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0. Dades identificatives del SGIQ del Centre
Universitat

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Nom del centre

Unitat de Coordinació Acadèmica (UCA) d’Humanitats (Facultat i
Departament d’Humanitats)

Responsable de l’elaboració de
l’informe

Responsable de l’UCA d’Humanitats i vicedegana de Qualitat i Innovació

Comissió responsable de
l’aprovació de l'informe

Comissió de Qualitat

Versió del SGIQ analitzada
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Web de qualitat

www.upf.edu/web/humanitats/qualitat

1. Informació prèvia
Aquest informe ha estat elaborat per la Responsable de Qualitat de l'UCA d'Humanitats per portar-ho a la
Comissió de Qualitat d'Humanitats el dia 28 de gener del 2021.
En els següents punts s'analitzen els diferents apartats del manual del nostre Sistema de Garantia Interna de
Qualitat i, si cal, es fan propostes de modificació.

2. Valoració del contingut del manual del SGIQ del Centre
0. Dades identificatives
La informació que apareix és adequada i només s'ha actualitzat la versió del manual del SGIQ i la data
d'aprovació.
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1. Presentació del Centre
La informació es considera adequada. S'han actualitzat les dades amb informació del següent curs i s'ha ampliat
la informació sobre el departament, el professorat, els màsters universitaris (el Màster universitari en Estudis
Xinesos s'ha reverificat i esdevé el Màster universitari en Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global (MAP) i el
nou Màster universitari en Arqueologia Global), els doctorats (acreditats amb Excel·lència per l’AQU), la
internacionalització (amb els nous convenis) i innovació docent (l’acord del Consell de Govern de 19 de febrer
del 2020, introdueix la figura del Responsable d’Innovació que substitueix al director o directora de les Unitats
de suport a la qualitat i a la innovació docent (USQUID).

2. Organització i responsables del Centre
La informació és adequada. S'ha actualitzat a càrrecs de la Facultat, el Responsable d'Innovació i a càrrecs del
Departament, s'elimina el Coordinador/a del màster en Estudis Xinesos i s'afegeix el Coordinador/a del màster
en Arqueologia Global.

3. Sistema de garantia interna de qualitat
3.1 Marc SGIQ-UPF
S'ha actualitzat aquest apartat d'acord amb els canvis fets al Manual del SGIQ Marc UPF (Informe de Revisió del
SGIQ Marc UPF aprovat per la Comissió de Qualitat de la UPF amb data 31 de gener de 2020).
3.1.1 Òrgan Central responsable del SGIQ-UPF
S'ha actualitzat aquest apartat substituint la descripció i funcions de la Comissió de Qualitat UPF per un enllaç a
la web d'aquest òrgan on s'hi especifiquen.

3.2 Política i objectius de qualitat del Centre
Pel que fa als objectius que figuraven al Manual del SGIQ anterior, vista la necessitat de reduir el nombre
d'objectius prioritaris per poder treballar de manera més intensa i eficaç en un nombre més concret, de
moment es posposen. Això, no vol dir que els que fins ara hi constaven i ara deixen de constar-hi no
es considerin pertinents, però si menys urgents i per aquest motiu es posposen per a més endavant.

OBJECTIU HUM_OBJ001

Formar professionals en els àmbits de les Humanitats amb un elevat grau de
competència

Àmbit estratègic de docència
VINCULACIÓ PLA
ESTRATÈGIC I ACTUACIONS
PREVISTES





Proposar incorporar la formació transdisciplinària grau-postgrau
Elaborar les bases per a la formulació d’un model docent propi, distintiu,
innovador i de qualitat
Consolidar els nous programes que promouen la interdisciplinarietat
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curricular (Grau Obert, Formació Transversal de Lliure Elecció, Mínors…)
com un dels trets distintius del model docent propi de la UPF
HUMANITATS.0094 (oberta), HUMANITATS.0097 (oberta)
Millores associades

Percentatge de graduats que tornarien a fer els estudis



Valor objectiu: 75%
Valor actual: 17,1% (AQU 2017); 69,6 – 73% (AQU 2020)

INDICADORS VINCULATS
Consolidar l’oferta de Mínors d’Humanitats



Valor objectiu: ≥6
Valor actual: 6 (2020)

TERMINI D’EXECUCIÓ

Fins a la finalització del Pla Estratègic 2016-25

RESPONSABLE

Responsable de l’UCA d’Humanitats

OBJECTIU HUM_OBJ002

Capacitar per a la recerca i la docència en diversos dominis de les Humanitats
(Art, Història, Literatura, Pensament)

Àmbit estratègic de Recerca
VINCULACIÓ PLA
ESTRATÈGIC I ACTUACIONS
PREVISTES



Elaborar les bases per a la formulació d’un model docent propi, distintiu,
innovador i de qualitat
 Consolidar els nous programes que promouen la interdisciplinarietat
curricular (Grau Obert, Formació Transversal de Lliure Elecció, Mínors…)
com un dels trets distintius del model docent propi de la UPF
 Adaptar els estudis al nou marc competencial dels estudis de la UPF
 Impulsar el projecte d'Humanitats digitals a la UPF
HUMANITATS.0084 (oberta), HUMANITATS.0093 (oberta)

Millores associades

Nombre de trams de docència obtinguts pel PDI
INDICADORS VINCULATS




Valor objectiu: 254 estatals i 250 autonòmics
Valor actual: 212 estatals i 209 autonòmics (2020)
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Nombre de trams de recerca obtinguts pel PDI



Valor objectiu: 168 estatals i 154 autonòmics
Valor actual: 140 estatals i 129 autonòmics (2020)

Nombre de projectes d’innovació docent



Valor objectiu: 4
Valor actual: 3 (2020)

Nombre d’incorporacions d’investigadors per convocatòries competitives



Valor objectiu: 30 predoctorals i 15 postdoctorals
Valor actual: 10 predoctorals i 5 postdoctorals (2020)

TERMINI D’EXECUCIÓ

Fins a la finalització del Pla Estratègic 2016-25

RESPONSABLE

Responsable de l’UCA d’Humanitats

OBJECTIU HUM_OBJ003

Participar en la creació de coneixement de rellevància acadèmica i extraacadèmica

Àmbit estratègic de Docència


Elaborar les bases per a la formulació d’un model docent propi, distintiu,
innovador i de qualitat
VINCULACIÓ PLA
 Consolidar els nous programes que promouen la interdisciplinarietat
ESTRATÈGIC I ACTUACIONS
curricular (Grau Obert, Formació Transversal de Lliure Elecció, Mínors…)
PREVISTES
com un dels trets distintius del model docent propi de la UPF
 Reforçar el compromís públic de la recerca que es fa a la UPF, i promoure
la divulgació científica i la participació de la UPF en l’educació científica
dels ciutadans
 Coresponsabilització de les diferents figures de recerca de la UPF com a
agents en àmbits emergents d’interès estratègic (ciència oberta, revisió
ètica, integritat ètica, etc.)
 Impulsar el projecte d’humanitats digitals a la UPF
HUMANITATS.0036 (en procés) HUMANITATS.0059 (en procés)
Millores associades

INDICADORS VINCULATS

Taxa d’inserció laboral dels graduats i adequació a la feina dels estudis


Valor objectiu: taxa anual >50%
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Valor actual: 36,9% (AQU 2017) 44% (AQU 2020)

Nombre de projectes obtinguts pel PDI en convocatòries competitives



Valor objectiu: mitjana de 10 al final del període
Valor actual: mitjana de 5 anuals (2020)

TERMINI D’EXECUCIÓ

Fins a la finalització del Pla Estratègic 2016-25

RESPONSABLE

Responsable de l’UCA d’Humanitats

OBJECTIU HUM_OBJ004

Promoure el contacte i la cooperació amb altres institucions, i amb les
empreses, interessades en la formació i l'ocupació de professionals titulats en
els àmbits de les Humanitats

Àmbit estratègic de Docència
VINCULACIÓ PLA
ESTRATÈGIC I ACTUACIONS
PREVISTES





Establiment d’aliances estratègiques
Reunions de treball amb professionals del sector cultural
Trobades dels estudiants dels últims cursos del graus amb alumni que
treballin en l’àmbit de les humanitats
No n’hi ha

Millores associades

Nombre de convenis vigents signats amb altres institucions i empreses per curs



Valor objectiu: 130
Valor actual: 101 (2019-2020)

Estudis sobre professionalització i inserció laboral en l’àmbit de les humanitats
INDICADORS VINCULATS




Valor objectiu: ≥1
Valor actual: 1 (2018)

Establiment de títol propis/dobles graus amb universitats estrangeres



TERMINI D’EXECUCIÓ

Valor objectiu: 2
Valor actual: 1 (2020)

Fins a la finalització del Pla Estratègic 2016-25
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RESPONSABLE

Responsable de l’UCA d’Humanitats

OBJECTIU HUM_OBJ005

Disposar d’unes accions ben definides d'orientació i suport a l'estudiant,
decisives perquè aquest col·lectiu és l'objectiu dels programes formatius

Àmbit estratègic de Docència


VINCULACIÓ PLA
ESTRATÈGIC I ACTUACIONS
PREVISTES




Adaptar les aplicacions de gestió en l’àmbit de la docència per facilitar la
implementació del nou model educatiu
Explorar i eventualment implementar eines TIC necessàries per donar
suport al nou model educatiu
Revisar l’actual sistema de producció de materials digitals per adequar-lo
a les necessitats i objectius del nou model educatiu.
Dissenyar i implementar els serveis de suport necessaris per donar
resposta a la fusió de docència i recerca en el procés d’aprenentatge

Àmbit estratègic de Comunitat




Projecte SIE-UPF: Serveis integrals d’estudiants
Projecte GURU-UPF: Gestor Unificat de Relacions de la Universitat
Aplicar el Pla de Promoció d’Hàbits de Vida saludables UPF Saludable
2018-2020
No n’hi ha
Millores associades

INDICADORS VINCULATS

Reduir la taxa d’abandonament a primer curs del grau: modificacions en el
sistema de tutories de grau (2020-21, curs d’implantació)



Valor objectiu: ≤15%
Valor actual: 21,1%

TERMINI D’EXECUCIÓ

Fins a la finalització del Pla Estratègic 2016-25

RESPONSABLE

Responsable de l’UCA d’Humanitats
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OBJECTIU HUM_OBJ06

Promoure i facilitar la millor selecció i la formació continuada del personal
docent i investigador i del personal d’administració i serveis, tot fomentant la
seva motivació i participació activa en la millora continuada de la qualitat de les
activitats del centre

Àmbit estratègic de Comunitat

VINCULACIÓ PLA
ESTRATÈGIC I ACTUACIONS
PREVISTES







Elaborar el Pla d’acollida, acompanyament i mentoratge del PDI
Implementació del sistema ‘tenure-track’
Programació a 5 anys del creixement/estabilitzacions del professorat de
les UCA
Política de promoció (Establir una previsió de les convocatòries de
promoció que cada UCA podrà convocar en els propers 5 anys)
Foment de la carrera professional del PAS: mobilitat i promoció

Àmbit estratègic de Finançament i Governança
 Distingir funcions tècniques i acadèmiques en la gestió de la docència
No n’hi ha
Millores associades

Participació del PDI en activitats del CLIK



Valor objectiu: 90
Valor actual: 60

INDICADORS VINCULATS
Participació del PAS en activitats de formació



Valor objectiu: 15/20 cursos anuals
Valor actual: 15 cursos (2020)

TERMINI D’EXECUCIÓ

Fins a la finalització del Pla Estratègic 2016-25

RESPONSABLE

Responsable de l’UCA d’Humanitats

3.3 Abast del SGIQ del Centre
Els canvis a l'abast del SGIQ del Centre han estat: el Màster universitari en Estudis Xinesos s'ha reverificat i
esdevé el Màster en Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global i el Màster en Arqueologia Global és una nova
titulació.
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3.4 Responsables del SGIQ del Centre
La composició de la Comissió de Qualitat és adequada i no es proposen canvis.

3.5 Seguiment i millora contínua
La informació és adequada i completa.

3.6 Participació dels grups d'interès
S'ha canviat lleugerament la definició dels grups d'interès.
La proposta de millora HUMANITATS.0059 que vol obtenir dades sobre la inserció laboral dels titulats en el MU
Història del Món, es desisteix de dur-la a terme. I la proposta HUMANITATS.0006, es tanca amb èxit en aquest
informe.

3.7 Informació pública
No s’han produït canvis des de l’anterior revisió del SGIQ.

3.8 Mapa de processos
S'ha creat un mapa de processos que detalla la vinculació entre tots els processos.

3.9 Processos
Processos transversals: S’ha dut a terme una revisió dels processos transversals UPF, on s’ha fet una revisió
tant de la fitxa com del diagrama posant el focus en la presa de decisions.
Aquests canvis s’han concretat en un document, el Manual de Processos Transversals de la UPF, aprovat per la
Comissió de Qualitat de la UPF amb data 31 de gener de 2020. Els canvis realitzats estan detallats a l’Informe
de Revisió del SGIQ Marc UPF (2020).
Processos de centre: fruit de la revisió del SGIQ, s’ha fet una revisió dels processos de centre, sense que s’hagi
detectat cap canvi substancial en el seu contingut.

3.10 Taula general d'indicadors
S’ha dut a terme una revisió dels processos transversals de la UPF, on els indicadors vinculats amb aquests
processos s’han definit novament i s’han recollit en un document: el Catàleg d’Indicadors del SGIQ Marc UPF.
Aquest catàleg d’indicadors va ser aprovat per la Comissió de Qualitat de la UPF amb data 31 de gener de 2020.
Els canvis realitzats estan detallats a l’Informe de Revisió del SGIQ Marc UPF (2020).
Pel què fa als indicadors vinculats als processos específics de centre, fruit de la revisió del SGIQ, se n’ha fet una
revisió sense que s’hi hagi detectat cap canvi substancial.
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4. Revisions del SGIQ del Centre
El manual del SGIQ es portarà a la comissió de Qualitat el 28 de gener del 2021 per aprovar-ne la versió 10.

11

3. Valoració i proposta del pla de millora del SGIQ del Centre

Codi

Nivell Origen Requeri Estàn
d'afectac (inform da per dard
ió
e)
AQU

Problema
detectat

Acció
proposada

Objectiu a
assolir

Implica
Indicador Priori Responsa Term Estat Resultat
tat
ble
ini
modificació
de la
memòria?

HUMA UCA
Revisió No
NITAT d'Human SGIQ
S.0005 itats
2018
(27/02/
2018)

E3.3 Tres procesos Documentar: - Documentar
que el centro Gestionar
los procesos
realiza no
resultados de que realiza el
están
la encuesta de Centro
documentado. satisfacción
de la
docencia. Asignar tutor
al estudiante y
hacer el
seguimiento. Gestionar la
nueva
incorporación
de profesor y
acogerlos

Alta

UOP /
2019 En
Secretaria -12- procés
del
30
Centro

No

HUMA M.U. en Autoinf No
NITAT Estudis orme
S.0006 Compara acredit
tius de ación
Literatur curso
a, Art i 16-17
Pensame (2/11/2

E3.3 Los resultados
de la encuesta
del EVSOE
sobre la
coordinación
entre el
profesorado

Alta

Coordina 2019 Oberta dor
-0731

No

12

-Creación de
una encuesta
específica
para detectar
las causas de
dicha

Mejorar la
coordinación
entre el
profesorado
del MECLAP

nt

018)

del MECLAP evaluación.
son
sensiblemente
más bajos que
el resto de
indicadores.

HUMA M.U. en Seguim No
NITAT Història ent
S.0020 del Món 201617
(13/02/
2019)

E3.3 Necessitat de
revisar el
procés de
revisió del
SGIC (B0442
Revisar i
actualitzar el
SGIC) per
millorar
l’anàlisi dels
processos i
incorporar
recollida
d’informació
de més grups
d’interès

Ampliar
l’anàlisi dels
processos que
es fa a
l’informe de
revisió del
SGIQ.
Incorporar a
aquesta
revisió
mecanismes
de recollida
d’informació
de més grups
d’interès.

Millorar
l’anàlisi sobre
el
funcionament
dels
processos.
Obtenir
informació de
més grups
d’interès per a
la revisió del
SGIQ.

Mitja Centre. 2019 En
(amb el -12- procés
suport de 31
l’OTQ)

No

HUMA M.U. en Autoinf No
NITAT Història orme
S.0059 del Món MU
Historia
del
Mon
201516
(3/11/2
017)

E3.2 Insuficient
informació
sobre la
inserció
laboral dels
graduats del
MHM

Creació d'una
enquesta
periòdica
sobre la
inserció
laboral dels
graduats en el
MHM

Obtenció
d'informació
sobre la
inserció
laboral dels
graduats del
màster

Alta

Coordina 2019 En
dor
-07- procés
màster,Ce 31
ntre i
UPEQ

No
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HUMA UCA
Revisió No
NITAT d'Human del
S.0079 itats
SGIQ
curs
201819

E3.3 El procés de
B00886 Revisar i
actualitzar el
SGIQ
d'Humanitats
no s'ajusta al
funcionament
actual, ja que
no inclou
l'informe de
revisió del
SGIQ.

Actualitzar el
procés
B00886 Revisar i
actualitzar el
SGIQ
d'Humanitats
per ajustar-ho
al
funcionament
actual i que
s'inclogui
l'informe de
revisió del
SGIQ.

Actualitzar el
procés
B00886
perquè reculli
el
funcionament
actual.

Mitja Resposan 2020 Oberta ble de
-06Qualitat / 30
UGA /
UOP

NO

UPF.00 UPF
04

Revisió No
SGIQ
2018
(22/02/
2018)

E3.3 Es detecta la
necessitat
d’unificar les
diferents
eines
existents per
la gestió de la
qualitat i de
crear/ne de
noves.

Treball
Millorar la
conjunt de
gestió dels
l’Oficina
processos de
Tècnica de
qualitat del
Qualitat, el
Centre.
Servei
d’Informàtica i
els Centres,
per al disseny
i elaboració
d’una eina
integral de
gestió de la
qualitat

Alta

OTQ /
2022 En
Informàti -01- procés
ca
31

No

UPF.00 UPF
10

Comissi No
ó de
Qualita

Disposar de Nº
E3.2 Disminució de Revisar i
Alta
la participació repensar els nous informes informes
dels
informes que amb
creats / %

Unitat de 2020 En
Projectes, -06- procés
Estudis i 30

No

14

t UPF
29/11/
2017

estudiants en
el qüestionari
per avaluar la
docència
rebuda,
l’AVALDO.

es generen
informació
amb els
d’interès pels
resultats del estudiants.
qüestionari
AVALDO
perquè siguin
una eina
efectiva de
millora de la
docència i
aportin
informació
d’interès pels
estudiants.

participac
ió
estudiant
s

Qualitat
(UPEQ)

%
Alta
participac
ió. %
incremen
t
participac
ió.

Unitat de 2021 En
Projectes, -06- procés
Estudis i 30
Qualitat
(UPEQ)

No

2021 En
-06- procés
30

No

UPF.00 UPF
11

Comissi No
ó de
Qualita
t UPF
29/11/
2017

E3.2 Disminució de
la participació
dels
estudiants en
el qüestionari
per avaluar la
docència
rebuda,
l’AVALDO.

Pensar noves
maneres de
difondre
l’AVALDO
entre els
estudiants,
d’incentivar la
participació,
de trencar
resistències a
respondre’l.

Augmentar la
participació
dels
estudiants a
l’AVALDO.

UPF.00 UPF
13

Inf.
No
Revisió
SGIQ
2020
(31/01/
20)

E3.3 El SGIQ Marc
ha
evolucionat i
s’ha vist
modificat el
seu contingut
però en canvi
no s’ha

Revisar el
SGIQ Marc de
la UPF amb
una
periodicitat
anual i
generar un
informe de

Revisar
anualment el
SGIQ Marc de
manera que el
seu contingut,
amb dades i
indicadors
actualitzats,
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Alta

UPEQ

realitzat una revisió a
ajudin a la
revisió
aquest efecte. presa de
efectiva del
decisions per
mateix des de
a
la darrera
l’asseguramen
aprovació el
t de la qualitat
curs 2017-18.
de les
titulacions
UPF.00 UPF
14

Inf.
No
Revisió
SGIQ
2020
(31/01/
20)

Aportar a
E3.3 S’ha elaborat Adaptar els
UPEQ
un Marc
indicadors
l’activitat
general a
vàlids per a
universitària
nivell del
l’avaluació de la perspectiva
sistema
les titulacions de gènere
universitari
als nous
amb la
català per
requeriments i voluntat
incorporar la previsions
d’aprofundir
perspectiva de derivats del en la
gènere en la nou Marc
comprensió
docència però general per a de les
a la UPF
la
necessitats,
encara no s’ha incorporació comportamen
adaptat el seu de la
ts i actituds
contingut.
perspectiva de del conjunt de
gènere en la la població.
docència.

Alta

UPEQ

2021 En
-06- procés
30

No

UPF.00 UPF
15

Inf.
No
Revisió
SGIQ
2020
(31/01/
20)

E3.3 La gestió de la
qualitat feta
per l’OTQ es
fonamenta en
la revisió dels
informes a
nivell dels
centres,

Alta

UPEQ

2021 En
-06- procés
30

No

Introduir un
sistema
d’alertes
derivat de la
identificació
de valors
objectius als
indicadors

Dotar l’OTQ
del caràcter
auditor que ha
de permetre
no només
assessorar els
centres, sinó
també
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l’assessorame que s’usen per anticipar-se a
nt i la difusió a avaluar les determinats
de bones
titulacions.
resultats no
pràctiques. Es
satisfactoris i
constata que
facilitar la
cal a un paper
presa de
mes auditor.
decisions
estratègiques.
UPF.00 UPF
16

Inf.
No
Revisió
SGIQ
2020
(31/01/
20)

Elaboració
Dotar d’eines
E3.3 Manca
estructurar els d’un catàleg efectives la
indicadors
d’indicadors revisió dels
dels processos on es procura processos de
transversals desagregar els qualitat de la
UPF en format indicadors a docència
catàleg.
nivell de
centre així
com recollir la
seva evolució.

Alta

UPEQ

2021 En
-06- procés
30

No

UPF.00 UPF
17

Inf.
No
Revisió
SGIQ
2020
(31/01/
20)

E3.3 Necessitat
que els
processos de
qualitat de la
docència
tinguin
documents
d’entrada que
siguin un
conjunt de
millores fruit
de l’anàlisi fet
al final del
procés, i que
estiguin

Alta

UPEQ

2021 En
-06- procés
30

No

Incorporar, en
finalitzar un
procés, la
necessària
avaluació del
mateix a
l’efecte de
recollir inputs
i extreure
conclusions
que han de
servir per
millorar el
procés

Fer efectiva la
millora
contínua dels
processos de
qualitat de la
docència

17

degudament
documentats.
UPF.00 UPF
18

Inf.
No
Revisió
SGIQ
2020
(31/01/
20)

E3.3 Necessitat de
comptar amb
un repositori
de processos
de qualitat de
la docència,
tant a nivell
transversal
com de centre

Procurar la
Dotar d’eines
unicitat
efectives la
d’eines i
revisió dels
instruments processos de
de mesura i qualitat de la
seguiment
docència
dels processos
de qualitat de
la docència,
per facilitar la
tasca de
revisió dels
mateixos

UPF.00 UPF
19

Inform No
e previ
transve
rsals
UPF AQU
(29/04/
20)

E3.3 No es du a
terme una
anàlisi sobre
l’assoliment o
no dels valors
objectius dels
indicadors de
resultat i
eficiència dels
processos del
SGIQ Marc
UPF.

Dur a terme
un anàlisi
anual del
compliment
del valor
objectiu dels
indicadors de
resultat i
eficiència dels
processos del
SGIQ Marc
UPF.

Millorar
l’anàlisi dels
indicadors de
resultat i
eficiència dels
processos de
gestió i en cas
de no assolir
els seu valor
objectiu
implantar
accions de
millora.

UPF.00 UPF
20

Inform No
e previ
transve
rsals

E3.3 Actualment la
vinculació
entre els
indicadors, la

Canviar
l’estructura
dels Informes
de Revisió del

Crear una
Plantilla
nova
nova
estructura per IRSGIQ
a l’IRSGIQ dels
18

Alta

Percentat Alta
ge de
valors
objectius
revisats

Alta

UPEQ

2021 En
-06- procés
30

No

Cap de
l’UPEQ

2020 Oberta -1231

no

Cap de
l'UPEQ

2020 Oberta -1231

NO

UPF AQU
(29/04/
20)

revisió del
SGIQ dels
SGIQ i les
centres UPF.
propostes de
millora és poc
visible

Incloure a
l’informe de
seguiment de
la universitat
un apartat on
analitzar els
indicadors
claus.

centres UPF
on es reculli
de forma més
clara l’anàlisi
dels objectius
de qualitat del
centre, dels
processos de
gestió de la
qualitat i dels
indicadors.

UPF.00 UPF
21

Inform No
e previ
transve
rsals
UPF AQU
(29/04/
20)

E3.3 Actualment
l’informe de
seguiment de
la univeristat
no contempla
la possibilitat
de fer un
anàlisi de
l’evolució dels
indicadors
claus.

Poder
analitzar a
l’informe de
seguiment de
la universitat
l’evolució dels
indicadors
Claus.

UPF.00 UPF
22

Revisió No
SGIQMarc
novem
bre
2020

Instar a les
Incrementar
E3.2 El grau de
compliment UCA a pensar el nivell de
del valor
fórmules per a satisfacció
objectiu
incrementar el dels
establert pel nivell de
estudiants
que fa als
satisfacció
amb les
indicadors
dels
titulacions de
que avaluen el estudiants
grau i màster
nivell de
amb els
satisfacció
estudis
dels

19

Nova
Alta
estructur
a informe
seguimen
t
universita
t

Cap de
l'UPEQ

2020 Oberta -1231

NO

%
Alta
titulacion
s (grau i
màster)
satisfacci
ó per
sobre de
4

VR adjunt 2022 Propos al rector i -12- ada
per al
31
projecte
d’universi
tats eur

no

estudiants
amb els
titulacions de
grau i màster
es situa al
voltant del
50%
UPF.00 UPF
23

Revisió No
SGIQ
Marc
(novem
bre
2020)

Incrementar
E3.2 El valor real Instar a les
de l'indicador UCA perquè el grau de
I3.3.1 Grau de emprenguin coneixement
coneixement accions dins del PAT
del PAT no
els centres per
arriba al valor tal de
objectiu fixat visibiilitzar
per a aquest encara més la
indicador (que figura del PAT,
és 1).
atès que els
centres tenen
aquest procés
com a propi
dins el seu
SGIQ

grau de Alta
coneixem
ent del
PAT

Responsa 2022 Propos ble del
-12- ada
Center
31
for
Learning,
Innovatio
n and
Know

No

UPF.00 UPF
24

Revisió No
SGIQ
Marc
(novem
bre
2020)

E3.2 El valor de
l'indicador
I2.3.2 Ratio
Oferta/
Matrícula de
les titulacions
de màster
mostra una
tendència a la
baixa i
s'allunya del

Ratio
Alta
Oferta/
Matrícula
de les
titulacion
s de
màster

Vicerecto 2022 Propos r per a
-12- ada
projectes 31
per a la
docència

no

Instar a les
UCA perquè
apliquin
fórmules per
tal d'ajustar la
ratio oferta/
matrícula en
les titulacions
de màster

Complir amb
el valor
objectiu
pensat per a
l'indicador.

20

valor objectiu
establert (que
és 1)
UPF.00 UPF
28

Revisió No
SGIQ
Marc
(novem
bre
2020)

E3.2 Es creu
convenient
ampliar la
informació
relativa a com
es fa la gestió
documental
del SGIQ
Marc.

Ampliar
l'apartat
"Gestió
documental"
del SGIQ de
manera que
s'incideixi en
aspectes com
la codificació
dels
documents,
entre d'altres.

Millorar la
descripció de
com es du a
terme la
gestió
documental
del SGIQ.

Alta

Cap de la 2022 Propos UPEQ
-12- ada
31

No

S’han revisat les propostes existents per actualitzar els camps d’estat, termini i resultat.
S’ha tancat amb èxit la proposta HUMANITATS.0006. També s'ha assolit la proposta HUMANITATS.0079 de revisar i actualitzar el SGIQ d'Humanitats
per ajustar-ho al funcionament actual. De la proposta HUMANITATS.0005, dues accions s’han assolit, l’acció “Gestionar resultats de l’enquesta de
satisfacció de la docència” es prorroga al 30/6/2021 atès que s'està establint un circuit intern amb la implicació del deganat i dels coordinadors
d'itinerari. Les propostes HUMANITATS.0020 i HUMANITATS.0059 es desestimen.
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