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1. Presentació del centre
La Universitat Pompeu Fabra va néixer l’any 1991 amb la vocació d'esdevenir una institució acadèmica
capdavantera que oferís una recerca científica de primer nivell i una formació superior de qualitat, tot
assegurant a la societat la transferència de coneixement. Per assolir aquests objectius, la Universitat es va
estructurar en vuit centres -set facultats i una escola-, vuit departaments i tres instituts universitaris. Per a
cada àmbit acadèmic hi ha un centre docent i un departament que tenen la responsabilitat de desenvolupar
les funcions acadèmiques -el centre sobre la docència i el departament sobre la recerca i la política de
personal docent i investigador-. Al cap dels anys, s’ha observat que el model organitzatiu aplicat ha generat
una multiplicitat d'òrgans de govern que dificulten la presa de decisions. Per aquest motiu, a mig termini es
projecta concentrar les tres grans missions de la Universitat en una única estructura reforçada. El
plantejament d'aquesta nova organització es serveix del desplegament de les Unitats de Coordinació
Acadèmica (UCA) per assegurar una estratègia conjunta de centres i departaments. Aquesta estructura
constitueix una actuació innovadora en el nostre panorama universitari català, congruent amb els valors
institucionals que persegueix la UPF en tots els àmbits, i contribuirà a augmentar-ne el prestigi.
En aquesta fase, els centres i els departaments actuals continuen exercint les seves respectives funcions
d'acord amb els Estatuts de la UPF. Així, a més de garantir un procés d'adaptació progressiu i ordenat,
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durant aquest període inicial s'obtindrà molta informació, cosa que en facilitarà la futura posada en
funcionament.
El Consell de Govern de la UPF va aprovar l’11 de desembre del 2014 la creació de vuit unitats de
coordinació acadèmica (UCA). Les vuit UCA creades es corresponen amb als àmbits acadèmics i científics
següents: ciències de la salut i de la vida, ciències polítiques i socials, dret, economia i empresa, humanitats,
comunicació, enginyeries i tecnologies de la informació i les comunicacions, traducció i ciències del
llenguatge. La constitució de les UCA no suposa la creació de cap nova estructura, sinó la integració en una
sola unitat de totes les tasques que ja s’estaven realitzant.
La Unitat de Coordinació Acadèmica (UCA) d’Humanitats es va constituir per resolució del rector el 30 de
juny de 2015 i coordina la Facultat d’Humanitats, responsable de l’organització i la docència dels estudis de
grau, i el Departament d’Humanitats, responsable de la contractació del professorat, de la recerca i dels
programes de postgrau (màster i doctorat).

L'UCA d'Humanitats té com a objectiu ser un centre universitari d'excel·lència docent i investigadora. Així
ho ha reconegut, el Rànquing Times Higher Education (2020) que ha inclòs els estudis d'Humanitats de la
UPF entre les 150 millors en Arts i Humanitats del món.
Facultat d'Humanitats
La seva activitat acadèmica va començar el curs 1992-1993, el mateix any en què s’establí oficialment el
títol de ‘llicenciatura en Humanitats’ (Reial Decret 913/1992, de 17 de juliol). A partir del curs 2008-2009,
passà a implementar-se el grau en Humanitats. Com a primera Facultat d'Humanitats a la universitat
espanyola, la de la UPF va néixer amb l'expressa vocació d'oferir una formació superior innovadora basada
en la interrelació i en la confluència entre les diverses disciplines humanístiques que fossin adequades a les
circumstàncies del món actual. Els principis d'interdisciplinarietat, esperit crític, rigor intel·lectual,
perspectiva transversal i relació amb el present i el futur s'han mantingut com a trets característics de
l’oferta formativa, tant al programa de grau com als de postgrau. Aquests principis vinculen el projecte de la
Facultat alhora, d'una banda, amb la tradició secular de les Humanitats i, de l'altra, amb una societat
globalitzada i interconnectada per les tecnologies digitals de la comunicació.
Estudis de grau


Grau en Humanitats (inici curs 2008-2009). Com ja s’ha esmentat, aquesta titulació prové de la
llicenciatura en Humanitats iniciada el curs 1992-1993. El grau en Humanitats va néixer amb la
voluntat de refer els ponts entre els diversos graus humanístics (filosofia, filologia, història i art) que
aborden per separat la complexitat de la naturalesa humana, i de crear especialistes capacitats per
establir connexions entre les diverses àrees del saber, en coherència amb el més pur esperit
humanístic. És, per tant, un grau amb una decidida perspectiva interdisciplinària, que inclou
matèries de diferents llengües i literatures, història, història de l'art i pensament, amb una clara
vocació transversal: el seu objectiu és arribar al coneixement de l'ésser humà com a individu i en
societat. S’oferten 170 places cada curs. Així mateix, el centre també rep estudiants del grau en
Periodisme de la UPF, que inclou assignatures del grau en Humanitats en el seu pla d’estudis.
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Grau en Estudis Globals/Global Studies Degree (inici curs 2016-2017). Aquests estudis s’han
pensat com una oferta docent especialment oberta a estudiants de tot el món que s’interessin per
entendre els fenòmens —culturals, econòmics, jurídics, mediambientals, polítics, socials i
tecnològics— que afecten els éssers humans amb independència de la seva precisa ubicació
territorial i per la comprensió una visió global de l'ésser humà des d'una aproximació
transdisciplinar. S’oferten 70 places, 40 per a estudiants procedents de sistemes educatius de la
Unió Europea i 30 per a estudiants de sistemes educatius d'estats no membres de la UE amb els
quals no hi ha subscrits acords internacionals.



A més, el centre participa en el Grau en Filosofia, Política i Economia impulsat per la Universitat
Carlos III, la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat
Pompeu Fabra, l'activitat del qual es va iniciar en el curs 2013-2014.

Departament d'Humanitats
El Departament es va crear formalment el 29 de novembre de 1995. Reuneix 31 àrees de coneixement,
agrupades en quatre itineraris: Art, Filosofia, Història i Llengua i Literatura. Té una important dimensió
internacional, ja que el 36% del seu personal docent a temps complet, bé procedeix de l'estranger o ha
rebut el doctorat d'una institució estrangera: Universitat de Princeton, Universitat de Harvard, Universitat
de Colúmbia, Universitat d'Illinois, New York at Stony Brook (SUNY), Universitat d'Arizona, Universitat de
Califòrnia a Berkeley, New School for Social Research, Nova York, Universitat Tufts, Universitat de Califòrnia
a Santa Bàrbara (Estats Units); Universitat d'Oxford, Universitat de Cambridge, Universitat de Nottingham,
Universitat de Lancaster (Regne Unit); Universitat de Friburg, Universitat Lliure de Berlín (Alemanya);
Universitat La Sapienza de Roma, Universitat de Milà (Itàlia).
Manté acords de col·laboració i intercanvi per a investigadors predoctorals i postdoctorals amb les
Universitats de Chicago, Johns Hopkins, Brown, i Califòrnia als Estats Units; amb l'Institut Europeu de
Florència i el Macchiavelli Center for Cold War de la Universitat degli Studi de Florència a Itàlia; amb
l'Institut Velázquez del Govern francès; amb l'Institut Max Planck d'Alemanya; amb la Universitat Hebrea de
Jerusalem; i amb el Consorci Europaeum liderat per la Universitat d'Oxford.
Professorat
El personal docent i investigador està integrat per 42 professors permanents a temps complet (CU, TU,
agregats), 5 agregats interins, 6 emèrits, 5 investigadors ICREA, 25 investigadors postdoctorals (Beatriu de
Pinós, Ramon y Cajal, investigadors de projecte, Juan de la Cierva, EU-Marie Curie), 14 professor visitants,
31 investigadors en formació (beques predoctorals catalanes i estatals). A més, per a la docència d’algunes
de les assignatures dels graus, es compta amb la contractació de professorat associat.
Màsters universitaris


Màster universitari en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament (MECLAP). 60 ECTS. Va
iniciar la seva activitat el curs 2008-2009. Aquest màster té una orientació multidisciplinària que
subratlla les relacions entre les arts i entre els diferents discursos culturals, tant des d'una
perspectiva contemporània com històrica. El programa aporta instruments de reflexió, anàlisi i
interpretació propis de la formació avançada en les disciplines humanístiques, enfocats cap a la
comprensió de la complexitat dels fenòmens culturals del nostre temps. El màster combina una
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formació comuna en literatura comparada, art i pensament, amb una àmplia oferta d’optativitat
que permet el disseny d’un programa transversal adaptat als interessos de cada estudiant. El
màster s’entén com una via d’iniciació a la recerca que pot conduir als estudis de doctorat en el
camp de les Humanitats; però suposa, també, una formació idònia per als qui volen accedir a
coneixements avançats en un ampli ventall d’aspectes rellevants per a la dedicació professional al
món de la gestió i la producció culturals.


Màster universitari en Història del Món (MHMÓN). 60 ECTS. Va començar la seva activitat el curs
2008-2009. Aquest programa de màster ofereix formació rigorosa de postgrau en història del món
(World History), un dels camps en la disciplina de la història més innovadors per la seva perspectiva
global. Un dels principals interessos del màster és l'estudi del poder dins dels imperis, estats i
colònies a Europa, les Amèriques, Àfrica i Àsia. S'explora com els fenòmens històrics globals més
recurrents -fam, etnicitat i genocidi, diàspores, migració, esclavitud, guerra, revolució i resistència,
colonització i descolonització- s'han manifestat en els diferents territoris en diversos períodes
històrics. Els estudiants adquireixen les habilitats interdisciplinàries necessàries per analitzar
aquests fenòmens des de les perspectives de la política, la societat, l'economia i les relacions
internacionals sobre la longue durée. Un altre enfocament al que es presta atenció són les
interpretacions que des de les diverses cultures i d'identitats es fan respecte a la família, la religió,
el gènere, l'etnicitat, la raça, la classe, la nació i l'estatus. Es posa l'èmfasi en analitzar la
"globalització" -i la cooperació i competició globals- dins d'un marc comparatiu i transnacional.



Màster universitari en Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global (MAP). 120 ECTS. Va començar la
seva activitat el curs 2018-2019 El màster ofereix uns estudis d'especialitat amb una perspectiva
contemporània i interdisciplinària. Ofereix una formació integrada sobre els àmbits de la regió ÀsiaPacífic en els camps de l'economia, la cultura, les relacions internacionals, la història i la llengua que
s'orienta tant a les sortides professionals com a la recerca. El màster ofereix pràctiques en
empreses o en institucions i mobilitat internacional a universitats asiàtiques.



Màster universitari en Arqueologia Global. 60 ECTS. El màster en Arqueologia Global és un
programa nou, que començarà el proper curs acadèmic 2021-2022. Té com a objectiu formar
professionals i investigadors interessats a analitzar i interpretar els principals problemes del món
actual –tant globalment com localment–, des d’una perspectiva arqueològica. Interessant per la
seva temàtica extensa i la seva interdisciplinarietat, aquest nou programa permet aprendre teories i
mètodes de l’àmbit de l'arqueologia i desenvolupar una carrera en el món professional o en el de la
recerca acadèmica. També permet adquirir experiència en un ampli ventall de temes i mètodes
analítics i, diferenciant-se d’altres programes similars, fomenta les relacions entre ciències
arqueològiques, estudis de cultura de materials i arqueologia social.

A més d’això, el personal docent del Departament participa en els següents màsters: màster oficial
interuniversitari en Estudis Teatrals ; Màster interuniversitari en Història de la Ciència: Ciència, Història i
Societat; Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis; Màster Universitari en
Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius i Màster Universitari en Filosofia Política.

Doctorats


Doctorat en Història. El Doctorat en Història va començar el curs 1992-1993. La seva trajectòria ha
anat vinculada des de l’origen al CER Institut d'Història Jaume Vicens i Vives, creat per decret de la
Generalitat de Catalunya de 2 de setembre de 1991. Des del principi, la funció del programa ha
estat la formació d`investigadors qualificats en el camp de la ciència històrica. El Doctorat en
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Història va obtenir la Menció de Qualitat l’any 2003, renovada els anys 2005 i 2008 (MCD200300648), va rebre la Menció d’Excel·lència l’any 2011 (MEE2011-0395) i el 2019 ha estat acreditat
amb Excel·lència per l’AQU (5600016-72164-18).
Doctorat en Humanitats. Aquest programa de doctorat és la continuació del doctorat en
Humanitats iniciat al Departament d’Humanitats el curs 2008-2009, el qual va ser el resultat de la
confluència de dos programes anteriors, el doctorat en Literatura Comparada, nascut el bienni
1994-96, i el doctorat del CER Institut de Cultura “Aprendre a Llegir: El Món com a Text”, iniciat el
bienni 1995-97. Per tant, el Departament d’Humanitats de la UPF ofereix formació doctoral des de
poc després de la seva fundació. El Doctorat en Humanitats va obtenir la Menció de Qualitat l’any
2003, renovada els anys 2005 i 2008 (MCD2003-00642), va rebre la Menció d’Excel·lència l’any 2011
(MEE2011-0506) i el 2019 ha estat acreditat amb Excel·lència per l’AQU (5600015-72164-18).

Recerca
La investigació està finançada mitjançant projectes competitius de la Unió Europea, del govern estatal i
català o de l’àmbit privat. Quasi el 100% dels membres del departament té reconegut com a mínim un tram
de recerca i un elevat nombre té un tram viu. Hi ha una clara vinculació entre recerca i docència de
postgrau, amb una correspondència de les línies de recerca amb els programes de màster i doctorat i amb
les temàtiques sobre les quals es desenvolupen els treballs de fi de màster i les tesis doctorals.
El doctorat en Humanitats té com a objectiu formar disciplines humanístiques, bé investigadors altament
qualificats per iniciar una carrera docent i investigadora en el món científic i acadèmic; o bé professionals
preparats per iniciar una carrera en el món de les arts i la cultura.
El doctorat en Història té com a objectiu la formació d’investigadors altament qualificats en el camp de la
investigació històrica i arqueològica tot seguint unes línies de recerca que es poden encabir dins el camp de
la Història del Món (World History), o la Història Global (Global History).
Internacionalització
L'UCA d'Humanitats dóna suport a la mobilitat i l'intercanvi d'estudiants i ho facilita mitjançant l'existència
de convenis d'intercanvi amb un grup selecte d'universitats internacionals de qualitat i per la pertinença a
xarxes internacionals creades per universitats de prestigi.
Aquesta dimensió internacional es complementa amb l'alta participació dels estudiants de grau i postgrau
en programes d'intercanvi. Les universitats amb les quals l'UCA té establerts convenis de mobilitat per als
estudiants de grau (Erasmus+ o convenis bilaterals) són: Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Freie
Universität Berlin i Universität Hildesheim (Alemanya), Universidad de San Andrés (Argentina), Universität
Wien (Àustria), Vrije University Brussels (Bèlgica), Hankuk University of Foreign Studies (Corea del Sud),
Aarhus University (Dinamarca), Ecole Normale Superieure de Lyon, Université de Cergy Pontoise, Université
d'aix-Marseille Université Pantheon Sorbonne - Paris I, Université Paris Diderot - Paris 7, Université de
Rouen) i Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (França), Amsterdam University College, Universiteit
Maastricht i Rijksuniversiteit Groningen (Holanda), University of Pécs (Hongria), Universitas M. Yogyakarta
(Indonèsia), Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di
Palermo, Università di Pisa, Universita' degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Siena, Università
degli Studi di Urbino, 'Università degli Studi 'Ca' Foscari di Venezia i Università degli Studi di Padova (Itàlia),
Allameh Tabataba'I University (Iran), UDLAP - Universidad de las Américas Puebla (Mèxic), Uniwersytet
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Jagielloñski (Polònia), Universidade de Lisboa i Universidade do Porto (Portugal), Birkbeck College,
University of London, King's College, University of London, University of Strathclyde, Aston University,
University of Essex i Swansea University (Regne Unit), National Research University – HSE Moscow (Rússia),
University of Geneve (Suïssa).
Per al Màster en Estudis d'Àsia-Pacífic: Pusan National University i Seoul National University (Corea del Sud);
Tokyo University of Foreign Studies (Japó); National Taiwan University (Taiwan); Beijing Foreign Studies
University (Xina) i per al Màster en Història del Món: Freie Universität Berlin i Universität zu Köln
(Alemanya); Universität Salzburg (Àustria); Université de Nantes i Université Pantheon Sorbonne-Paris I
(França); Università di Bologna i Università di Padova (Itàlia).
A més, la UPF forma part de la xarxa Europaeum, una associació d'universitats europees que promou
l'excel·lència en la docència i la investigació, a la qual pertanyen també les universitats d'Oxford, Leiden,
Bolonya i París I-Sorbonne, entre d'altres. També participa en el projecte EUTOPIA, un consorci integrat per
les universitats de Warwick, Paris-Seine, Vrije Universiteit Brussel, Ljubljana i Gothenburg. Es tracta d'un
projecte estratègic per a la universitat i s'emmarca en una nova política d'educació superior europea que
aspira a crear campus veritablement europeus, on les universitats treballen de manera molt més integrada i
els estudiants poden configurar el seu propi currículum formatiu.
Innovació docent
El Centre per a la Innovació en l'Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and
Knowledge (CLIK), que té un precedent històric en el Programa de Qualitat Educativa (PQE), entre els anys
2002 i 2007 i, en segon lloc, en el Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID), des del 2007 fins a
l'actualitat, és el centre de la UPF que té com a missió la definició i actualització del model educatiu integral
de la UPF, dotant-lo de personalitat i singularitzant-lo per mitjà de l'impuls de la innovació de la docència, la
promoció de la transformació dels processos de docència i aprenentatge i de la incorporació de les eines,
recursos i tendències que han de suposar una optimització pedagògica.
Seguint la voluntat de la UPF de donar suport al disseny i al desenvolupament de projectes sobre innovació,
qualitat i millora de la docència de les seves titulacions, anualment s'aprova la convocatòria dels ajuts del
PlaCLIK. El professorat de l'UCA d'Humanitats, mitjançant els ajuts del PlaCLIK, ha implementat projectes
d'innovació docent i d'assegurament de la qualitat educativa. Així mateix, també va obtenir l’any 2014 un
ajut EMQEI de l’AGAUR, per a projectes acadèmics estratègics de millora de la qualitat, l’eficiència i la
internacionalització.
La Facultat d’Humanitats va crear la USQUID, Unitat de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent, que
s’encarrega de la coordinació de la innovació docent en els estudis de grau i màsters d’Humanitats. En
aquest context, la USQUID d’Humanitats participa des del 2016, juntament amb altres USQUIDs de la UPF,
serveis i unitats (La Factoria, el Servei d'Informàtica i el CLIK) en un projecte sobre experiències dels
professors UPF sobre l'ús de l'Aula Global (Moodle): fòrums, wikis, quizzes, tasques, llibres, entre d'altres.
Tota la informació es publica al Blog de les USQUIDs.
Atès l’acord del Consell de Govern de 19 de febrer del 2020, la regulació del Centre per a la Innovació en
Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK) es modifica per
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introduir la figura de 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
Unitat de Coordinació Acadèmica (UCA) d’Humanitats
La Unitat de Coordinació Acadèmica (UCA) d’Humanitats és la unitat per a la coordinació de la Facultat i el
Departament d'Humanitats creada per dur a terme aquelles funcions que requereixen una estratègia
conjunta i que s’estableixen com les següents:
a) Coordinar els ensenyaments que imparteix en el seu àmbit i vetllar per la coherència de l'oferta
formativa de grau, màster i doctorat.
b) Coordinar la política de personal amb la política docent.
c) Coordinar la recerca i la docència.
d) Elaborar un nou projecte innovador en matèries com ara la internacionalització, la captació de nous
alumnes, la promoció, l'avaluació, la qualitat i totes aquelles polítiques transversals que requereixen
una visió global del respectiu àmbit acadèmic i científic o d'abast de la Universitat.
e) Coordinar la direcció funcional del personal administratiu dels centres i departaments de forma
conjunta.
f) Promoure el caràcter interdisciplinari dels ensenyaments que ofereix i la cooperació amb altres
disciplines científiques.
Per portar a terme aquestes funcions, l'UCA d'Humanitats s'organitza en els àmbits següents:







Docència: comprèn la coordinació dels ensenyaments de grau i màster universitari.
Professorat: comprèn la coordinació de la política de personal amb la política docent.
Recerca: comprèn la coordinació del doctorat i de la política de recerca i transferència.
Promoció, Internacionalització i Responsabilitat Social: comprèn la internacionalització, la promoció
i les polítiques transversals, com ara la responsabilitat social.
Qualitat i Innovació: comprèn la qualitat i la innovació docent.
Correspon a tots els àmbits promoure el caràcter interdisciplinari dels ensenyaments i la cooperació
amb altres disciplines científiques.

Equip de Coordinació de l’UCA
L'equip de Coordinació de l'UCA d'Humanitats està format pels càrrecs acadèmics de direcció de la Facultat i
del Departament i garanteix la coordinació en tots els aspectes de l’àmbit. Concretament, l’equip de
coordinació està format pel degà i vicedegans de la Facultat, director i sotsdirectors del Departament i el
cap de la Unitat de Gestió i Administració, amb les següents responsabilitats:








Responsable de l’UCA d'Humanitats i director del Departament d'Humanitats.
Degà de la Facultat d'Humanitats, que exerceix la coordinació dels àmbits de Docència i Promoció i
Qualitat.
Vicedegana de la Facultat d'Humanitats, responsable de l'àmbit de Docència.
Vicedegana de la Facultat d'Humanitats, responsable de l'àmbit de Promoció, Internacionalització i
Responsabilitat Social.
Vicedegana de la Facultat d'Humanitats, responsable de l'àmbit de Qualitat i Innovació
Sotsdirector del Departament d'Humanitats, responsable de l'àmbit de Professorat.
Sotsdirectora del Departament d'Humanitats, responsable de l'àmbit de Recerca.
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Cap de la Unitat de Gestió i Administració.

Una Comissió Mixta formada per l'equip de deganat i la Comissió Permanent del Consell de Departament,
coordina les unitats acadèmiques i dóna suport a l'equip de coordinació de l’UCA.
Mentre no s'engega la tramitació normativa que requereix la transformació pretesa, la qual suposa una
modificació dels Estatuts de la UPF, es mantenen les estructures acadèmiques de centres o facultats i
departaments, amb els seus òrgans de govern corresponents:
Facultat d’Humanitats
Junta de Facultat
La Junta de Facultat està regulada pel seu reglament (acord de Consell de Govern e 17 de desembre del
2003, modificat per acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008), en l’article 2 s’estableixen les seves
funcions:
a) Vetllar per la qualitat i la innovació de la docència que imparteix, així com per la promoció de bones
pràctiques en aquest àmbit.
b) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament les titulacions oficials i les pròpies de la
Universitat que imparteix.
c) Elaborar i modificar els plans d'estudis d'acord amb allò previst en els Estatuts.
d) Informar els departaments sobre les necessitats i les característiques del personal acadèmic i dels
investigadors en formació que requereixen els plans d'activitat docent.
e) Coordinar l'activitat del professorat dels departaments que hi imparteixin ensenyaments per tal que
la docència s'ajusti al perfil de la titulació.
f) Impulsar i coordinar les pràctiques dels estudiants en empreses i altres institucions públiques o
privades i col·laborar amb els serveis de la Universitat dedicats a la formació, l'orientació i la inserció
laboral dels graduats.
g) Realitzar activitats de formació al llarg de tota la vida, d'acord amb la normativa que desenvolupi el
Consell de Govern.
h) Realitzar activitats culturals i d'extensió universitària o bé col·laborar-hi.
i) Informar els òrgans competents de la Universitat sobre les necessitats de personal acadèmic i de
personal d'administració i serveis i sobre les necessitats formatives d'aquest personal.
j) Impulsar les activitats de promoció dels ensenyaments i participar-hi, així com promoure acords de
col·laboració amb altres entitats.
k) Participar en les activitats d'avaluació, acreditació i certificació de la Facultat i del personal acadèmic i
d'administració i serveis que hi està adscrit.
l) Organitzar, quan escaigui, les proves d'accés a la Facultat, d'acord amb les normes aprovades pel
Consell de Govern.
m) Administrar el seu pressupost.
n) Qualsevol altra que els assignin els Estatuts i les normes que els desenvolupin.
Així mateix, segons l’establert en l’article 3, la Junta de Facultat està formada pels següents membres:
a) El degà o degana de la Facultat, que la presideix.
b) Els membres nats següents: el degà o degana, vicedegans i el secretari o secretària de la Facultat
c) Una representació dels professors amb vinculació permanent a la universitat que imparteixen
docència al centre, equivalent al 51% dels membres totals de la junta, elegida per i entre ells.
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d) Una representació de la resta de personal acadèmic contractat i del personal investigador en
formació, elegida per i entre ells, equivalent al 14% del total de membres de la Junta; dels estudiants
matriculats a la Facultat, elegida per i entre ells, equivalent al 28% del total de membres de la Junta; i
del personal d'administració i serveis que hi està adscrit, elegida per i entre els membres d'aquest
col·lectiu, equivalent al 7% del total de membres de la Junta.
Càrrecs de la Facultat d’Humanitats:











Degà
Secretària acadèmica de la Facultat
Vicedegà/ana. Responsable de Qualitat i Innovació
Vicedegà/ana. Responsable de Promoció, Internacionalització i Responsabilitat Social
Vicedegà/ana. Responsable de Docència
Coordinador/a de Mobilitat
Coordinador/a del Grau en Estudis Globals
Coordinador/a Docent
Responsable d’Innovació
Cap d'estudis del Grau en Humanitats

Departament d’Humanitats
El Departament està regulat pel seu reglament (Acord del Consell de Govern de 6 d'abril del 2011, modificat
per acord del Consell de Govern de 2 de juliol del 2014), en l’article 4 s’estableixen les seves funcions:
a) Organitzar, desenvolupar i avaluar plans docents, plans de recerca, els estudis oficials de postgrau
que els òrgans de govern els adscriguin i activitats d'especialització i de formació al llarg de tota la vida,
en els àmbits que li són propis.
b) Decidir conjuntament amb els centres el professorat que exercirà la docència en les matèries de la
seva competència a l'efecte del Pla d'activitat docent i col·laborar amb els centres en el seu control.
c) Proposar l'establiment, la modificació o la supressió de matèries dels plans d'estudis que li afectin.
d) Proposar als òrgans competents de la Universitat les places de professorat funcionari o contractat
que necessita per al desenvolupament de les seves funcions, d'acord amb les directrius generals de
planificació de professorat establertes per la Universitat, i proposar els membres de les comissions
d'avaluació dels concursos en els termes establerts en els Estatuts.
e) Propiciar l'actualització científica, tècnica i pedagògica dels seus membres, promovent la innovació i
la millora docents i la formació pedagògica del seu professorat, i especialment del personal investigador
en formació.
f) Participar en les tasques d'avaluació, acreditació i certificació del departament i del seu personal.
g) Cooperar amb altres departaments i amb els altres centres i instituts universitaris o centres de
recerca de la Universitat, i amb altres institucions i organismes públics i privats, en la realització de
programes de recerca o docents i per promoure activitats interdisciplinàries o d'interès conjunt. A
aquests efectes promou l'establiment de convenis i dels contractes a què es refereix l'article 83 de la
Llei orgànica d'universitats.
h) Informar sobre les necessitats de personal d'administració i serveis.
i) Organitzar i distribuir entre els seus membres les tasques pròpies i coordinar les activitats i les
iniciatives dels investigadors i dels grups de recerca reconeguts per la Universitat o per altres
organismes oficials i donar-hi suport.
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j) Administrar el seu pressupost.
k) Qualsevol altra funció que els assignin els Estatuts o les normes que els desenvolupin.
Consell de Departament
El Consell de Departament està regulat pel seu reglament (Acord del Consell de Govern de 6 d'abril del
2011, modificat per acord del Consell de Govern de 2 de juliol del 2014), en l’article 4 s’estableixen les seves
funcions:
a) Elegir el director o directora del departament i proposar-ne la revocació.
b) Aprovar els objectius del departament en el marc estratègic de la Universitat.
c) Organitzar i distribuir les tasques inherents al departament i vetllar pel compliment dels
compromisos de docència i de recerca.
d) Establir els plans de docència i recerca, desenvolupament i innovació i difusió científiques i coordinar
l'activitat del seu personal docent i investigador.
e) Aprovar els programes de les assignatures que imparteix el departament.
f) Proposar estudis oficials de postgrau.
g) Formular propostes als centres en relació amb els plans d'estudis.
g bis) Fer el seguiment dels màsters i dels procediments de garantia de la seva qualitat.
h) Exercir les funcions que en matèria de professorat li atorga aquest reglament.
i) Informar sobre l'adscripció del professorat del departament als instituts universitaris de recerca.
j) Informar sobre el reconeixement per part de la Universitat dels grups de recerca que s'organitzin amb
professors adscrits al departament.
k) Elaborar i aprovar la memòria d'activitats docents i de recerca del departament.
l) Aprovar el reglament d'organització i funcionament del departament, que ha de ser ratificat pel
Consell de Govern.
m) Aprovar el pressupost del departament i acordar els compromisos incorporats en els instruments
que els òrgans competents de la Universitat proposin per a la distribució interna dels recursos.
n) Totes aquelles funcions relatives al departament que els Estatuts o el present reglament atribueixin
explícitament al consell.
Així mateix, segons l’establert en l’article 8, el Consell de Departament està format pels següents membres:
a) El director o directora del Departament, que el presideix.
b) Els membres nats següents: el sotsdirector/a o sotsdirectors/es i el secretari o secretària.
c) Tot el personal acadèmic doctor i els investigadors vinculats adscrits al departament.
d) Una representació de la resta de personal acadèmic de les diferents categories i del personal
investigador en formació, elegida per i entre ell, fins al 15% del total del Consell.
e) Una representació dels estudiants dels ensenyaments en els quals el departament imparteixi
docència, equivalent al 20% del total del Consell, elegits per i entre ells, dins de cada col·lectiu. La
meitat correspondrà a estudiants de Grau i l'altra meitat a estudiants de Màster i Doctorat.
f) Un representant del personal d'administració i serveis adscrit al departament, elegida per i entre els
membres d'aquest col·lectiu.
El reglament també estableix la constitució de quatre comissions que són les següents:
Comissió Permanent
La Comissió Permanent del Departament d'Humanitats està regulada a l'article 11 del reglament del
Departament. Podrà exercir per delegació del Consell les competències dels apartats c) al j) de l'article 10
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del reglament. Estarà formada pel director/a, el sotsdirector o sotsdirectors, el secretaria/ del departament
i per un mínim de cinc i un màxim de deu membres més elegits pel Consell a proposta del director del
Departament. A més, aquesta comissió assumirà les funcions de seguiment dels màsters i dels
procediments de garantia de la seva qualitat indicats a l'article 10 g bis. En aquests casos la seva composició
es veurà ampliada amb un representant dels alumnes de màster membres del Consell de Departament
elegit per i entre ells.
Comissió de Professorat
La Comissió de Professorat està regulada a l'article 27 del reglament i està formada pel director/a del
Departament, que la presideix, o el sotsdirector/a, per delegació, i el secretari/a i un mínim de sis vocals i
un màxim de vuit. D'aquests, com a mínim quatre seran catedràtics d'universitat, i hi haurà, almenys, un
representant dels altres col·lectius de professorat permanent del Departament. Té les competències que en
matèria de professorat li atribueixin els Estatuts de la UPF i aquelles altres que li pugui delegar el Consell del
Departament d'Humanitats.
Comissió de Recerca
La Comissió de Recerca del Consell del Departament d'Humanitats està regulada a l'article 27 del reglament
i està formada pel director/a del Departament, que la presideix, o el sotsdirector/a, per delegació, i el
secretari/a i vuit vocals, com a mínim amb un representant de cada un dels Instituts Universitaris de
Recerca vinculats al Departament, i un representant dels investigadors en formació. Té delegades pel
Consell de Departament les competències d'establir els plans de recerca, desenvolupament i innovació i
difusió científiques i coordinar l'activitat del seu personal docent i investigador; i d'informar sobre el
reconeixement per part de la Universitat dels grups de recerca que s'organitzin amb professors adscrits al
Departament. Té com a competència pròpia la d'administrar els recursos dels que en matèria de recerca
disposi el Departament.
Comissió d’Ordenació Acadèmica
La Comissió d'Ordenació Acadèmica del Consell del Departament d'Humanitats està regulada a l'article 27
del reglament i està formada pel director/a del Departament, que la presideix, o el sotsdirector/a, per
delegació, i el secretari/a i un mínim de quatre vocals i un màxim de sis. Té delegada pel Consell la
competència de coordinar i supervisar el Pla d'Activitat Docent del professorat del Departament.
Càrrecs del Departament d’Humanitats












Director/a del Departament i responsable de l’UCA
Sotsdirector/a del Departament. Responsable de Recerca de l’UCA
Sotsdirector/a del Departament. Responsable de Professorat de l’UCA
Coordinador/a Doctorat en Humanitats
Coordinador/a Doctorat en Història
Coordinador/a del màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
Coordinador/a del màster en Història del Món
Coordinador/a del màster en Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global
Coordinador/a del màster en Arqueologia Global
Director/a CER-Institut d’Història Jaume Vicens Vives
Director/a CER-Institut de Cultura
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Comissió Acadèmica del Doctorat en Història i del Doctorat en Humanitats
Aquestes comissions segueixen les directrius que integren l’acord desè de la Regulació de l'Escola de
Doctorat per Acord del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011, modificat per Acord del Consell de
Govern de 20 de març del 2013:
Desè. Comissió acadèmica de programa de doctorat
1. Cada Programa de Doctorat té una comissió acadèmica responsable de la definició, actualització,
qualitat i coordinació del programa de doctorat i del progrés de la recerca i de la formació de cada
doctorand, així com aquelles altres funcions establertes en aquest article.
2. La comissió acadèmica de cada programa de doctorat és nomenada pel rector o rectora i està
formada per doctors de la UPF i s'hi poden integrar investigadors d'Organismes Públics
d'Investigació, així com d'altres entitats i institucions d' R+D+i, tan nacional com internacional,
implicats en la recerca del programa de doctorat.
3. Formaran part de cada comissió acadèmica el coordinador del Programa de doctorat, que la
presidirà, els coordinadors dels màsters universitaris dels departaments i altres doctors fins un
màxim de vuit, a proposta del director o directora de departament en funció de l'àmbit de
coneixement del programa de doctorat o de les entitats a qui fa referència l'apartat anterior. Entre
els designats a proposta del departament hauran d'haver-hi almenys un representant dels instituts
universitaris de recerca propis de la UPF en funció de les línies de recerca del programa de doctorat.
N'exerceix la secretaria el mes jove dels doctors que l'integrin, llevat que la comissió hagi designat un altre
secretari entre els seus membres.
4. Són funcions de les comissions acadèmiques dels programes de doctorat:
a) Definir, actualitzar i garantir la qualitat i coordinació del programa de doctorat.
b) Organitzar, dissenyar i coordinar cada programa de doctorat.
c) Establir el sistema de supervisió dels doctorands i el programa de tutories.
d) Proporcionar el suport necessari per a l'elaboració del document d'activitats personalitzades del
doctorand.
e) Establir requisits i criteris addicionals per a l'admissió dels estudiants a un concret programa de
doctorat.
f) Designar el tutor a cada doctorant o la seva modificació.
g) Designar el director de tesi o la seva modificació.
h) Autoritzar o revocar la codirecció de tesi.
i) Autoritzar o revocar la cotutela de tesi.
j) Autoritzar les estades fora del doctorand.
k) Autoritzar la presentació de tesis de cada doctorand.
l) Autoritzar la realització d'estudis de doctorat a temps parcial.
m) Autoritzar la pròrroga del termini de presentació de la tesi.
n) Pronunciar-se sobre la baixa temporal d'un doctorand.
o) Determinar els casos excepcionals en que no correspon la publicitat de certs aspectes de la tesi.
p) Avaluar anualment el document d'activitats del doctorand i els informes del tutor i del director de
tesi.
q) Avaluar anualment el pla de recerca del doctorant i els informes del tutor i del director de tesi.
r) Aquelles altres que li atribueix la legislació general o la normativa de la UPF o el Reglament de
l'Escola.
Comissió de Qualitat
L’UCA d’Humanitats té com a màxim òrgan de direcció i control del sistema de Qualitat la Comissió de
Qualitat (creada el 8 de juliol de 2014 amb el nom de Comissió Interna de Seguiment i Acreditació (CISA),
comissió mixta delegada de la Junta de Facultat i del Consell de Departament. Aquesta Comissió és la
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responsable de garantir la implantació i efectivitat del sistema de garantia de la qualitat de les titulacions
que imparteix el centre i té la funció específica d'assegurar la coordinació i la coherència de les accions de
millora en totes les titulacions de l'àmbit de les Humanitats. Així mateix, es responsabilitza de la posada en
marxa, el seguiment i la millora d’un conjunt de processos de qualitat que cal implantar a cada
ensenyament (graus, màsters i doctorat) i, per això, vetlla per la posada en marxa, el seguiment i la millora
d’un conjunt de processos de qualitat que cal implantar sobre el model docent.
La Comissió de Qualitat del Centre, està presidida pel responsable de l’UCA i en són membres:












el/la director/a o responsable de la unitat/centre
el/la degà/ana del centre
el/la responsable de qualitat del centre
els/les coordinadors/es docents dels graus
els/les coordinadors/es docents dels màsters universitaris
els/les coordinadors/es docents dels programes de doctorats
el/la cap de la Secretaria Administrativa del Centre
dos representants del professorat (especialment amb responsabilitats en pràctiques, treball fi
de grau, mobilitat, etc)
tres representants dels estudiants (grau i postgrau). El centre oferirà la representació als
delegats dels estudis de grau, màster i doctorat o, de no ser possible, la proposarà a un altre
estudiant implicat en el seu funcionament.
un representant de l’OTQ

Comitè d’Avaluació Interna (CAI) del Centre
Els CAI que calgui nomenar per a l’acreditació de titulacions estaran formats, com a mi ́nim, pels segü ents
membres:
Per a graus o mà sters:
 Director del Centre (que actuarà de president del CAI)
 Coordinador / director de cada titulació avaluada
 Un PDI de cada titulació avaluada
 Un estudiant o graduat de cada titulació avaluada
 Cap d’UGA (que actuarà de secretari del CAI)
 El responsable de qualitat del centre -perfil acadè mic
 Una persona del PAS del centre que doni suport a la qualitat
 Una persona de l’OTQ
Per al programa de doctorat:
 Director del Centre
 Coordinador de cada programa avaluat
 Responsable de qualitat del centre -perfil acadè mic
 Un director de tesi de cada programa avaluat
 Un doctorand de cada programa avaluat
 Una persona del PAS del centre que doni suport al doctorat
 Una persona de l’OTQ
 Directora de l’Escola de Doctorat
 Cap de l’Oficina de Postgrau i Doctorat
 Cap d’UGA (que actuarà de secretari del CAI)
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3. Sistema de Garantia Interna de Qualitat
3.1 Marc SGIQ-UPF
Ja des dels seus inicis, la UPF té integrada en les seves activitats una cultura de la qualitat que s’ha anat
mantenint i transmetent any rere any i que l’ha arribat a posicionar actualment com una de les universitats
amb els millors indicadors en matèria de docència i de recerca tant en l’àmbit estatal com en
l’internacional.
Aquesta cultura de qualitat s’ha estès no només a la qualitat dels programes formatius sinó també a la dels
processos de gestió necessaris per a la seva execució. En paral·lel, s’ha anat gestant un sistema intern que
ha permès encaminar totes aquestes accions de manera coordinada, cooperativa i sostinguda.
La UPF té definida i documentada la seva política i estratègia de qualitat, així com un Manual Marc del SGIQ,
un manual de processos i un catàleg d’indicadors, disponibles per a la seva consulta a la web de Qualitat de
la UPF.
El disseny del SGIQ de les titulacions de la UPF va obtenir la seva certificació l’any 2011, seguint les
directrius del programa AUDIT. Des de llavors, el sistema s'ha revisat i millorat en diverses ocasions, essent
l’última revisió l’any 2019. Des d'aquest punt de vista s'entén com un sistema que viu en constant
actualització, i on és imprescindible les aportacions dels Centres a través dels informes de seguiment
anuals, les revisions dels seus SGIQs i la seva presència a la Comissió de Qualitat.
El SGIQ Marc de la UPF es configura com un marc o model comú per a totes les titulacions de la UPF (grau,
postgrau i doctorat), permetent adaptar-se a les característiques pròpies de cada centre. Això vol dir que hi
ha un disseny comú i una implantació personalitzada que dóna resposta a les particularitats de cada centre.
Aquest model alleugereix la tasca de recollida d'informació dels diferents centres i departaments,
possibilitant que centrin els seus esforços en l'avaluació pròpiament dita i en la generació i seguiment de les
accions de millora que cada centre/unitat decideixi endegar respectant absolutament la singularitat, la
sensibilitat, la creativitat i l’estratègia pròpia de cadascun.
L’UCA d’Humanitats disposa del seu propi SGIQ, així com de la seva pròpia comissió, que és la responsable
del seguiment i la millora contínua, així com de la revisió i actualització del SGIQ. Aquest sistema propi
conté la política de qualitat del Centre, els seus responsables, els seus indicadors i els seus processos. Tota
aquesta informació està disponible en l'apartat Qualitat de la pàgina web de la UCA d’Humanitats.
3.1.1 Òrgan Central responsable del SGIQ-UPF
L’òrgan central responsable del SGIQ Marc UPF és la Comissió de Qualitat, que fou creada per Resolució del
rector de 30 de març del 2009. Aquesta Comissió és l'encarregada de dissenyar, avaluar i implementar el
SGIQ, que proporciona a tota la institució un marc de referència en què s'integren i es vinculen la
informació i els sistemes d'informació, amb la presa de decisions a tots els nivells.
La Comissió de Qualitat integra representants de tots els grups d'interès de la Universitat (entre ells, els
centres) i disposa del suport tècnic de l'Oficina Tècnica de Qualitat (OTQ), adscrita a la Unitat de Projectes,
Estudis i Qualitat (UPEQ).
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3.2 Política i Objectius de qualitat del centre
L’UCA d’Humanitats ha desenvolupat la seva política de qualitat de la docència i l’aprenentatge basant-se
en les polítiques de qualitat de la UPF i el Pla Estratègic de la universitat. Aquesta política es proposa
aconseguir la millora contínua en els graus, els màsters i els programes de doctorat que imparteix el centre
per obtenir la màxima qualitat en la formació universitària, així com assolir l’excel·lència en les activitats de
recerca i transferència del coneixement que s’hi realitzen.
Missió
L'UCA d’Humanitats té la vocació de formar persones en l’àmbit de les humanitats, mitjançant un model
educatiu rigorós, innovador i personalitzat, perquè adquireixin coneixements científics i culturals sòlids i
competències transversals adequades que els ajudin a adaptar-se als canvis i reptes de la societat i a les
capacitats per desenvolupar els seus projectes de vida.
Visió
L'UCA d’Humanitats vol ser un centre de tracte personalitzat, eficaç i adaptable, atractiu per als estudiants i
els professors amb més talent i compromís, que treballi amb eficiència, claredat, rigor i immediatesa i que
s'adapti al context i les necessitats de la comunitat, per aconseguir de manera efectiva els resultats que
persegueix, però sense perdre mai de vista el compromís amb la societat.
Valors
Els principals valors en què es basa la política del centre són:
 Qualitat
 Compromís
 Formació integral
 Multidisciplinarietat
 Internacionalització
 Innovació i creativitat
 Equitat
 Ètica
 Retorn i retiment de comptes a la societat
Objectius generals i prioritaris
L'UCA d'Humanitats revisa periòdicament els objectius i la política de qualitat amb la finalitat de mantenirne l’adequació continua a les necessitats canviants del centre, de la seva oferta acadèmica de titulacions, i
de la societat de la qual forma part. S’han definit els objectius següents, que es vinculen clarament amb els
detallats en el Pla Estratègic UPF 2016-2025:
OBJECTIU
HUM_OBJ001
VINCULACIÓ PLA
ESTRATÈGIC I
ACTUACIONS
PREVISTES

Formar professionals en els àmbits de les Humanitats amb un elevat grau de
competència
Àmbit estratègic de docència
● 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
curricular (Grau Obert, Formació Transversal de Lliure Elecció, Mínors…)
com un dels trets distintius del model docent propi de la UPF
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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)
VINCULACIÓ PLA
ESTRATÈGIC I
ACTUACIONS
PREVISTES

Àmbit estratègic de Recerca
 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

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
VINCULACIÓ
ESTRATÈGIC
ACTUACIONS
PREVISTES

PLA
I

Àmbit estratègic de Docència
● 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
● 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

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
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VINCULACIÓ PLA
ESTRATÈGIC I
ACTUACIONS
PREVISTES

Àmbit estratègic de Docència
● 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

TERMINI D’EXECUCIÓ

Fins a la finalització del Pla Estratègic 2016-25

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

VINCULACIÓ PLA
ESTRATÈGIC I
ACTUACIONS
PREVISTES

Àmbit estratègic de Docència
 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 adequarlo 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

TERMINI D’EXECUCIÓ

Fins a la finalització del Pla Estratègic 2016-25

RESPONSABLE

Responsable de l’UCA d’Humanitats

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

VINCULACIÓ PLA
ESTRATÈGIC I
ACTUACIONS
PREVISTES

Àmbit estratègic de Comunitat
 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

19

Àmbit estratègic de Finançament i Governança
 Distingir funcions tècniques i acadèmiques en la gestió de la docència

TERMINI D’EXECUCIÓ

Fins a la finalització del Pla Estratègic 2016-25

RESPONSABLE

Responsable de l’UCA d’Humanitats

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 més endavant.
3.3 Abast del SGIQ del centre
El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) del centre comprèn totes les activitats dels ensenyaments
oficials que ofereix el centre (graus, màsters universitaris i doctorats):









El Grau en Humanitats
El Grau en Estudis Globals / Global Studies Degree
El Màster universitari en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
El Màster universitari en Història del Món
El Màster en Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global
El Màster en Arqueologia Global. Nova titulació
El Doctorat en Humanitats
El Doctorat en Història

3.4 Responsables en matèria de qualitat del centre
Comissió de Qualitat
L’UCA d’Humanitats té com a màxim òrgan de direcció i control del sistema de Qualitat la Comissió de
Qualitat (creada el 8 de juliol de 2014 amb el nom de Comissió Interna de Seguiment i Acreditació (CISA),
comissió mixta delegada de la Junta de Facultat i del Consell de Departament. Aquesta Comissió és la
responsable de garantir la implantació i efectivitat del sistema de garantia de la qualitat de les titulacions
que imparteix el centre i té la funció específica d'assegurar la coordinació i la coherència de les accions de
millora en totes les titulacions de l'àmbit de les Humanitats. Així mateix, es responsabilitza de la posada en
marxa, el seguiment i la millora d’un conjunt de processos de qualitat que cal implantar a cada
ensenyament (graus, màsters i doctorat) i, per això, vetlla per la posada en marxa, el seguiment i la millora
d’un conjunt de processos de qualitat que cal implantar sobre el model docent. Les funcions de la Comissió
de Qualitat són les següents:
 Analitzar i fer el seguiment dels indicadors de qualitat de les titulacions.
 Revisar i aprovar els informes de seguiment.
 Revisar i aprovar els informes d’acreditació.
 Elaborar, revisar i aprovar la política i els objectius de qualitat.
20




Revisar l’estat de les propostes dels plans de millora i fer noves propostes.
Revisar i aprovar el SGIQ del centre.

La Comissió de Qualitat del Centre, està presidida pel responsable de l’UCA i en són membres:












el/la director/a o responsable de la unitat/centre
el/la degà/ana del centre
el/la responsable de qualitat del centre
els/les coordinadors/es docents dels graus
els/les coordinadors/es docents dels màsters universitaris
els/les coordinadors/es docents dels programes de doctorats
el/la cap de la Secretaria Administrativa del Centre
dos representants del professorat (especialment amb responsabilitats en pràctiques, treball fi
de grau, mobilitat, etc)
Tres representants dels estudiants (grau i postgrau). El centre oferirà la representació als
delegats dels estudis de grau, màster i doctorat o, de no ser possible, la proposarà a un altre
estudiant implicat en el seu funcionament
un representant de l’OTQ

Responsable de Qualitat i Innovació de l’UCA
Les funcions de disseny i de control de la qualitat són coordinades i impulsades, sota la supervisió del
responsable de l’UCA, pel responsable de Qualitat i Innovació del centre, el qual treballa en col·laboració i
relació amb la Unitat de Gestió Administrativa (UGA) d’Humanitats i amb les unitats administratives i
tècniques de la UPF que tenen responsabilitat sobre la gestió del sistema de qualitat (Oficina Tècnica de
Qualitat (OTQ), adscrita a la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat, i que intervenen sectorialment com la
Unitat d’Organització i Processos (UOP), l’Oficina de Programació i Planificació d’Estudis (OPPE), el Centre
per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK) i la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals
(UCPI).
Com ja s’ha esmentat en la presentació del centre, pel que fa a la innovació en la docència, l’UCA compta
amb el suport del Responsable d’innovació, unitat que coordina la innovació docent en els estudis de grau i
màster que imparteix l’UCA d’Humanitats.
Comitè d’Avaluació Interna del Centre (CAI)
Per a cada acreditació es nomena un comitè d’avaluació interna del centre (CAI), format per les persones
següents:
Per a graus o màsters
 el director del centre (que actua de president del CAI)
 el coordinador o director de cada titulació avaluada
 un representant del PDI de cada titulació avaluada
 un estudiant o graduat de cada titulació avaluada
 el cap de l’UGA (que actua de secretari del CAI)
 el responsable acadèmic de qualitat
 un membre del PAS que doni suport a qualitat
 un representant de l’OTQ
21

Per al programa de doctorat
 el director del centre (que actua de president del CAI)
 el coordinador del programa
 el responsable acadèmic de qualitat
 un representant del PAS que doni suport a qualitat
 un director de tesi del programa
 un doctorand
 un representant de l’OTQ
3.5 Seguiment i millora contínua
El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l'UCA d'Humanitats s’integra dins els marcs de
referència bàsics següents:





Les guies, directrius i estàndards derivats de la creació del Espai Europeu d’Ensenyament Superior
(EEES), especialment els elaborats per l’Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat de
l’Educació Superior (ENQA);
Les directrius establertes per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU
Catalunya)
Els requisits de la normativa referent a l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials del
Ministeri d’Educació i Ciència.

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l'UCA d'Humanitats abasta totes les activitats
adreçades a assegurar la qualitat dels graus, màsters oficials i programes de doctorat en Humanitats i en
Història. És un instrument que s’ha d’utilitzar tant en la fase de disseny dels ensenyaments com en la del
seguiment continu d’aquests, i pretén assegurar l'assoliment dels objectius associats a garantir la qualitat
de la formació tant de grau com de postgrau. A nivell institucional, té com a marc el SGIQ de la Universitat
Pompeu Fabra que, mitjançant el programa AUDIT (Programa AUDIT), constitueix el sistema de garantia
interna de la qualitat de la nostra universitat.
El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l'UCA d'Humanitats es basa en dues idees clau:
1) Planificació i avaluació de l’acció docent.
2) Organització de la gestió basada en processos i en la documentació del sistema.
A partir d’aquí, es poden articular els diferents mecanismes de transparència i de retiment de comptes de la
qualitat del centre. Aquests eixos són el resultat d’un procés sistemàtic de cerca de la millora continua de la
docència i de l’impacte en termes d’aprenentatge i utilitat per als nostres estudiants.
La nostra aposta vers la qualitat passa per potenciar la Planificació Estratègica de l’acció docent i de la
política del professorat, vinculant-la a les línies de recerca del nostre centre i, a partir d’aquí, definir un
conjunt de processos que s’articulin com a mecanismes sòlids i sostenibles del seguiment de l’acció docent.
La mesura i el control es fan a través d’un conjunt de dades i d’indicadors del sistema de gestió que ens
ajuden a mesurar i avaluar, quantitativament i qualitativa, les activitats que es duen a terme. Això
possibilita el retiment de comptes a partir de la publicació de les memòries de verificació, dels informes de
seguiment, dels informes d’acreditació, i de les dades i els indicadors dels graus, màsters universitaris i
doctorats del nostre centre.

22

L’UCA d’Humanitats té com a màxim òrgan de direcció i control del Sistema de Garantia Interna de Qualitat
(SGIQ) la Comissió de Qualitat (creada el 8 de juliol de 2014 amb el nom de Comissió Interna de Seguiment i
Acreditació (CISA), comissió mixta delegada de la Junta de Facultat i del Consell de Departament. Aquesta
comissió és la responsable de garantir la implantació i efectivitat del sistema de garantia de la qualitat de
les titulacions que imparteix el centre i té la funció específica d'assegurar la coordinació i la coherència de
les accions de millora en totes les titulacions de l'àmbit de les Humanitats.
Els informes de seguiment i els autoinformes d’acreditació de les titulacions son els elements principals per
al control de la qualitat de les titulacions. Es fonamenten 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 la disponibilitat d’informació completa, actualitzada i accessible per a l’anàlisi
sistemàtic i la presa de decisions. Per fer-ho, el centre utilitza diferents instruments i mecanismes de
recollida d’informació sobre els resultats acadèmics i la satisfacció dels grups de interès mitjançant el
Sistema d’Informació per a la Direcció (SID) com a element central.
L’informe de revisió del SGIQ és el principal instrument d’anàlisi del funcionament del seu SGIQ i del Centre.
Aquest informe l’aprova la Comissió de Qualitat. Aquesta comissió, amb aquest informe, analitza l’estat de
les diferents accions de millora proposades en informes anteriors i avalua l’impacte de la seva
implementació. Al mateix temps, els indicadors proporcionats pel SGIQ permeten la generació d’un nou Pla
de Millora, que serà el full de ruta en temes de qualitat pel Centre.
El centre disposa en la seva secretaria administrativa de personal qualificat per a recolzar les activitats de
desplegament i seguiment de les polítiques i els procediments específics de garantia interna de qualitat dels
programes formatius.
3.6 Participació dels grups d’interès
Els grups d’interès es defineixen com el conjunt de col·lectius, persones individuals o institucions
directament relacionats amb el desenvolupament dels programes formatius, els seus resultats i l’impacte
sobre la societat (difusió de coneixement, aplicació professional, etc.). Els principals grups d’interès de l’UCA
d’Humanitats i de les titulacions que imparteix són els següents:






El personal docent i investigador (PDI), que hi imparteix la docència i que hi duu a terme la recerca.
El personal d'administració i serveis (PAS), que es fa càrrec del bon funcionament dels serveis
d'administració i de la gestió de tots els programes i projectes, alhora que els garanteix.
Els estudiants de grau i de postgrau (màsters i doctorats).
Els graduats, entre els que sobresurt el gruix d’Alumni.
La societat en general. Dins aquest grup es reconeix en especial el paper que juguen els agents
socials interessats en la formació i capacitació dels estudiants (potencials ocupadors, col·legis
professionals, institucions públiques i privades, etc.).

El PDI, el PAS i l'alumnat en curs participen de manera constant en l'organització, presa de decisions i
retiment de comptes del centre i de tots els seus programes formatius. Ho fan, amb mecanismes i quotes
de participació diverses (establertes estatutàriament), en els àmbits del Consell de Departament, de la
Junta de Facultat, de la Comissió Permanent del Departament, de la Comissió de Qualitat/CISA de l’UCA i
dels Comitès d’Avaluació Interna (CAI) del Centre.
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Entre els mecanismes que el centre ha desplegat per a la consulta i interlocució amb els principals grups
d’interès són els indicats a continuació.
En col·laboració amb la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ) i amb el Servei de Carreres
professionals, es porten a terme les següents enquestes:








Estudiants:
o Avaldo: enquesta trimestral de satisfacció amb la docència.
o EVSOE: enquesta que es fa cada tres anys de valoració del sistema i organització de
l’ensenyament a la UPF.
o Enquesta de satisfacció dels doctorands.
o Enquestes sobre les pràctiques acadèmiques externes dels nostres estudiants. L’informe
l’emplena l’empresa on l’estudiant ha fet les seves pràctiques, un cop acabada la seva
estada. Permet veure si ha assolit les competències, com ara capacitat tècnica, capacitat
d’aprenentatge, habilitats de comunicació oral i escrita, capacitat d’adaptació, capacitat de
treball en equip, capacitat d’autonomia i presa de decisions, creativitat en l’ús
d’instruments retòrics/icònics per generar discursos innovadors, desenvolupament de
raonament autònom en qüestions controvertides, capacitat per relacionar informacions i
documents amb una perspectiva transversal, capacitat per interpretar dades rellevants per
emetre judicis, així com el nombre total d’hores realitzades i les seves tasques. La
coordinadora de pràctiques de l’UCA té en compte aquest informe d’avaluació a l’hora de
posar la nota final de les pràctiques.
Graduats:
o Enquesta anual de satisfacció dels graduats de la UPF.
o Enquesta que fa AQU Catalunya a una mostra de graduats de grau, màster i doctorat sobre
inserció laboral.
Professorat:
o Satisfacció del PDI.
o Satisfacció dels directors de tesi.
Societat:
o El projecte Recomanacions de professionalització per al Grau en Humanitats 2018: com
millorar les habilitats transferibles dels estudiants del Grau d'Humanitats. Es tracta d’un
grup de treball, a tres bandes (professionals del món de la cultura, graduats d’Humanitats i
docents), que ha fet recomanacions a la Facultat d’Humanitats per incloure habilitats
transferibles claus dels estudiants del grau en Humanitats. Es divideix en tres etapes
principals amb una durada de sis mesos. Una primera etapa de reflexió i posada en comú de
les primeres idees. Una segona etapa de reflexió i especificació de les recomanacions i una
tercera etapa de redacció de les recomanacions de professionalització per al grau
d’Humanitats. Les recomanacions es van enviar al professorat d’Humanitats el desembre de
2018.

3.7 Informació pública
L’UCA d’Humanitats publica els informes de seguiment i avaluació de les seves titulacions, els principals
indicadors i el seu SGIQ a la pàgina web del centre (dins de la pestanya de qualitat).
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3.8 Mapa de processos
El Mapa de processos és un esquema gràfic que reflecteix, en aquest cas, els processos que afecten a l’UCA
d’Humanitats i les relacions que estableixen entre aquests.
Dins el mapa de processos universitari, es diferencien tres tipus de processos:
 Processos estratègics: persegueixen aconseguir els objectius estratègics de cadascuna de les àrees
d’actuació de la Universitat.
 Processos clau: vinculats al desplegament de les polítiques pròpies de la Universitat, orientats a la
prestació de serveis.
 Processos de suport: no vinculats al desplegament de les polítiques pròpies de la Universitat, però
necessaris per al desenvolupament de la seva activitat pròpia.
Alhora, es contemplen un seguit de processos transversals, associats al SIGQ Marc UPF, que afecten a la
totalitat dels centres docents integrats existents dins la UPF i que es poden consultar en aquest enllaç. Per
la seva part, la consulta de la relació dels processos associats al SGIQ de l’UCA d’Humanitats, així com
l’accés a la fitxa i diagrama de cada procés, es pot fer a través d’aquest enllaç.
Els processos associats al SGIQ Marc UPF es revisen i s’actualitzen anualment, a l’igual que el processos
associats al SGIQ del centre.
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3.9 Processos
El manual de processos de la UCA d’Humanitats consta d’un total 12 processos. Addicionalment, la UPF
disposa d’una sèrie de processos transversals que, alhora, afecten la totalitat de centres integrats:
 Relació de processos transversals
 Relació de processos de centre
3.10 Taula general d’indicadors
Els indicadors relacionats amb els processos transversals del SGIQ Marc UPF es concreten al Catàleg
d’indicadors amb un índex que enllaça a la fitxa de cada un d’aquests indicadors.
Per als indicadors dels processos propis del centre, aquests queden recollits a la fitxa del procés que es
troba en aquest enllaç.
4. Revisions del SGIQ
Es portarà a la comissió de Qualitat en data 28 de gener del 2021 a aprovar la versió 10 del Manual del
SGIQ.
VERSIÓ
1
2
3
4
5
6

DATA
2008 (versió inicial)
15 de desembre del 2011 (certificació disseny AUDIT)
5 de novembre del 2014
16 de juliol del 2015
10 de gener del 2017
27 de febrer del 2017

7

1 de març del 2017

8

27 de febrer del 2018

9
10

3 de desembre del 2019
28 de gener del 2021
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