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1. Valoració del títol
Q1 ACCÉS I MATRÍCULA
DEMANDA, PREINSCRIPCIONS, ACCEPTACIONS I MATRÍCULA

Places ofertades (O)

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

40

40

40

40

Preinscripcions (D)

Total
D/O

63
1,58

67
1,68

41
1,03

39
1,0

Acceptacions (A)

Total
A/O

29
0,73

34
0,85

23
0,6

19
0,5

Matrícula nou accés
(M)

Total
M/O

25
0,63

21
0,53

17
0,4

13
0,3

31

35

30

21

*

*

*

11

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

45,2
54,8
6,5
16,1
35,5
41,9
61,3
12,9
22,6
3,2
41,9
16,1
6,5
12,9
19,4
3,2
-

34,3
65,7
28,6
31,4
25,7
14,3
65,7
17,2
17,1
31,4
31,4
5,7
17,1
14,3
-

50
50
26,7
33,3
20
20
80
20
23,3
43,3
16,7
16,7
-

57,1
42,9
52,4
33,3
14,3
76,2
4,8
19
23,8
38,1
19
19
-

Matrícula total
Matrícula a temps parcial

PERFIL MATRICULATS

Sexe (%)

Edat (%)

Nacionalitat (%)

Universitat
procedència (%)

Dona
Home
<25
25-29
30-34
>= 35
Espanya
Europa
Amèrica del Nord
Iberoamèrica
Àsia
Àfrica i resta món
UPF
Catalana
Espanyola
Europa
Amèrica del Nord
Iberoamèrica
Àsia
Àfrica i resta món
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ANÀLISI
En els cursos anteriors la matrícula d’alumnes de nou accés al màster
en Història del Món va ser la següent: curs 2007-2008, 20
estudiants; curs 2008-2009, 20 estudiants; curs 2009-2010, 25
estudiants; curs 2010-2011, 21 estudiants; curs 2011-12, 17
estudiants; curs 2012-13, 13 estudiants. En els últims quatre cursos
acadèmics ha baixat el número d’estudiants de 25 el 2009-10 a 13 el
2012-13, exactament quatre cada curs. Ha baixat el nombre
d’estudiants matriculats i preinscrits en funció de la pujada de taxes.
Això s’ha notat el curs 2012-13 en el qual havia 39 estudiants
preinscrits i només 19 acceptats. És possible que molts estudiants
que s’havien preinscrit abans de la publicació de les taxes decidissin
abandonar el procés en veure la pujada. Aquest fenomen també pot
explicar-se, en part, perquè són alumnes estrangers, majoritàriament
llatinoamericans, que estaven a l’espera d’obtenir alguna beca per
poder venir a estudiar (i que finalment no la van obtenir) o que van
tenir problemes amb els seus respectius visats.
Una anàlisi sobre el perfil dels alumnes posa de relleu diferents
tendències. Cada vegada el màster té un percentatge més alt de
dones (del 45% el 2009-10 al 57% el 2012-13), de gent jove (del
6% per sota de 25 anys el 2009-10 al 52% el 2012-13), d’espanyols
(del 61% el 2009-10 al 76% el 2013-14) i d’estudiants procedents
d’universitats catalanes (del 16% el 2009-10 al 38% el 2012-13). El
màster sempre ha comptat amb un percentatge d’iberoamericans
consistent (al voltant del 20%) però ha experimentat un descens
radical d’estudiants procedents d’Europa (12,9% el 2009-10; 17,2%
el 2010-11; 0% el 2011-12; i 4,8% el 2012-13). Ha experimentat un
lleu augment el percentatge d’estudiants procedents d’universitats
espanyoles no catalanes (de 6,5% el 2009-10 a 19% el 2012-13).
PUNTS FORTS
El nombre d’estudiants preinscrits i acceptats al màster va ser
sempre superior al nombre d’estudiants matriculats, el que indica que
hi ha un nombre d’estudiants potencialment interessats en el màster
que podem reclutar amb un canvi en les estratègies de publicitat. En
el passat ha hagut un interès més alt d’estudiants procedents
d’Europa, el que significa la presència d’altre grup potencial per
reclutar.
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PUNTS FEBLES DETECTATS
Cada curs el màster recluta menys estudiants. En els últims tres
anys, cada vegada hi ha menys preinscrits (67 el 2010-2011; 41 el
2011-12; 29 el 2013); menys acceptacions (34 el 2011-12; 23 el
2011-12; 19 el 2012-2013) i menys matriculats de nou accés (21 el
2010-11; 17 el 2012-13; 13 el 2012-13). Cada curs es recluta menys
estudiants europeus i menys estudiants llatinoamericans (tot i que el
percentatge de llatinoamericans és consistent, el nombre ha baixat).
PROPOSTA DE MILLORA
Es proposa tres estratègies:
(1) Un canvi en la coordinació del màster. El nou coordinador, Dr.
Stephen Jacobson, ja té experiència en la direcció d’un màster doncs
va ser professor al King’s College Londres (2001-04), on va dirigir el
Master’s in European Studies. En aquest sentit, vol implementar
estratègies més agressives pel que fa a la captació d’estudiants i
planifica una reforma important del Pla d’Estudis per al curs 2014-15.
(2) Un canvi en les estratègies de reclutament d’estudiants. La nova
política de captació d’estudiants serà més agressiva, adreçada a
estudiants de la Facultat d’Humanitats de la Universitat Pompeu
Fabra (especialment els que han elegit fer el treball final del grau en
història), estudiants d’altres facultats d’història de Catalunya i
Espanya sense programa de màster, i estudiants de facultats
catalanes i espanyoles que han mostrat interès en el programa en el
passat (periodisme, geografia). Sobretot, s’intentarà dirigir la
publicitat fora de les fronteres d’Espanya cap al món angloparlant i al
món llatinoamericà. Per fer això, es proposa augmentar el nombre
d’assignatures que s’ofereixen en castellà i en anglès. També, es durà
a terme un canvi de la pàgina web perquè sigui més accessible i
comprensible per a persones que la consultin des de fora de
Catalunya i d’Espanya.
(3) Una reforma ambiciosa del Pla d’Estudis. El nou coordinador del
màster, amb la col·laboració d’una comissió de professors, elaborarà
una reforma del Pla d’Estudis. L’objectiu de la reforma no és
sacrificar la qualitat ni canviar les matèries de la docència sempre
ben avaluades (veure el Q3), sinó afegir estructura i coherència amb
l’objectiu de fer el programa més atractiu a potencials candidats.
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OBJECTIU DE LA PROPOSTA
L’objectiu bàsic de la proposta és augmentar els nombre d’estudiants
preinscrits, acceptats i matriculats.
RESPONSABLE I CALENDARI
El responsable dels canvis és el Dr. Stephen Jacobson, que ha
assumit la coordinació l’octubre del 2012. Les noves estratègies de
captació s’implementaran al llarg del curs 2012-13. El canvi del Pla
d’Estudis s’està planificant durant el curs 2012-13 per una comissió
formada pels professors Marició Janué, Ana Delgado, Albert Garcia
Balañà, Josep Pich, Marina Picazo, Martín Rodrigo i Víctor Farías. La
proposta passarà per les comissions internes universitàries a la
primavera del 2013 i per l’avaluació de l’AQU a la tardor del 2013,
per a la seva implementació el curs 2014-15.
Q2 RENDIMENT
TAXA DE RENDIMENT
Cohort d’accés

Crèdits matriculats
Crèdits superats
Taxa de rendiment
(Crèdits superats / crèdits matriculats)

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

755
670

1.535
1.370

1.380
1.220

1.215
880

88,74

89,25

88,41

72,43

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

20

26

21

17

4

10

6

5

20,0

38,46

28,57

29,41

9

9

8

60,0

80,8

66,7

GRADUACIÓ I TAXA DE GRADUACIÓ

Cohort d’accés

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

ABANDONAMENT
Cohort d’accés

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

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

20
5

26
3

21
5

17
6

25,0

11,5

23,8

35,3
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ANÀLISI
No existeixen tendències observables en el rendiment sinó més aviat
fluctuacions entre un any i un altre. El percentatge de crèdits
superats ha baixat del 88% al 72% des del 2008-09 fins al 2011-12,
un canvi no massa significatiu. La taxa de graduació es manté entre
60% i 80% entre 2008-09 i 2011-12. La taxa d’abandonament ha
fluctuat més entre un mínim de 11,5% el 2009-10 fins a 35,3% el
2011-12. Fins ara, els estudiants prefereixen elegir la modalitat a
temps parcial a la modalitat a temps complet.
PUNTS FORTS
En general, la taxa de rendiment d’assignatures, que fluctua entre
72% i 90%, està bé - un rendiment més alt significaria assignatures
poc exigents i un rendiment més baix significaria problemes docents.
PUNTS FEBLES DETECTATS
Les taxes de graduació són massa baixes (la majoria dels anys menys
del 70%) i les taxes d’abandonament són massa altes, especialment
l’any del qual hi ha estadístiques més recents, el 2011-12, quan va
abandonar el 35% dels alumnes matriculats. Les dues coses estan
directament relacionades –més abandonaments significa menys
graduació.
PROPOSTA DE MILLORA
L’abandonament és degut a dos factors: (1) estudiants que entren
sense ser realment conscients de les expectatives que es tenen d’un
estudiant de postgrau, sobretot, la quantitat de feina (lectures,
treballs escrits, investigació, etc.); (2) estudiants que entren sense
haver-se informat sobre la naturalesa del màster. Sobre el primer
grup no proposem cap acció concreta – simplement hi ha estudiants
que al principi pensen que poden compaginar l’estudi amb una feina
exigent i es donen compte que no es pot fer. No proposem baixar
l’exigència per fer el màster més fàcil. Del segon grup, de tota
manera, proposem fer canvis a la pàgina web per donar més
informació als estudiants sobre els continguts. De tota manera, la
gran majoria d’estudiants que abandonen al·leguen problemes
personals o de planificació. No es van rebre queixes sobre els
continguts del màster, la informació que publiquem en la pàgina web
o el nivell d’exigència.
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OBJECTIU DE LA PROPOSTA
L’objectiu de la proposta és baixar la taxa d’abandonament i pujar la
taxa de graduació.
RESPONSABLE I TERMINIS
El responsable d’implementar els canvis en el web és el coordinador
del màster, Stephen Jacobson. La implementació tindrà lloc durant el
curs 2012-2013.
Q3 SATISFACCIÓ
Professorat: qüestionaris d'avaluació 2007-2011
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

2007-2008
8,71
8,47
------

2008-2009
9,51
9,50
------

2009-2010
--8,87
8,88
9,11
---

2010-2011
-----8,70
8,33

L’assignatura és interessant
Estic globalment satisfet amb la docència rebuda
Estic globalment satisfet amb el professor
Estic globalment satisfet amb l’assignatura
Les obligacions docents s’han complert adequadament
El professor ha complet adequadament les seves obligacions docents
Estic satisfet amb la seva docència

Professorat: qüestionaris d'avaluació 2011-2012

Història
del Món

Classes
magistrals1

Classes
pràctiques2

Classes de
seminari3

8,50

8,09

8,25

L’assignatura
en el seu
conjunt4
8,57

Obligacions
docents5
8,66

Satisfacció
amb la
docència6
8,56

Sobre l’assignatura:
1. Les classes de teoria
2. Les classes de seminari
3. Les classes pràctiques
4. L’assignatura en el seu conjunt
Sobre el professor:
5. El professor ha complert adequadament les seves obligacions docents (pla
docent, puntualitat, etc.)
6. Estic satisfet/a amb la seva docència
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ANÀLISI
Des del 2007-08 fins el 2011-12, no es noten canvis importants en el
grau de satisfacció dels estudiants sobre la qualitat de la docència. En
el curs 2011-12, els estudiants han expressat un altre grau de
satisfacció amb les classes magistrals, els seminaris, el nivell
d’organització i la competència del professorat. D’una escala entre 0 i
10, els sondejos revelen una satisfacció entre 8 i 9 en totes las
categories. I l’avaluació agregada dels professors i assignatures del
màster ens situa col·lectivament a la franja mitjana-alta en relació
amb els altres màsters oficials avaluats. Aquestes dades (juntament
amb les dades del nombre d’estudiants que continuen el doctorat)
revelen que el problema del descens del nombre de matriculats
identificat en el Q1 no està relacionat amb la qualitat de la docència
del professorat ni amb la reputació del màster.
PUNTS FORTS
Les respostes dels alumnes ens permeten comprovar que valoren
especialment el compliment de les obligacions docents dels
professors del màster i l’interès de les assignatures per si mateixes.
Per tot això, el grau de satisfacció és força alt.
PUNTS DÈBILS
No hi ha punts dèbils en el grau de satisfacció.
PROPOSTA DE MILLORA
En l’elaboració de reforma del Pla d’Estudis, esmentat en el punt Q1,
mantindrem la qualitat de la docència dins de la reestructuració del
curs.
RESPONSABLES I TERMINIS
Com hem esmentat, la responsabilitat de la reforma del Pla d’Estudis
recau en una comissió interna formada pels professors mencionats
anteriorment (veure Q1). S’elabora la reforma durant el curs 2012-13
amb l’expectativa que s’aprovi durant el curs 2013-14, per a la seva
implementació el curs 2014-15.
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Q4 PRÀCTIQUES EXTERNES I MOBILITAT
Sondeig de graduats sobre sortides professionals

200611

Doctorat

Periodisme,
Editorials i
Televisió

7 (39%)

3 (17%)

Administració,
Empreses
públiques,
i
política
4 (22%)

Docència
i Administració
de Docència

Empreses
privades

Aturat

2 (11%)

1 (6%)

1 (6%)

Matriculats en el doctorat de la UPF procedents del màster
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs

2008-09
2009.10
2010-11
2011-12
2012-13

Matriculats en el doctorat procedent del
màster
10
5
8
8
7

Professors que han tingut docència en el màster que dirigeixen tesis
doctorals
Enric Ucelay
Maria Eugenia Aubet
Josep M. Delgado
Joaquim Albareda
Juan Carlos Garavaglia
Martín Rodrigo
Josep M. Fradera
Josep Pich
Marina Picazo
Josep Fontana
Jose M. Salrach
Eloy Martín
Marició Janué
Victor Farias
Ana Delgado

10
9
8
7
7
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1

ANÀLISI
D’acord amb la millora proposada en l’Informe de seguiment, 20072011, s’ha sondejat els 70 graduats de les primeres cinc edicions del
màster per descobrir les sortides professionals. Dels 70, 18 han
col·laborat. Com indica la primera taula, la majoria dels nostres
graduats es matriculen a un doctorat -alguns en la UPF, altres en
altres universitats catalanes i altres en universitats europees. Els
altres tres blocs grans de sortides són: el món del periodisme,
televisió i editorials (17%); l’administració i empreses públiques
(22%); i docència i administració de docència (11%). El grau d’atur
és baix (6%). Les estadístiques internes (independentment del
sondeig) indiquen que 38 de 70, o sigui més de la meitat dels
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graduats, es matriculen al doctorat, i l’altre meitat busca sortides
professionals.
PUNTS FORTS
Els itineraris funcionen per proporcionar als estudiants opcions
acadèmiques i professionals. El màster té dos itineraris, un
d’investigació i un acadèmic. Els que elegeixen el d’investigació
tendeixen a seguir en el doctorat en la mateixa institució o en
d’altres. Per exemple, tenim constància, gràcies al resultat del
sondeig, que dos graduats fan el doctorat becat a Cambridge i
l’European Union Institute (Florència). Els que trien l’itinerari
acadèmic han pogut trobar feina. Sembla que el nivell d’atur dels
graduats és baix.
PUNTS DÈBILS IDENTIFICATS
El primer punt dèbil no té a veure amb els resultats sinó amb la
recollida d’informació. De 70 graduats només van respondre el
sondeig 18. Tot i que les persones amb experiència amb sondejos
han opinat que un 25 per cent de respostes no és un resultat dolent,
seria desitjable recollir més informació.
El segon punt dèbil és que el programa no té pràctiques externes.
PROPOSTA DE MILLORA
Proposem intentar pujar el nivell de participació en els sondejos a
partir dels graduats que han participat. Molts graduats que han
contestat tenen contactes amb els seus col·legues –excompanys de
màster- i poden ajudar-nos a rebre més respostes i recollir més
informació.
En la reforma del Pla d’Estudis, prevista per implementar el curs
2014-15, hem decidit mantenir dos itineraris: un itinerari professional
i un d’investigació. L’itinerari “professional” tindrà un enfocament més
professionalitzador que l’actual itinerari “acadèmic.” Tindrà una
assignatura obligatòria en història pública dirigida a persones
interessades en trobar feina dins del món de les revistes històriques,
els museus i els projectes en la història pública. En aquest itinerari
també s’incorporaran pràctiques externes amb revistes i museus.

UNIVERSITAT POMPEU FABRA | 12

[MÀSTER EN HISTÒRIA DEL MÓN]

Informe de seguiment ,
2012

RESPONSABLES I TERMINI
La responsable del sondeig és la responsable de la secretaria de
l’Institut Universitari d’Història Jaume Vicens i Vives. La responsable
de la reforma del Pla d’Estudis és la comissió formada pels membres
ja mencionats (veure Q1). Es farà un altre sondeig a la tardor de
2013 amb l’expectativa de millorar la participació. Com s’ha
mencionat abans, la implementació de la reforma del Pla d’Estudis és
prevista pel curs 2014-15.
Q5 INNOVACIÓ I MILLORA DOCENT
ANÀLISI
Des de la fundació del màster, hem mantingut una col·laboració amb
la Unitat de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent de la Facultat
d’Humanitats per donar suport al professorat en l’elaboració de
materials docents i l’ús de les noves TIC a les seves respectives
matèries. Totes les assignatures del màster funcionen des del primer
moment amb un entorn moodle (Aula Global) que té un doble
objectiu: (1) com a instrument que facilita l’accés dels alumnes als
materials de les assignatures i (2) com a plataforma per a la relació
professor-alumnes, més enllà de la seva interacció setmanal a l’aula.
Des del curs 2008-2009 la gestió administrativa del màster depèn de
l’Institut Universitari d’Història Jaume Vicens i Vives (UPF), la qual
cosa ha permès establir vincles entre les seves activitats i la dinàmica
pròpia del màster. Val a dir, en concret, que una de les activitats de
l’IUHJVV, el Seminari, ha passat a ser també el Seminari del màster i
està adreçat, especialment, als nostres alumnes de postgrau, tant els
de doctorat com, sobretot, els del màster en Història del Món. El
ritme d’activitats correspon aproximadament a una sessió cada mes,
tot i que també hi ha altres activitats (presentacions de llibres,
jornades específiques...) a les quals els alumnes són igualment
convidats. La programació del Seminari de màster de l’IUHJVV i
d’altres activitats de l’Institut (jornades, sessions informatives, tallers
amb la Casa Velázquez de Madrid, activitats dels grups d’investigació)
es
pot
consultar
a:
http://www.upf.edu/iuhjvv/activitats/seminari_historia/.
Una iniciativa d’antics estudiants del màster ha estat la creació d’una
associació i d’una revista electrònica, anomenada Entremons UPF
Journal of World History, i que serveix per donar sortida als treballs
sorgits de les línies de recerca dels nostres alumnes i exalumnes
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vinculades al camp de la història del món. Hom pot veure els primers
resultats de l’associació i de la revista a:
http://www.upf.edu/entremons/
La iniciativa corre a càrrec d’alumnes i exalumnes tot i que compta
amb el suport acadèmic i institucional del professorat del màster. De
fet, els vuit membres del Consell Assessor d’Entremons són tots
professors del màster. Fins ara han sortit dos números de la revista
electrònica que recullen, majoritàriament, articles que provenen dels
Treballs de Recerca defensats en les edicions anteriors del màster. La
revista compta també amb un interessant apartat de ressenyes per
donar notícia de les publicacions més recents en el camp de la World
History. L’associació Entremons ha organitzant puntualment també
algunes activitats acadèmiques, a iniciativa dels exalumnes i amb el
suport del professorat, com jornades de treball i seminaris específics.
En referència a la docència, el màster en Història del Món ha passat
per dues modificacions, la primera el 2008 i la segona el 2011,
descrites amb detall a l’Informe de seguiment, 2011. La primera va
consistir essencialment en introduir una modalitat a temps parcial. La
segona introdueix canvis en la oferta d’assignatures que tenia a veure
amb temes de plantilla (jubilacions, nou professors incorporats, nous
interessos de professors) i modificacions en les assignatures que
tenien matrícules històricament baixes. Els canvis específics en els
dos Pla d’Estudis es van descriure amb molt detall en l’últim Informe
de seguiment, el de 2011-12.
El curs 2011-12 incloïa un canvi en l’avaluació dels treballs del
màster. Abans s’avaluava cada treball de manera individual amb
tribunals nomenats ad-hoc. En canvi, l’any 2011-12 es van crear tres
tribunals per avaluar la totalitat dels treballs. Aquesta reforma es va
fer amb l’objectiu de poder avaluar sota una perspectiva comparada
(poder mesurar la qualitat d’un treball en relació al nivell dels altres
candidats).
El Pla d’Acció Tutorial (PAT) consisteix en què cada estudiant té un
tutor assignat que normalment és el mateix professor que dirigeix el
Treball de fi de grau, tot i que l’estudiant té la llibertat d’elegir el
professor director de l’esmentat treball. Cada professor té un màxim
d’un tutoritzat, així que el estudiant té la garantia d’una dedicació
optima i personalitzada.
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PUNTS FORTS
El seminari, les activitats de l’Institut, la revista Entremons i les
activitats dels Grups de Recerca serveixen per fomentar un ambient
dinàmic i per complementar les activitats purament docents que
tenen lloc dins les aules i les hores d’estudi dels estudiants.
En referència a les modificacions del Pla d’Estudis, els resultats són
bons. La primera reforma (2008), amb la introducció d’una modalitat
a temps parcial, va a tenir molt èxit. Com es va explicar amb més
detall en l’Informe de seguiment 2011, va baixar el nivell
d’abandonament perquè permetia que un estudiant pogués treballar i
estudiar a la mateixa vegada. La segona modificació (2011) també va
tenir èxit respecte a la qualitat de la docència (veure Q3), tot i que
no ha ajudat a pujar l’interès pel màster.
També va tenir èxit la reforma dels tribunals d’avaluació dels treballs
fi de màster. El fet que cada tribunal avalués múltiples treballs va
tenir l’efecte de baixar “la inflació de notes” que caracteritzava
l’avaluació dels treballs per tribunals individuals.
PUNTS DÈBILS IDENTIFICATS
La implementació de dues reformes ha mantingut la qualitat (veure
Q3) però no ha despertat més interès en el màster (veure Q1). La
interpretació és que la qualitat de la docència és bona però que al
màster li falta una reestructuració.
PROPOSTES DE MILLORA
Com s’ha posat èmfasi en casi tots els punts abans esmentats, estem
planificant una reforma del Pla d’Estudi amb les següents
característiques: (1) afegir estructura i coherència a les assignatures;
(2) convertir l’itinerari “acadèmic” en un itinerari “professional” dotat
d’assignatures específiques en història pública i amb un programa de
pràctiques en museus i revistes; (3) oferir les assignatures
principalment en castellà i anglès, reservant el català per
assignatures optatives. En aquest moment no es pot donar
informació més específica, atès que la reforma està en fase de
planificació per part de la comissió -descrita en els punts anteriors.
Un altre punt que estem explorant és l’establiment de convenis de
cooperació amb universitats dels Estats Units amb programes de
postgrau en història atlàntica i imperi espanyol. De tota manera, tot
això es troba en una fase incipient (el nou coordinador ha estat
nomenat fa pocs mesos).
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RESPONSABLE I TERMINI
La reforma del màster és responsabilitat de la comissió interna
creada a tal efecte, tot i que després serà aprovada per tot l’àrea
d’Història del Departament d’Humanitats. El calendari amb el què es
treballa és presentar la reforma el març del 2013 a l’àrea, elaborar
els documents a l’abril del 2013, i lliurar la reforma abans de l’estiu
per a la seva aprovació per les comissions internes de la Universitat
Pompeu Fabra. Si tot va bé, la reforma arribarà a l’AQU el setembre
del 2013. Si és aprovada, canviarem el web del màster per poder
reclutar estudiants amb el nou Pla d’Estudis que començarà el curs
2014-15.
Q6 GESTIÓ I ATENCIÓ A LA COMUNITAT
ANÀLISI
La gestió del màster en Història del Món es realitza des de l’Institut
Universitari d’Història Jaume Vicens i Vives, que també gestiona el
doctorat en Història i la resta d’activitats de l’Institut. L’octubre del
2012 es va reorganitzar la secretaria per dotar de més recursos al
màster. La responsable administrativa de l’Institut ara ajuda el
coordinador del màster, Stephen Jacobson, en tots els aspectes de
planificació i amb les millores del web. Una altra persona, que dona
suport administratiu a l’Institut, és qui es dedica al contacte del dia a
dia amb els estudiants, els professors i tutors sobre assumptes de la
docència i també de l’organització del seminari coordinat pel
professor Josep Pich.
L’elaboració de l’informe de seguiment es fa amb la col·laboració de
la Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació que forma part del
Vicerectorat de Qualitat i Estratègia Institucional. El seu Sistema
Intern de Garantia de Qualitat (el 6Q) funciona amb l’eina SID
(Sistema d’Informació per a la Direcció-Departaments), que
proporciona les dades de les taxes de graduació, abandonament,
rendiment i eficiència, i altres indicadors importants (satisfacció,
matrícula, país i universitat d’origen). Les altres dades de l’informe
s’elaboren amb les dades internes de l’administració del màster en
Història del Món i amb el sondeig sobre inserció laboral i acadèmica
que realitzem entre els estudiants graduats.
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PUNTS FORTS
Ara el màster funciona amb la correcta dedicació d’infrastructura
administrativa per part de l’Institut Universitari d’Història Jaume
Vicens Vives. El 6Q és adequat per valorar la qualitat del màster, i el
personal administratiu resol qualsevol dubte sobre l’origen de la
informació o la utilització de les eines. Les dades serveixen per ajudar
a designar millores en l’estructura del programa i les estratègies de
publicitat i de captació d’estudiants.
PUNTS DÈBILS IDENTIFICATS
No s’han identificat punts dèbils en la gestió ni en la atenció a la
comunitat.
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