Pla de millora dels Màsters de la UCA de Comunicació
Codi

Nivell
d'afectació

Estat

COMUNIC M.U. en
Tancada
ACIO.0035 Estudis
Internacional
s en Mitjans,
Poder i
Diversitat

Termini Prioritat

Responsable

Requerida Estànda Vinculat al
per AQU
rd
SGIQ

Problema detectat

Acció proposada

Objectiu a assolir

Indicador

Resultat

Origen Implica modificació
(informe)
de la memòria?

24-062019

Alta

Coordinadora
del màster

No

E1.2

Baixa optativitat

Cal ampliar la oferta
d’optativitat quan
es consolidi el
programa. S’ha fet
ampliant també
assignatures
optatives a
programes d’altres
màsters.

Ampliació de la
oferta d'optativitat
programada cada
any.

Parcialment Seguiment Si
assolit
15-16 (Inf.
16/03/201
8)

COMUNIC M.U. en
En procés 31-12ACIO.0039 Estudis
2022
Internacional
s en Mitjans,
Poder i
Diversitat

Alta

Coordinadora
del màster

No

E1.2

Cal complementar Creació de dos
la oferta formativa seminaris breus: amb sessions
Seminari d’aspectes
complementàries d’estil i format dels
que reforcin els
treballs acadèmics punts dèbils dels
Seminari sobre
estudiants i
anàlisi crítica del
harmonitzin els seus discurs
coneixements.

Creació d’ activitats
complementàries
que poden ser
obligatòries o
optatives.

-

Acreditaci No
ó 2016-17
(Autoinifor
me 30-102018)

COMUNIC M.U. en
Tancada
ACIO.0069 Estudis
Internacional
s en Mitjans,
Poder i
Diversitat

Mitja

coordinador
del màster

No

E1.2

Baixa optativitat

Cal ampliar la oferta Ampliació de la
d’optativitat quan oferta d'optativitat
es consolidi el
programa

-

ISC 2015- No
16
(12/02/20
18)

COMUNIC M.U. en
En procés 31-12ACIO.0112 Gestió
2022
Estratègica
de la
Comunicació
i Relacions
Públiques

Alta

Secretaria del
centre

No

E1.2

Baixa participació
dels estudiants en
els processos
d'avaluació del
màster

Enviar les
Augmentar la
comunicacions en participació dels
anglès als
estudiants en els
estudiants del
processos
màster a les adreces d'avaluació del
dels estudiants de la màster.
Universitat de
Stirling.

-

Informe de No
Seguiment
Complet
(17/07/20
20)

COMUNIC M.U. en
Tancada
ACIO.0033 Estudis
Internacional
s en Mitjans,

Alta

Coordinadora
del màster

No

E1.3

Un nombre
indeterminat
d'estudiants no fa
efectiva la reserva

Tot i que ens costa Augmentar la
assolir els 30
difusió del màster i
estudiants, per les el nombre de
baixes de darrera

-

Acreditaci No
ó 2016-17
(Autoinifor
me 30-10-

31-072019

10-092018

Poder i
Diversitat

de plaça un cop
hora, estem gairebé matrícules.
acceptat o, fins i tot, en aquesta xifra ja i
hi ha cassos que fan s’acceptaran alguns
baixa havent pagat estudiants més cada
la reserva de plaça. any per poder
No hi ha una causa garantir els 30
identificable.
estudiants malg

2018)

COMUNIC M.U. en
En procés 31-07ACIO.0117 Gestió
2022
Estratègica
de la
Comunicació
i Relacions
Públiques

Alta

Coordinador
del màster

No

E1.3

Els alumnes
matriculats de nou
ingrés son inferiors
a la oferta de
places.

Augmentar la
difusió del màster
per tal d'aconseguir
que més alumnes es
matriculin al màster

Augmentar el
nombre
d'estudiants
matriculats per tal
que s'ajustin del tot
al nombre de places
ofertes

-

COMUNIC M.U. en
En procés 01-07ACIO.0010 Estudis de
2021
Cinema i
Audiovisual
Contempora
nis

Alta

coordinadora/ No
Dep.
Comunicació

E3.2

Baja participación
en las encuestas
que se realizan a los
graduados para
conocer la inserción
laboral.

Realizar de forma
sistemática
(anualmente) una
encuesta desde la
secretaría del
Departamento de
Comunicación,
según el modelo
utilizado en el 2018
(ver portal de
evidencias).

Mejorar la
Percentatge Parcialment Seguiment no
participación de los participació assolit
2015-16
graduados para
enquesta
(Inf.
conocer su situación situació
12/02/201
laboral en relación a laboral
8)
nuestro Máster.

COMUNIC M.U. en
Tancada
ACIO.0012 Estudis de
Cinema i
Audiovisual
Contempora
nis

10-012019

Alta

coordinadora
del máster

No

E4.1

Necesidad de que Contratar sólo a
todos los
profesores doctores
estudiantes cuenten con suficiente
con responsables de experiencia
asignaturas que
investigadora.
sean doctores con
suficiente
experiencia
investigadora.

Todos los
estudiantes deben
contar con la
experiencia
investigadora de
profesores
doctores.

COMUNIC M.U. en
En procés 31-12ACIO.0013 Estudis de
2022
Cinema i
Audiovisual
Contempora
nis

Alta

coordinadora
del máster

No

E5.1

Desconocimiento de Realizar una sesión
algunos estudiantes informativa para los
de las prácticas
estudiantes en
extracurriculares, relación al servicio
después de haber profesional de
incrementado la
carreras de la
demanda con las
Universidad.
acciones realizadas
a partir del anterior
plan de mejora.

Seguir potenciando
las prácticas
extracurriculares
entre los
estudiantes. Velar
para que las
prácticas sean
atractivas en
relación a nuestro
Máster.

Assolit

Informe de No
Seguiment
Complet
(17/07/20
20)

Acreditaci no
ó 2016-17
(Autoinifor
me 30-102018)

Nº
Parcialment Seguiment no
pràctiques assolit
2015-16
extracurricul
(Inf.
ars anuals /
12/02/201
Nº hores
8)

COMUNIC M.U. en
En procés 31-12ACIO.0016 Estudis de
2022
Cinema i
Audiovisual
Contempora
nis

Alta

coordinadora
del máster

No

E5.1

Poca relación en el
MECAC y el
Doctorado de
Comunicación de la
UPF.

Abrir a los
estudiantes algunas
de las actividades
formativas del
Doctorado.

Tener informados a
los estudiantes de
los objetivos
investigadores
del grupo CINEMA
que forman parte
del doctorado de
Comunicación de la
UPF.

Nº activitats formatives
obertes a
MECAC de
Doct.

Acreditaci no
ó 2016-17
(Autoinifor
me 30-102018)

COMUNIC M.U. en
En procés 31-12ACIO.0036 Estudis
2022
Internacional
s en Mitjans,
Poder i
Diversitat

Alta

Coordinadora
del màster

No

E5.1

El programa
requereix mantenir
un contacte
permanent amb la
realitat exterior

Creació d'una
comissió d'experts
externs.
Contractació d'un
assistent de
docència.
Realització d'una
enquesta als
sponsors del màster

Contacte amb el
món laboral a través
dels sponsors.
Vinculació dels
treballs finals de
màster a ONGS.
Promoció de TFMS
que puguin
competir en
concursos

-

Acreditaci No
ó 2016-17
(Autoinifor
me 30-102018)

COMUNIC M.U. en
En procés 01-10ACIO.0065 Gestió
2021
Estratègica
de la
Comunicació
i Relacions
Públiques

Mitja

Biblioteca,
No
coord. màster i
coord. a Stirling

E5.1

Necessitat de
millorar els serveis
als estudiants en
llengua anglesa

Treballar amb la
Millorar els serveis
Biblioteca/CRAI de del suport a
la UPF la realització l'aprenentatge
d'un pla conjunt
amb la Universitat
de Stirling per
incrementar el
nombre de recursos
en anglès
disponibles

-

Autoinfor No
me
MUGECRP
2014-2015
(22/09/20
16)

COMUNIC M.U. en
En procés 31-12ACIO.0037 Estudis
2022
Internacional
s en Mitjans,
Poder i
Diversitat

Alta

Coordinadora
del màster

No

E6.1

Cal refinar les eines
de valoració de
l’obtenció de
resultats

S’han fet 4
rúbriques: TFMs,
Referències
bibliogràfiques,
Autoplagi i
Presencialitat.
Altres rúbriques
més en procés (guia
d'estil del màster,
com fer un TFM)

Extensió i millora de
les rúbriques
d'avaluació de
resultats.

-

Acreditaci No
ó 2016-17
(Autoinifor
me 30-102018)

COMUNIC M.U. en
En procés 31-12ACIO.0014 Estudis de
2022
Cinema i
Audiovisual
Contempora

Alta

coordinadora No
/servicio bibliot

E6.2

Necesidad que los
alumnos se autoevaluen utilizando
la aplicación
Turnitin. Necesidad
de los profesores de

Facilitar a todos los
profesores y
alumnos la
aplicación Turnitin
en las aulas globales

Mediante un
Percentatge proceso autoutilització/to
evaluativo,
tal alumnes
profesores y
alumnos tienen que
ser capaces de

Acreditaci no
ó 2016-17
(Autoinifor
me 30-102018)

nis

COMUNIC M.U. en
Tancada
ACIO.0015 Estudis de
Cinema i
Audiovisual
Contempora
nis

detectar y corregir de sus asignaturas.
una mala utilización
de las fuentes
empleadas.

detectar y corregir
una mala utilización
de las fuentes
empleadas.

31-072020

Alta

coordinadora
del máster

No

E6.2

Necesidad de seguir
implantando
medidas para
conseguir aun más
participación en las
encuestas AVALDO
y EVSOE, aunque
haya aumentado la
participación desde
el último informe.

Instar a los
profesores para que
concentren los
últimos minutos de
una clase a informar
sobre la necesidad
de rellenar la
encuesta y ofrecer
la posibilidad de
realizarla en aquel
momento.

Incrementar la
participación de los
estudiantes en las
encuestas AVALDO
y EVSOE.

Percentatge participació
AVALDO i
EVSOE

Seguiment no
2015-16
(Inf.
12/02/201
8)

COMUNIC M.U. en
En procés 31-12ACIO.0038 Estudis
2022
Internacional
s en Mitjans,
Poder i
Diversitat

Alta

Coordinadora
del màster

No

E6.2

Limitació lingüística Aquesta és una
de les activitats
proposta de millora
formatives
permanent. Pel curs
2018-2019 hi ha
previst implementar
un Llista de
convocatòries en
tots els idiomes més
comunes d’interès
pels estudiants.

Increment de la
oferta d'activitats
formatives en
d'altres llengües
(sense perjudicar
que sempre hi hagi
una oferta
d'activitats
important en
anglès)

-

Acreditaci No
ó 2016-17
(Autoinifor
me 30-102018)

COMUNIC M.U. en
En procés 01-10ACIO.0064 Gestió
2021
Estratègica
de la
Comunicació
i Relacions
Públiques

Alta

Coordinador
del màster

No

E6.2

Càrrega de treball
excessiva

Reunions prèvies
Harmonització dels
amb l'equip docent períodes
per harmonitzar les
entregues

-

Autoinfor No
me
MUGECRP
2014-2015
(22/09/20
16)

COMUNIC M.U. en
En procés 31-12ACIO.0083 Estudis
2022
Internacional
s en Mitjans,
Poder i
Diversitat

Baixa

UGA

No

E6.2

Limitació lingüística Traslladar més i
de les activitats
millor la oferta de
formatives
cursos
d’aprenentatge de
llengües i la
possibilitat de
gaudir de parelles
lingüístiques que ja
està oferint la UPF

Increment de la
oferta d'activitats
formatives en
d'altres llengües
(sense perjudicar
que sempre hi hagi
una oferta
d'activitats
important en
anglès)

-

ISC 2015- No
16
(12/02/20
18)

COMUNIC M.U. en
Gestió

Mitja

Coordinador
del màster i

No

E6.3

El màster s'ofereix
com a un màster

Analitzar la
conveniència de

Parcialment Autoinfor No
me

En procés 01-10-

Estudiar la
realització d'una

ACIO.0066 Estratègica
de la
Comunicació
i Relacions
Públiques

2021

coordinador a
Stirling

acadèmic i
professionalitzador.
No obstant, cal
reforçar l'orientació
professionalitzadora

modalitat de TFM
orientada a la
professionalització
(que els alumnes
facin el TFM en un
dept de publicitat o
de relacions
públiques)

possibilitar una
orientació
professionalitzadora
del màster

assolit

MUGECRP
2014-2015
(22/09/20
16)

COMUNIC M.U. en
En procés 31-12ACIO.0011 Estudis de
2022
Cinema i
Audiovisual
Contempora
nis

Alta

coordinadora
del máster

No

E6.4

Alta demanda de
plazas del
doctorado de
Comunicación y
oferta limitada de
plazas del mismo.

Ofrecer información
contrastada de
otros doctorados en
España y Europa en
relación a nuestro
Máster.

Facilitar a nuestros
estudiantes que
puedan escoger el
mejor doctorado
posible para realizar
su tesis doctoral.

-

Acreditaci no
ó 2016-17
(Autoinifor
me 30-102018)

COMUNIC M.U. en
En procés 31-12ACIO.0062 Recerca en
2021
Comunicació
Social

Mitja

Equip de
coordinació i
CLIK

No

E6.4

Amb motiu
d'aquesta
acreditació,
identificació de la
necessitat de
disposar d'estudis
sobre els nostres
estudiants graduats
del màster

Desenvolupar un
sistema d'anàlisi
propi de la situació
laboral dels nostres
graduats del màster

isposar d'un sistema
propi d'informació
sobre la inserció
laboral dels nostres
graduats del màster

-

Autoinfor No
me MUCS
2014-2015
(22/09/20
16)

COMUNIC M.U. en
En procés 01-10ACIO.0067 Gestió
2021
Estratègica
de la
Comunicació
i Relacions
Públiques

Alta

Coordinador
No
del màster i
coordinador a
Stirling

E6.4

Seguiment
d'estudiants no
estàndard

Crear un
Seguiment d'alumni
procediment de
de forma contínua
relació i seguiment
d'estudiants per
permetre l'anàlisi
de com el màster
contribueix al
procés d'integració
laboral

-

Autoinfor No
me
MUGECRP
2014-2015
(22/09/20
16)

