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0. DADES IDENTIFICATIVES

Universitat

Universitat Pompeu Fabra

Nom del centre

Facultat de Comunicació

Dades de contacte

nuria.almiron@upf.edu

Responsable(s) de l’elaboració de
l’informe

Núria Almiron Roig

Titulacions impartides al centre
Denominació

Codi RUCT

Crèdits
ECTS

Any
d’implantació

Coordinador / responsable de la
titulació

MU en Estudis

Pendent codi

60

2015-2016

Núria Almiron Roig

Internacional sobre

RUCT

Mitjans, poder i diversitat
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1. VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DELS ESTÀNDARDS
Totes les taules requerides en aquesta plantilla es troben ja emplenades per a cada
titulació al SID:
https://www.upf.edu/intranet/sid/12taulesaquseguiiacred/

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el
seu nombre és coherent amb el nombre de places ofertes
Màster Universitari en Estudis Internationals sobre Mitjans, poder i diversitat (MA in
International Studies on Media, Power and Difference)

El perfil d’ingrés s’ajusta al que figura a la memòria de verificació: llicenciats o graduats universitaris,
preferentment en un grau de comunicació (Periodisme, Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions
Públiques, etc.). També poden optar al màster altres graduats de qualsevol àmbit de les humanitats, les
ciències socials i les ciències jurídiques, així com de les ciències de la salut o de les tecnologies.
Dels 10 estudiants matriculats al curs 2015-2016, primer d’implantació d’aquest programa, tots els
estudiants tenien formació acadèmica principal o complementària en comunicació i/o experiència laboral
en comunicació, principalment de l’àmbit de la publicitat i el periodisme.
El perfil dels matriculats també acomplia els objectius d’internacionalització que es buscaven. Dels 10
matriculats el curs 2015-2016, només 3 eren de nacionalitat catalana, els 7 restants eren de nacionalitat
estrangera (Austràlia, Letònia, Brasil, Turquia, Xina, Bielorússia i Nigèria).
Oferta, demanda i matrícula
Indicadors

Curs
2015-16

Places ofertes

30

Estudiants de nou ingrés

10

Disponible al Winddat

Procedència
Indicadors

Curs
2015-16

Estudiants que provenen de la mateixa universitat

1

Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC

3

Estudiants que provenen d’altres universitats de l’estat

0

Estudiants que provenen d’universitats estrangeres

6

Disponible al Winddat

4

Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius
Màster Universitaria en Estudis Internationals sobre Mitjans, poder i diversitat (MA
in International Studies on Media, Power and Difference)
6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de
la titulació
No disposem de dades de les taules 6.1, 6.2 i 6.3, atès que aquest màster s’ha implementat aquest curs
2015-16
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Necessitat de
reduir les hores
docents en
metodologia
quantitativa.

La càrrega de
metodologies
quantitatives és
ara igual a la de
qualitatives.

Desequilibrar el
pes de les
metodologies per
augmentar la
docència en
metodologies
qualitatives.

Necessitat
d'ampliar els
crèdits de
l'assignatura
Intercultural
communication.
Necessitat de
poder oferir una
opció del
programa que

Ara només té 5
ECTS.

Equiparar a la
resta
d'assignatures
temàtiques.

Necessitat
d'adaptació al nou
model de 3+2 que
s’està implantant.

Crear un segon
any de màster
amb 60 ECTS
més per a que els

Nivell
(títol, centre,
universitat)

Implica
modificació?

Terminis

Responsable

Prioritat
(alta, mitja,
baixa)

Accions
proposades

Objectius a
assolir

Identificació
de les causes

Diagnòstic

2. VALORACIÓ I PROPOSTA DEL PLA DE MILLORA

Eliminar
l'assignatura de
Recerca
quantitativa del
segon trimestre i
ampliar
l'assignatura de
Recerca del
primer trimestre
per tal que
ofereixi un 75%
de continguts de
mètodes
qualitatius i un
25% de mètodes
quantitatius
Ampliar
l'assignatura de
Intercultural
Communication
a 7,5 ECTS.

Mitja

Coordinadora
del màster
(Núria
Almiron)

2019-2020

Sí

MU en Estudis
Internacionals
en Mitjans,
Poder i
Diferència

Mitja

Coordinadora
del màster
(Núria
Almiron)

2019-2020

Sí

MU en Estudis
Internacionals
en Mitjans,
Poder i
Diferència

Crear nova
oferta incloent:
- intership (15
ECTS)

Mitja

Coordinadora
del màster
(Núria
Almiron)

2019-2020

Sí

MU en Estudis
Internacionals
en Mitjans,
Poder i
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arribi als 120
ECTS.

estudiants puguin
optar a una versió
de 120 ECTS del
programa si així o
volen.

- intercanvi
internacional
obligatori per al
programa de dos
anys (30 ECTS)
- noves
assignatures
(Media and
Religion, 7,5
ECS; Media and
Environmental
Ethics, 7.5
ECTS)

Diferència
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