificació del títol).
b. Taxa d’abandonament en el temps previst o un any més inferior al
valor objectiu definit en la memòria de verificació.
3. Proposar un pla de millores.
4. Informe de seguiment de les titulacions
Anàlisi dels resultats en termes de punts forts i punts febles, i propostes de millora.
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Q3.3. Abandonament
Protocol d’anàlisi dels resultats de l’informe d’abandonament
INICI

Anàlisi dels indicadors
Informe
d’abandonament
SID

1. Abandonament per cohort segons tipologia (anul·lació de matrícula, règim de
permanència, abandonament voluntari a primer curs, a primer cicle, etc.)
2. Taxa d’abandonament en t+(t+1), per cohort
3. Percentatge d’estudiants per cohort que abandonen segons el percentatge de
crèdits superats.
Degans

Taxa d’abandonament
inicial (tipologia)

Anàlisi dels resultats de properes
cohorts

Valors
estàndards?

Taxa d’abandonament
en t+(t+1) VERIFICA

Milloraran els resultats?
Sí
Pla de millora
Seguiment
Degans

Valoració en termes de punts forts i
febles. Propostes de millora

Informe valoratiu de l’abandonament

Degans

Informe de Seguiment
Q3. Rendiment
FI
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Q4. SATISFACCIÓ
PROTOCOL D’ANÀLISI Q4.1. ENQUESTES AVALDO

1. Objectius
-

Identificar aquelles avaluacions dels estudiants que posen de manifest una evident
insatisfacció amb la docència.
Intervenir per tal de posar tots els recursos d’avaluació, assessorament i suport al
servei de la millora.
2. Indicadors

Valora els següents aspectes de la docència de l’assignatura (0 molt insatisfactori -10
molt satisfactori)
1. Les classes magistrals.
2. Les classes pràctiques.
3. Les classes de seminari i altres activitats docents.
4. L’assignatura en el seu conjunt.
Valora les següents afirmacions referides a la docència del professor (0 molt en
desacord - 10 molt d’acord )
5. El professor ha complert adequadament les seves obligacions docents (pla
docent, puntualitat, etc.).
6. Estic satisfet/a amb la seva docència.
3. Protocol
1. Analitzar trimestralment els resultats AVALDO de cada estudi.
2. Detectar els professors amb avaluacions negatives a les preguntes 5 i 7:
a. Detectar les avaluacions crítiques (inferiors a 4).
3. Intervenció del degà o degana/CQUID:
b. Consultar els comentaris dels estudiants i dels professors.
c. Consultar les avaluacions anteriors dels professors amb avaluacions
negatives.
d. Entrevistar-se amb el professor.
e. Entrevistar-se amb els representants dels alumnes.
f. Entrevistar-se amb el director o directora de departament.
4. Elaborar un informe que s’incorpora en l’apartat de comentaris del degà o
degana d’AVALDO.
5. Elaborar un pla o propostes de millora.

4. Informe de seguiment de les titulacions
Anàlisi dels resultats agregats de la titulació en termes de punts forts i punts febles, i
propostes de millora.
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Q4. Enquestes AVALDO
Protocol d’anàlisi dels resultats negatius i crítics d’AVALDO EEES
INICI

Resultats
trimestrals
AVALDO

Informe per estudi dels
resultats negatius i crítics

Detecció de les avaluacions negatives i critiques de les
preguntes 5 i 7 d’AVALDO EEES
UEPA

Hi ha en l’estudi resultats
d’AVALDO EEES negatius?

Sí
Anàlisi preceptiu dels resultats crítics (inferiors a 4)
Anàlisi potestatiu dels resultats negatius no crítics (entre 4 i 5)
Degans
CQUID

AVALDO
EEES

Consulta dels comentaris dels alumnes i dels professors
Consulta de les avaluacions anteriors del professor
Degans
Directors de Departament
CQUID

Entrevista amb el professor
Entrevista amb els representants dels estudiants
Degans

No
Calen mesures?

Sí
Pla o propostes de millora
CQUID - Professor avaluat

No

Informe trimestral de valoració, millora i seguiment dels
resultats crítics i negatius
Degans

Informes trimestrals dels
resultats d’AVALDO
EEES

FI

Informe de Seguiment
Q4. Satisfacció
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Q4. SATISFACCIÓ
PROTOCOL D’ANÀLISI Q4.2. BÚSTIA DE QUEIXES, RECLAMACIONS I
SUGGERIMENTS

1. Objectius
-

Obtenir evidències valoratives respecte al programa d’atenció a la comunitat.
Fer servir procediments per garantir la qualitat de l’atenció a la comunitat.
Establir propostes de millora respecte als punts febles detectats.

2. Indicadors
-

Nombre de queixes rebudes a la bústia de suggeriments.

3. Protocol
-

Analitzar els indicadors d’atenció a la comunitat.
Detectar resultats situats fora dels estàndards.
Intervenció dels responsables acadèmics si es detecten mals resultats.
Proposar un pla de millores.

4. Informe de seguiment de les titulacions
- Anàlisi dels resultats en termes de punts forts i punts febles, i propostes de
millora.
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Dimensió Q4.2. Bústia de queixes, reclamacions i
suggeriments
Protocol d’anàlisi de la informació recollida a la bústia de queixes, reclamacions i suggeriments
Inici

Indicadors:
Els indicadors deriven de les
diverses fonts assenyalades, en
aquest cas són una elaboració
d’aquestes fonts i són de caire
qualitatiu i valoratiu.

Queixes rebudes
a la bústia

EVSOE

Els resultats són
satisfactoris
Si

No

Anàlisi dels resultats i de
les causes que no siguin
satisfactoris. Anàlisi dels
punts febles.
Degans/Comissió de
Qualitat

Proposta de Pla
de millores
Degans/Comissió
de Qualitat

FI

Informe de
Seguiment
Q4. Satisfacció
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Q5. PRÀCTIQUES, MOBILITAT, ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL
PROTOCOL D’ANÀLISI Q5.1. PRÀCTIQUES
1. Objectius
-

Obtenir evidències valoratives respecte al pràcticum.
Fer servir procediments per garantir la qualitat de les pràctiques externes.
Establir propostes de millora en relació amb els punts febles detectats.

2. Indicadors
-

A partir dels materials següents: Informe de pràctiques de l’alumne, Informe de
seguiment del tutor, Enquesta als estudiants de pràctiques, Informe del
responsable acadèmic.

3. Protocol
-

-

Analitzar els indicadors de mobilitat.
Detectar resultats situats fora dels estàndards:
o Baixa valoració de les pràctiques per part de l’alumne
o Baixa valoració de les pràctiques per part del professor
Intervenció del responsable del pràcticum si la valoració és baixa.
Proposar un pla de millores.

4. Informe de seguiment de les titulacions
-

Anàlisi dels resultats en termes de punts forts i punts febles, i propostes de
millora.
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Dimensió Q5.1. Pràcticums
Protocol d’anàlisi Q5.1. Pràcticum
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Q5. PRÀCTIQUES, MOBILITAT, ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL
PROTOCOL D’ANÀLISI Q5.2. MOBILITAT

1. Objectius
-

Obtenir evidències valoratives respecte als programes de mobilitat.
Fer servir procediments per garantir la qualitat de la mobilitat.
Establir propostes de millora respecte als punts febles detectats.

2. Indicadors
A partir de les enquestes que responen els estudiants i de les dades de matrícula:
- Percentatge d’estudiants de la UPF que fa un intercanvi.
- Nombre d’estudiants d’intercanvi que vénen a la UPF.
- Percentatge d’estudiants estrangers als màsters universitaris.
- Valoració dels serveis d’acollida per part dels estudiants (incoming i outgoing).
3. Protocol
-

-

Analitzar els indicadors de mobilitat.
Detectar resultats situats fora dels estàndards:
o Valoració del servei anormalment baixa.
o Demandes de mobilitat anormalment baixes.
Intervenció del responsable acadèmic que coordina els intercanvis si la demanda
de mobilitat és baixa.
Intervenció del Servei de Relacions Internacionals, que coordina l’atenció i la
gestió dels estudiants, si la valoració del servei és anormalment baixa.
Proposar un pla de millores.

4. Informe de seguiment de les titulacions
- Anàlisi dels resultats en termes de punts forts i punts febles, i propostes de millora.
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Dimensió Q5.2. Mobilitat
Protocol d’anàlisi Q5.2. Mobilitat
Inici

Enquesta als
estudiants
(outgoing)

Anàlisi d’indicadors:
- Percentatge d’estudiants UPF que realitzen estades
fora
- Nombre d’estudiants d’intercanvi que venen a la UPF
- Percentatge d’estudiants estrangers als màsters
- Valoració del servei d’acollida dels estudiants

Enquesta als
estudiants
(incoming)

Servei de Relacions Internacionals

Baixa
demanda
de mobilitat

No

No
Valors estàndards?

Baixa
valoració
del servei

Si
Anàlisis de les
de millora
Responsables
acadèmics de
mobilitat

Anàlisi de les

Valoració en termes de punts
forts i febles i proposta de
millora
Servei de Relacions
Internacionals i Coordinadors
de Mobilitat

de millora
Servei de
Relacions
Internacionals

Fi

Informe anual
de seguiment
Q5.2 Mobilitat
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Q5. PRÀCTIQUES, MOBILITAT, ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL
PROTOCOL D’ANÀLISI Q5.3. INSERCIÓ LABORAL

1. Objectius
-

Obtenir evidències valoratives respecte als programes d’inserció laboral.
Fer servir procediments per garantir la qualitat de la inserció laboral.
Establir propostes de millora respecte als punts febles detectats.

2. Indicadors
A partir de les enquestes que responen els estudiants i de les dades de matrícula:
-

Taxa d’inserció laboral.
Rapidesa en la inserció laboral.
Característiques del lloc de treball.
Salari de la primera feina.
Tipus d’empresa on l’estudiant obté el seu primer contracte.
Categoria laboral.
Contrast entre les expectatives de l’EVSOE i les enquestes d’inserció laboral.

3. Protocol
-

-

Analitzar els indicadors d’inserció laboral.
Detectar resultats situats fora dels estàndards:
o Descens en la taxa d’inserció laboral.
o Augment del període de temps per trobar la primera feina.
o Valoració del salari mitjà al cap de set anys d’incorporar-se al mercat
laboral.
o Detecció de la variació en la tipologia i la categoria d’ocupació depenent
de la formació del graduat.
Intervenció dels responsables acadèmics si es detecten mals resultats.
Proposar un pla de millores.

4. Informe de seguiment de les titulacions
- Anàlisi dels resultats en termes de punts forts i punts febles, i propostes de
millora.
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Dimensió Q5.3. Inserció laboral
Protocol d’anàlisi Q5.3. Inserció laboral

Inici

Estudi d’inserció
laboral dels
graduats de la UPF
Anàlisi d'indicadors
Estudi: La inserció
laboral dels
graduats
universitaris (AQU
Catalunya)

1. Taxa d'inserció laboral
2. Rapidesa en la inserció laboral
3. Caractarñisitques del lloc de treball
4. Salari
5. Categoria Laboral
Degans o Coord. De Màster i
Comissió de Qualitat

Estudi de
competències
transversals dels
graduats de la
UPF

Resultat són
satisfactoris
Si
No
Anàlisi dels resultats i de
les causes que no siguin
satisfactoris. Anàlisi dels
punts febles.
Degans/ Comissió de
Qualitat

Proposta de Pla
de millores
Degans i Comissió
de Qualitat

Fi

Informe de
Seguiment
Q5 Inserció
laboral
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Q6. PERSONAL I GESTIÓ DE RECURSOS
PROTOCOL D’ANÀLISI Q6.1. GESTIÓ
1. Objectius
-

Obtenir evidències valoratives respecte al programa de gestió.
Fer servir procediments per garantir la qualitat de la gestió.
Establir propostes de millora respecte als punts febles detectats.

2. Indicadors
-

Informe de RH implicats en docència.
Informes presentats pels degans i caps de departament.

3. Protocol
-

Analitzar els indicadors de gestió.
Detectar resultats situats fora dels estàndards.
Intervenció dels responsables acadèmics si es detecten resultats no adequats.
Proposar un pla de millores.

4. Memòria d’activitats
- Anàlisi dels resultats en termes de punts forts i punts febles, i propostes de
millora.
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Dimensió Q6. Personal i gestió de recursos
Protocol d’anàlisi Q6. Personal i gestió de recursos
Inici

EVSOE

Indicadors:
Els indicadors deriven de les
diverses fonts assenyalades, en
aquest cas són una elaboració
d’aquestes fonts i són de caire
qualitatiu i valoratiu.

Infrome RRHH
implicats en
docència

Informe sobre la
gestió ordinària de
Centres i
departaments

Els resultats són
satisfactoris
Si

No

Anàlisi dels resultats i de
les causes que no siguin
satisfactoris. Anàlisi dels
punts febles.
Degans/Comissió de
Qualitat

Proposta de Pla
de millores

FI

Informe de
Seguiment
Q6. Personal i
gestió de
recursos
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Annex 5. Estructura del SGIQ dels Centres

1.

Presentació del centre

2.

Organització i responsables del centre

3.

Sistema de garantia interna de qualitat

4.

3.1

Trajectòria: Marc SGIQ-UPF

3.2

Política i objectius de qualitat del centre

3.3

Abast del SGIQ del centre

3.4

Responsables del SGIQ del centre

3.5

Seguiment i millora continua

3.6

Participació dels grups d’interès

3.7

Informació pública

3.8

Mapa de processos

3.9

Processos

3.10

Taula general d’indicadors

Revisions del SGIQ
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