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El model UPF de seguiment de les titulacions de grau i màster
L’informe de seguiment és un document públic establert en el RD 1393/2007, que ha
de recollir de forma sintètica els següents elements:
1. La identificació del títol i informació pública1
Comprèn les dades que hauran de constar en el futur RUCT (nom oficial del títol,
centre responsable, any de la posada en marxa, etc) , i una graella amb la indicació
dels enllaços web on es troben els principals indicadors sobre la titulació:
a. La planificació operativa del pla d’estudis: guies docents, calendari,
horaris, etc.
b. Dades d’oferta, demanda i matrícula
c. Resultats acadèmics
d. Indicadors de garantia de qualitat
2. Anàlisi anual
El seguiment de les titulacions en el model del Sistema Intern de Garantia de la
Qualitat de la UPF implica l’aprovació d’un informe anual per part de la Facultat, a
través de la seva Junta de Facultat en el cas dels informes de grau i de la junta de
departament per part dels informes de màster.
L’informe de seguiment anual es concep com un document sintètic.
L’Anàlisi anual ha de reflectir tres qüestions:
1. La valoració del desplegament de la titulació: s’ha d’elaborar a partir de les
valoracions introduïdes en cadascun dels protocols d’anàlisi del sistema intern
de garantia de qualitat 6Q (accés, rendiment, satisfacció, pràctiques externes i
mobilitat, etc) i ha d’estar en consonància amb els punts forts i febles detectats
i les iniciatives de millora empreses. No es tracta d’una suma de valoracions,
sinó d’una valoració del conjunt de la titulació.
2. Les millores introduïdes, que han d’estar en relació amb els punts febles
detectats en qualsevol dels àmbits del desplegament de la titulació.
3. Modificacions del Pla d’Estudis:En el cas que la modificació del Pla d’Estudis
requereixi l’autorització d’ANECA; caldrà comunicar-la als òrgans de govern de
la Universitat.
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Aquest document d’anàlisi ha de ser anual i s’ha d’elaborar durant el primer trimestre
posterior a la finalització del curs (setembre/desembre) de manera que es pugui
aprovar per la Junta de Facultat el primer trimestre de l’any natural següent.
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Fitxa de la Universitat
Titulacions de Grau de la Universitat Pompeu Fabra
Procés de verificació: a càrrec d’ANECA i AQU
Procés de seguiment, modificacions i acreditació: a càrrec d’AQU
Vicerector de Qualitat i Estratègia Institucional: Dr. Miquel Oliver
Coordinació de la Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació: Jordi Campos
Informació general de la Universitat: http://www.upf.edu
Informació pública disponible: http://www.upf.edu/estudiants/titulacions/
Dades i indicadors públics de les titulacions:
http://www.upf.edu/universitat/retiment/estudis/
http://www.upf.edu/xifres/

Sistema d’Informació per a la Direcció (intern):
Campus Global/Grups/SID
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Valoració general del desplegament de les titulacions
En aquest informe es resumeixen les valoracions i reflexions dutes a terme per la
Universitat, en tots els seus òrgans de govern amb competències sobre el
desplegament de títols, des del Consell de Direcció i la reunió conjunta de Degans i
Directors fins a les diferents Juntes de Facultat i òrgans de coordinació departamental
i ho fa seguint la mateixa estructura en 6 blocs dels informes de seguiment de
titulació.
L’informe s’estructura en els sis blocs en què es desplega el Sistema Intern de Garantia
de la Qualitat:
Q1 Accés i Matrícula: referit als processos de promoció, preinscripció, matrícula
de nou accés, matrícula global i altres estudis puntuals referits a aquests dos
conceptes principals.
Q2 Rendiment: es valora el progrés dels estudiants en les seves titulacions a
partir dels indicadors ja habituals com són: rendiment, eficiència, graduació i
abandonament. Pretén donar una visió i valoració àmplia del desenvolupament
acadèmic dels programes d’estudis des de la visió del progrés i avenç dels
estudiants.
Q3 Satisfacció: entenent quin és el grau de satisfacció percebut per estudiants,
professors i personal d’administració i serveis en el desenvolupament acadèmic
de la docència de cada titulació.
Q4 Pràctiques externes, mobilitat i inserció laboral: entenent que aquestes
jugaran un paper clau en els plans d’estudis en desplegament, especialment en
els dos darrers cursos. La intenció és deixar un espai de reflexió i valoració
sobre aquest aspecte com a clau de cara a la inserció personal i Professional
dels futurs graduats.
Q5 Innovació i millores docents: la valoració d’aquest aspecte és clau ja que
permet tenir constància d’un dels objectius principals de tot el procés educatiu
que és assolir un alt grau d’implacabilitat dels graduats optimitzant el temps
mig d’ocupació un cop graduats tenint dades sobre el nivell de satisfacció amb
els estudis ja des d’una perspectiva d’exercici professional.
Q6 Persones, gestió i serveis: valora aspectes altres no contemplats en els blocs
anteriors: els serveis de la universitat, les seves infraestructures docents, la
contractació del professorat, etc.
En els següents apartats es passen a valorar els aspectes abans esmentats tenint una
perspectiva global de les titulacions de grau i màster que la Universitat Pompeu Fabra
té en aquests moments en desplegament. En relació els graus, 5 van finalitzar el seu
desplegament el curs 2011-2012, amb la primera promoció de graduats; i 13 estan a
l’últim any de la titulació aquest curs 2012-2013. Els màsters tenen una més àmplia
diversitat pel que fa a edicions.
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-

Graus i màsters UPF dels quals s’envia informe de seguiment
Graus
Màsters
Grau en Biologia Humana
- MU en Recerca Biomèdica
Grau en Medicina
- MU en Laboratori d’Anàlisis Clíniques
Grau en Administració i Direcció
- MU en Bioinformàtica per Ciències de
d’Empreses
la Salut
Grau en Economia
- MU en Indústria Farmacèutica i
Biotecnologia
Grau en International Business
Economics
- MU en Gestió de la Immigració
Grau en Empresarials – Management
- MU en Recerca en Ciència Política
Doble Grau en Economia i ADE
- MU en Filosofia Política
Grau en Ciències Polítiques i de
- MU en Democràcies actuals:
Nacionalismes, Federalisme i
l’Administració
Multiculturalitat
Grau en Criminologia i Polítiques
- MU en Recerca en Sociologia i
Públiques de Prevenció
Demografia
Grau en Dret
- MU en Estudis Avançats en
Grau en Relacions Laborals
Comunicació Social
Grau en Humanitats
- MU en Estudis de Cinema i
Grau en Enginyeria en Sistemes
Audiovisuals Contemporanis
Audiovisuals de Telecomunicacions
- MU Avançat en Ciències Jurídiques
Grau en Enginyeria de Telemàtica
- MU en Criminologia i Execució penal
Grau en Enginyeria Biomèdica
- MU en Economia, Finances i Empresa
Grau en Enginyeria en Informàtica
- MU en Història del Món
Grau en Traducció i Interpretació
- MU en Estudis Comparatius de
Grau en Llengües Aplicades
Literatura, Art i Pensament
Grau en Publicitat i RRPP
MU en Estudis Xinesos
Grau en Comunicació Audiovisual
- MU Interdisciplinari dels Mèdia i
Grau en Periodisme
Sistemes Cognitius Interactius
- MU en Sound and Music
- MU en Lingüística Teòrica i Aplicada
- MU en Estudis de Traducció
- MU en Salut Pública
- MU en Creació Literària
- MU en Salut Laboral
- MU en Formació de Professors de
Secundària

Graus i màsters de centres adscrits de la UPF dels quals s’envia informe de seguiment
Graus
Màsters
- Grau en Administració d'Empreses i
- MU en Emprenedoria i Innovació
Gestió de la Innovació
(Tecnocampus)
(Tecnocampus)
- MU en Disseny i Comunicació
- Grau en Turisme i Gestió del Lleure
(Elisava)
(Tecnocampus)
- MU en Relacions Internacionals (IBEI)
- Grau en Infermeria (Tecnocampus)
- MU en Polítiques Públiques i
Desenvolupament Internacional
- Grau en Enginyeria d'edificació
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-

(Elisava)
Grau en Enginyeria de Disseny
Industrial (Elisava)
Grau en Disseny (Elisava)
Grau en Infermeria (ESIM)
Grau en Negocis i Màrqueting
Internacional (ESCI)

-
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(IBEI)
MU en Seguretat Internacional (IBEI)
MU en Economia i Finances (GSE)
MU Anàlisi Econòmica Especialitzada
(GSE)
MU en Banca i Finances (IDEC)

MU en Direcció Financera i
comptable de l’empresa (IDEC)
MU en Ciències Empresarials
(IDEC)
MU en Arts Digitals (IDEC)
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Q1: Accés i matrícula, Graus.
Anàlisi de la matrícula de nou accés a 1er. Curs 2012-2013
El curs 2012-13 s’ofereixen 21 graus. La matrícula de nou ingrés a primer curs en el
grau ha estat de 2.431 alumnes, per a una oferta de 2.345 places a primer curs.
Globalment aquesta matrícula suposa una ràtio d’un estudiant de nou accés per plaça
oferta (1,04), i així es tradueix també en els 21 estudis que s’ofereixen.
En relació el curs passat la matrícula de nou ingrés a primer curs disminueix un 5%, i se
situa al nivell dels cursos anteriors. Aquesta disminució s’explica bàsicament per la
disminució de la matrícula en el conjunt del sistema.
La majoria dels estudiants de nou ingrés, un 87,9%, continuen accedint per la via PAU,
repartint-se la resta d’estudiants per les vies de Cicle Formatiu (8%), i titulats i majors
de 25 anys amb un 2% cada via.
Prop del 85% dels estudiants matriculats de nou accés a primer curs van sol·licitar
l’estudi en primera opció. La majoria de la matrícula que no és de primera opció prové
d’estudis on hi accedeixen estudiants amb millors notes de les segones opcions que la
demanda en primera opció.
Per segon any consecutiu augmenta el nombre d’estudiants amb una nota d’accés
superior a 9, i ja supera el 70% (71,2%).
La nota mitjana d’accés es manté estable en la majoria d’estudis, i és superior a 10 en
12 dels estudis oferts. Només en 5 és inferior a 9.
La procedència dels estudiants de nou ingrés a la UPF es manté força estable, amb
prop d’un 70% dels estudiants provinents de Barcelona o de la Regió metropolitana de
Barcelona. El total d’estudiants procedents de Catalunya és del 90%. Un 9% dels
estudiants procedeixen de l’estat espanyol i un 1,1 de la resta del món.
Pel que fa als aspectes rellevants en la tria de l’estudi, segons l’enquesta que realitza
l’Oficina de Preinscripció, un 78,2% dels estudiants hi situa les seves expectatives
professionals.
Finalment, el 47,2% dels estudiants de la UPF provenen d’un centre de secundària
públic, i el 48,4% privat o concertat.
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Anàlisi de la demanda en primera preferència. CURS 2012-2013
Un curs més les dades de demanda segueixen sent molt positives per a la UPF.
El curs 2012-2013 la UPF ofereix 21 graus, el que implica un total de 2.345 places de
nou accés.
La demanda en primera opció a la UPF ha estat de 4.462 pre-inscrits en primera opció,
que sobre l’oferta (2.345 places) suposa un rati D/O de 1,9 (quasi dues sol·licituds de
plaça en primera opció per dues places ofertes). Aquest rati disminueix lleugerament
respecte el de l’any passat (2,1), i torna al nivell de fa dos anys. El curs passat va haverhi una demanda molt exagerada, per sobre de 5 sol·licituds per plaça oferta en 4
estudis, aquest any aquesta demanda s’ha contingut tot i seguir essent elevada, entre
3 i 4 sol·licituds per plaça oferta.
El 45% dels estudis han tingut una demanda extraordinària, superior al 100% de les
places ofertes (dos o més places demandades per cada plaça ofertada). Es tracta de
Medicina (7,15), Administració i Direció d’Empreses / Dret i Economia (4,98),
Publicitat i Relacions Públiques (3,8), International Business Economics (3,68),
Periodisme (3,63), Comunicació Audiovisual (2,8), Administració i Direcció
d’Empreses (2,79), Biologia Humana (2,22), Enginyeria Biomèdica (2,17) i Llengües
Aplicades (2,04).
Només 3 estudis tenen menys demanda en primera opció que oferta (Humanitats,
Relacions Laborals i Enginyeria Telemàtica).
Tot i així, la demanda en primera preferència a la UPF disminueix en 9 punts respecte
la del curs passat, tot i que cal precisar que veníem d’uns anys de creixement elevat i
constant. El mateix passa en totes les universitats públiques, excepte la de Girona. Així,
el conjunt del sistema disminueix, en 5 punts.
No obstant això, la UPF compta amb una demanda en primera opció molt consolidada,
i justament aquesta fortalesa en la demanda és l’element central sobre el que gira el
que en podríem dir el cercle virtuós del procés de formació a la Universitat: una forta
demanda, una nota de tall elevada i alumnes de qualitat. Amb alumnes de qualitat,
menor abandonament, major rendiment i increment de la graduació en temps previst i
de la satisfacció d’estudiants i graduats.
Les notes de tall es mantenen elevades i força estables. En 12 estudis (54,5%)
augmenten respecte l’any anterior, i el 45% dels estudis tenen una nota de tall per
sobre de 10 (cal recordar que des del curs 2010-2011, la nota màxima que es pot
obtenir a la selectivitat és de 14). Aquests són: Medicina (12,242), Administració i
Direció d’Empreses / Dret i Economia (12,08), International Business Economics
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(11,668), Biologia Humana (11,62), Periodisme (11,3), Enginyeria Biomèdica (10,956),
Administració i Direcció d’Empreses (10,888), Publicitat i Relacions Públiques
(10,614), Comunicació Audiovisual (10,282) i Economia (10,048).

Les principals dificultats en l’estructura de la demanda es troben, com en anys
anteriors, en l’àmbit d’Humanitats, Relacions Laborals i Enginyeries, tot i que fins i tot
en aquests casos es millora.
Finalment, creiem que val la pena una reflexió sobre un fenomen que està passant els
últims anys, i és que en alguns estudis deixem fora una extraordinària demanda
altíssima d’estudiants d’una enorme qualitat, mentre es manté una oferta d’estudis
amb una demanda molt més baixa i una notable inferior qualitat mitjana dels
estudiants que hi accedeixen. És a dir, l’estructura de l’oferta de places i estudis deixa
fora una enorme quantitat d’estudiants de primeríssim nivell, mentre oferim places en
altres estudis amb baixa demanda i una evident inferior estructura de qualitat.
Informes presentats al Consell de Direcció i la reunió conjunta de Degans i Directors i
Gerència en el marc de les previsions del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat UPF (6Q).
Juliol-Novembre 2012
Vicerector de Qualitat i estratègia Institucional. Unitat d’Estudis Avaluació i Planificació.
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Q1: Accés i matricula, Màsters
El curs 2012-2013 la UPF ha fet una oferta de 25 màsters universitaris oficials, amb un
total de 983 places per a estudiants de nou ingrés. Del total de places ofertes només se
n’han cobert un 69,6%, amb un total de 684 estudiants de nou ingrés matriculats, un
13% menys que el curs passat.
Si bé la disminució de la matrícula de nou ingrés és atribuïble en bona mesura en el
context de recessió econòmica en el que estem, també és cert que ja fa temps que
s’ha detectat i alertat de la necessitat de fer algun ajustament de les places ofertes en
alguns programes. Aquest curs esdevé cabdal modular l’oferta per poder millorar en
aquest indicador tan important pel sistema universitari públic com és la rati
demanda/oferta.
La matrícula global també ha disminuït respecte el curs passat, passant de 993
estudiants a 889, un 10% menys. L’ocupació mitjana dels màsters és de 34,1
estudiants/programa (38,9 estudiants/programa el curs passat), tanmateix és
important destacar que hi ha 5 màsters amb una matrícula total inferior a 20, dels
quals 4 només tenen entre 9 i 11 estudiants matriculats.
Tornant a remarcar el tema oferta/demanda, l’oferta de places i la matrícula, és força
divers per màsters i àmbits. Una dada rellevant, en línia amb el que abans hem
comentat, és que el 73% dels màsters no han aconseguit cobrir totes les places ofertes,
i per tant, presenten un rati inferior a u (<1) en la relació oferta de places/matrícula.
Concretament, 19 dels 26 màsters no arriben al rati 1, que és cobrir totes les places
que s’ofereixen. Aquest fet fa encara més necessària una actuació en aquest sentit.
En relació als màsters que no aconsegueixen cobrir totes les seves places, no tots estan
en la mateixa situació. Una primera dada d’atenció preferent és l’anàlisi dels màsters
que no arriben al nombre mínim de matrícules per a, d’acord als criteris acordats per la
Direcció General d’Universitats, poder-se continuar impartint, és a dir, que tenen una
matrícula inferior a 20 places.
Del total de l’oferta de la UPF, trobem vuit màsters en situació de matrícula inferior al
mínim (20 estudiants) i que requereix la major atenció: Gestió de la Immigració (6
estudiants), Recerca en Sociologia (9), Sistemes Intel·ligents Interactius (9), Salut
Laboral (11), Història del Món (13), Interdisciplinari dels mèdia i sistemes cognitius
interactius (14), Democràcies actuals (18) i Sound and Music Computing (19).
Aquesta anàlisi també posa de manifest que, des del punt de vista de les admissions,
set programes passen a tenir un rati superior a 1 en admesos/places ofertes que no es
materialitzen en matrícula passant a tenir un rati inferior a 1 de matrícula/places
ofertes. Cal que cadascun d’aquests programes valori i analitzi aquesta pèrdua
d’admissions a matrícula de forma individualitzada i endegui alguna acció si s’escau.
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Com per exemple el Màster en Història del Món que s’està revisant a fons però no
estarà llest fins la propera edició.
La preinscripció ha disminuït un 30%, passant de 2.670 preinscrits el curs 2011-12 als
1.847 d’enguany. Això fa pensar que la taxa de preinscripció en la situació de crisi
actual ha sigut un fre a la preinscripció, que, tanmateix, no s’ha traduït amb la mateixa
contundència en la matrícula de nou accés, que com hem vist ha disminuït un 13%.
Un altre element de la matrícula de nou accés al que cal prestar atenció és la
clarificació de l’oferta de màsters a temps complet, parcial (o via lenta) o combinat en
un mateix programa. Així, podem observar com la majoria dels màsters es cursen a
temps complet, però també podem trobar un grup de màsters, concretament 13, en
els que més d’un 10% dels seus estudiants s’han matriculat en el que podríem
considerar, via lenta (o més d’un curs), i en cinc casos té un impacte significatiu sobre
el total de matrícula (per sobre del 50% dels alumnes matriculats): Estudis avançats en
comunicació social (amb un 59%), Estudis de cinema i audiovisuals contemporanis
(65,5%), Història del Món (52%), Estudis comparatius de literatura, art i pensament
(61%), i Sound amb music computing (50%).

Perfil i procedència dels estudiants de màster
Pel que fa al perfil dels estudiants de màster, un cop analitzades totes les seves dades
personals d’origen (naixement, domicili, etc.), la millor manera de tenir en compte la
seva procedència, als efectes d’ajudar a mesurar l’atractiu de la UPF és per la
Universitat de procedència.
En aquesta dimensió, tot i que les dades són força estables, sí que hi ha algunes
variacions en relació al curs anterior, per exemple augmenta el pes dels estudiants de
la UPF, que passa del 12,6% del curs passat al 16%, i ho fa en detriment dels estudiants
que provenen d’altres universitats catalanes, que passen de representar el 39% al 34%.
El total d’estudiants de la UPF que continuen estudiant un màster a la UPF és un 16%
del total de nous estudiants de màster. Un 50% dels estudiants tenen alguna
Universitat catalana com a procedència (inclosa la UPF).
Els estudiants procedents d’universitats espanyoles són el 14%, de manera que es
manté el pes assolit el curs anterior, quan van passar d’un 10% a un 13,7%.
La resta, un 35,6%, són estudiants internacionals distribuïts de la següent manera:
• Els provinents d’Europa (UE, excloent Espanya i Catalunya) són un 12,2%.
• Els estudiants nord americans (3,5%) i iberoamericans (14,6%) gairebé no
presenten variacions, mentre els provinent d’universitats asiàtiques, tot i ser
un percentatge molt petit del total d’estudiants de nou ingrés, han crescut 1
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punt en relació al curs anterior, fins a situar-se en el 4,6%, seguint amb la
tendència creixent dels últims cursos.
• La resta del món (Àfrica i Oceania) tan sols representen el 0,3%.
Només a tall estadístic, el 56,9% del total són dones.

Informes presentats al Consell de Direcció i la reunió conjunta de Degans i Directors i
Gerència en el marc de les previsions del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat UPF.
Gener 2012

Vicerector de Qualitat i estratègia Institucional. Unitat d’Estudis Avaluació i
Planificació.
Algunes propostes de millora realitzades des dels graus i màsters (veure als informes
de seguiment de cada titulació):
- Continuar amb la realització dels actes inaugurals del curs acadèmic a la Facultat amb

ressò mediàtic. L’any 2011-12 la III Lliçó d’Humanitats Miquel Batllori es va titular "Una
conversa amb Almudena Grandes, escriptora”. (Grau en Humanitats)
- Seguir anunciant els nostres estudis de Grau a Google Adwords i anunciar els estudis a
Facebook. (Grau en Humanitats)

- Persistirem en les propostes a les que ens vam comprometre ja el curs passat: Cal
aconseguir més alumnes interessats pel grau d’Enginyeria Informàtica, a través de les
campanyes de promoció i difusió, fent especial èmfasi en el que ens distingeix de la
resta d’escoles que també ofereixen aquesta titulació. Per això des de l’equip directiu,
coordinat pel subdirector de Relacions Institucionals i Promoció i juntament amb la
Unitat d’Informació i Projecció Institucionals (UIPI) de la Universitat, es pararà especial
atenció a la campanya de difusió de les nostres titulacions per al curs vinent, per veure
què té sentit fer, què cal intensificar, i com s’identifiquen els objectius de la campanya.
(Grau en Enginyeria)
- Des de la nostra Facultat estem compromesos en augmentar i potenciar la “captació”
d’estudiants, millorar-ne el perfil, i donar a conèixer el nostre Grau. Amb aquest
objectiu des de la Facultat s’ha millorat l’apartat de la web on s’ofereix la informació
referent al Grau dirigida als possibles estudiants i aquells interessats en la nostra
titulació sota l’apartat “Vols estudiar amb nosaltres?”: (Grau en Ciències Polítiques)
- Com a novetat, volem afegir poder ofertar una beca (o dues) d’ajut al pagament de la
matrícula. Aquesta podrà ser finançada per el Pla de Foment del Màster. Els criteris per
atorgar la beca tindrien relació amb les qualificacions obtingudes a grau. Es valorarà
molt positivament si l’estudiant ha obtingut una nota notable o excel·lent del treball Fi
de Carrera que tingui relació amb els continguts del Màster. (MU en Estudis en cinema
i Audiovisuals Contemporanis)
- 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
Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació
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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. (MU en Història del Món)
- 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. (MU Història del
Món)
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Q2: ANÀLISI DEL RENDIMENT ACADÈMIC A LA UPF. CURS 2011-2012
La dimensió Q2 del Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la UPF, a través del qual
s’articula l’elaboració dels informes anuals de seguiment dels títols oficials, graus i màsters,
abasta els diferents indicadors que fan referència al rendiment acadèmic.
Singularment rellevant és la presència de tres indicadors clau previstos obligatòriament en el
procés de verificació de les titulacions de grau de cara a la seva acreditació:

• taxa d’eficiència
• taxa de graduació
• taxa d’abandonament.
A aquests indicadors se’n poden afegir d’altres que es creguin necessaris per poder fer un
correcte seguiment del desplegament de les titulacions.

Q2: GRAUS
En aquest informe resum de l’evolució del rendiment acadèmic dels graus a la UPF es
fa una valoració en termes d’Universitat, prestant atenció als elements més rellevants
que aporten les dades. Es deixa als equips responsables de cada centre baixar aquesta
anàlisi o d’altres complementàries, a nivell de cadascuna de les titulacions oficials que
s’hi imparteixen, als efectes de la seva inclusió en els informes anuals de seguiment, de
caràcter obligatori, d’acord al que preveu el Marc per a la Verificació, Seguiment,
Modificació i Acreditació de títols oficials aprovat per AQU Catalunya.
Un element a tenir en compte és la convivència d’indicadors dels nous graus i de títols
en extinció. Pel que fa als nous graus tot just aquest curs hi ha hagut la primera
promoció de 5 estudis, amb la qual cosa tot i que encara no es disposa d’una bateria
completa d’indicadors que abastin tot el cicle de desplegament dels estudis, ja es
disposa d’algun indicador de graduació d’aquests graus, com la graduació en t i la taxa
d’eficiència.
Aquesta convivència entre uns estudis en extinció i uns de nou desplegament
comporta una sèrie de biaixos en alguns indicadors que es posen de manifest aquest
curs.
Un cas és el del nombre de graduats. Després de situar-se en el seu millor moment pel
què fa al nombre de graduats, prop de 1.800 el curs passat, enguany el nombre de
graduats se situa entorn els 1.600, uns 200 graduats menys. La causa d’aquesta
disminució és deguda bàsicament als graduats de les diplomatures en Ciències
Empresarials i Relacions Laborals que enguany han titulat els t+1 de l'última promoció
de la diplomatura, més algun t dels pocs que el 2009-10 encara es van matricular, però
com que encara no tenen la primera promoció de graus es queden molt lluny dels
titulats dels anys anteriors. Amb les enginyeries passa el mateix, i així es pot apreciar a
telemàtica, però com que són tan pocs no fan variar el total. Amb la de Sistemes no
s'aprecia, ja que molts es graduen en t+1.
Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació
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Per al conjunt de la Universitat la majoria dels indicadors de rendiment evolucionen
positivament, tenint en compte que ja estan en nivells molt alts i satisfactoris. En
aquest sentit una dada molt significativa és el notable increment de la taxa de
graduació, que ha passat del 60,25% al 66,16%, el més alt de la UPF en els últims 10
cursos.
Abans d’entrar en l’anàlisi indicador per indicador cal assenyalar un element que ja
forma part gairebé estructural de la UPF, i és que malgrat es pugui treballar i valorar
l’evolució de la universitat a través de les seves mitjanes, el cert és que la dispersió
entre estudis és molt elevada, acusadíssima. Per tant, i en qualsevol cas, és
indispensable una anàlisi estudi per estudi per a detectar punts forts, punts febles i, en
el seu cas, propostes de millora. En aquest sentit s’espera disposar d’avaluacions
individualitzades per estudi a més de propostes de millora en els informes de
seguiment de cadascun.

Taxa de graduació (UPF: 66,16% +0,1)
Definició: Total de graduats, en relació a una cohort d’accés, que finalitzen els seus
estudis en el temps previst o en un any més.
Indicador de referència per al MARC de VERIFICACIÓ, SEGUIMENT, MODIFICACIÓ I
ACREDITACIÓ.
-

-

-

Indicador a l’alça. Clarament la taxa de graduació està evolucionant a l’alça, ja
que per segon any consecutiu se situa per sobre el 66%, un percentatge que
feia molts cursos que no s’assolia. De fet, del curs 2006-07 al 2011-2012 la taxa
ha experimentat un creixement de pràcticament 10 punts. Un dels elements
sobre els que es basa la recuperació de la taxa és l’increment del nombre de
graduats en el temps previst.
Enorme dispersió entre estudis. Malgrat aquesta mitjana, un altre factor que
destaca és l’enorme dispersió entre estudis, que en aquest cas oscil·la p.ex.
entre el 96,77% dels estudis de Telecomunicació (Enginyeria de segon cicle) al
20% de l’Enginyeria en Informàtica. De fet, i exceptuant l’Enginyeria en
Telecomunicacions (2n.cicle), els estudis de les TIC són els que presenten,
conjuntament amb Humanitats (45,96%, si bé ha recuperat més de 7 punts
respecte el curs anterior), unes taxes més baixes de graduació. Les causes
d’aquesta dispersió són moltes i variades, però hi ha un fort component de
titulació, que queda millor reflectit a l’informe de seguiment de titulació. Des
de la UPF es posen al servei de les titulacions diversos programes d’ajuda a la
millora docent i es dóna suport als estudis per la diagnosi d’aquestes causes.
El principal problema de la taxa de graduació és que determinats estudis se
situen excessivament per sota del que és l’actual mitjana de la Universitat, amb
taxes de graduació fins a 45 punts inferiors a la mitjana de la Universitat, com
és el cas de l’enginyeria en Informàtica (20%); no tan extrem, però també fins a
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-

40 punts per sota tenim l’enginyer tècnica de Telecomunicacions –telemàtica(25,64%).
En els casos exposats en el punt anterior es recomana comparar aquesta taxa
de graduació amb la d’estudis similars en altres universitats del sistema per
poder ser avaluats en un marc més homogeni. Actualment no hi ha dades al
Winndat per poder comparar amb estudis similars d’altres Universitats.

Taxa d’eficiència (UPF: 91,87 +2,86%)
Definició: Rati entre el total de crèdits consumits i el total de crèdits necessaris per a
finalitzar un estudi.
Indicador de referència per al MARC de VERIFICACIÓ, SEGUIMENT, MODIFICACIÓ I
ACREDITACIÓ. (tot i que caldrà calcular-lo per cohort d’accés i no d’acabament, com
fins ara hem fet a la UPF).
-

La taxa d’eficiència també es manté força constant. És una taxa altíssima i amb
pocs canvis significatius al llarg dels cursos, ja que aquesta taxa sempre està
oscil·lant entre el 89 i el 90. L’augment en prop de tres punts d’enguany, és un
efecte dels primers graduats de graus, que en fer-ho en el temps previst tenen
una taxa d’eficiència propera al 100%. Tots els graus tenen una taxa d’eficiència
superior al 80%.

Evolució durada mitjana dels estudis (Graus: 4,00; Llicenciatures: 4,61 +0,10;
Diplomatures i eng tèc: 4,94 +1,23; Només segon cicle: 2,47 -0,08)
Definició: Mitjana d’anys que han invertit els estudiants que han finalitzat els seus
estudis en un any determinat, en finalitzar-los (per tipus i durada d’estudis)
-

-

Aquest indicador mostra una gran estabilitat al llarg dels cursos.
L’augment que pateix la durada mitjana de les diplomatures i enginyeries
tècniques, de més d’un any respecte l’any passat, és degut a que els estudiants
que es graduen d’aquests estudis aquest curs, 2011-12, ja ho fan a t+1, ja que
l’última cohort d’aquests estudis és del curs 2008-09. En el cas de les
llicenciatures també hi ha estudis que es troben en aquesta situació, com són:
Comunicació Audiovisual, Humanitats, Publicitat i Relacions Públiques i
Traducció i Interpretació, però el global queda compensat amb els graduats
dels graus que encara estan acabant en el temps previst.
En aquest cas ja no estem davant un indicador de cohort (diferència
fonamental amb la taxa de graduació) sinó un indicador d’exclusivament els
alumnes que finalitzen els seus estudis (com la taxa d’eficiència).

Les llicenciatures i enginyeries tenen una durada de 4 anys, les diplomatures i enginyeries tècniques de 3 anys, i els
ensenyaments de segon cicle de 2 anys.
Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació
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1

Biologia és un estudi de 5 anys
La Doble diplomatura en Ciències Empresarials i Relacions Laborals és un estudi de 4 anys
En el càlcul de la durada mitjana de les llicenciatures no es tenen en compte els estudis de Biologia, de 5 anys, i en les
diplomatures, els de la Doble diplomatura, de 4 anys.
2

Taxa de rendiment (UPF: 87,8 +1,4%)
Definició: Per a un determinat curs, total de crèdits aprovats en relació al total de
crèdits matriculats.
Indicador de referència per al MARC de VERIFICACIÓ, SEGUIMENT, MODIFICACIÓ I
ACREDITACIÓ (tot i que caldrà calcular-lo per cohort d’accés i no d’acabament, com fins
ara hem fet a la UPF). És un dels pocs indicadors que permet fer un seguiment del
procés, de la marxa del desplegament dels estudis.
-

-

-

Increment de 1,4punts en relació a la taxa de rendiment del curs anterior
(86,4). Per tant, i pel que fa al conjunt de la Universitat, una millora en un
indicador que ja és molt alt, el més alt del sistema.
Dels 19 graus amb 3 anys o més de desplegament, en 14 la taxa de rendiment
millora en relació al curs anterior, confirmant la visió que teníem que el fet que
els graus no estiguessin del tot desplegats penalitzava la taxa, atès que
l’abandonament a la UPF es concentra a primer curs, i per tant la taxa de
rendiment quan només es tenen en compte els primers cursos és més baixa. De
fet s’ha passat, en els graus, d’un 82,1 a un 88,4 (+6,3 punts en quatre cursos)
En relació a aquesta taxa el més rellevant per als centres és analitzar si hi ha
assignatures que se surten significativament del que és la mitjana de rendiment
dels estudis, i analitzar els possibles motius.

Taxa d’abandonament (UPF: 25,5% +1,1%)
Per a una determinada cohort d’accés, total d’estudiants que en el temps previst o en
un any més, no han finalitzat els seus estudis ni continuen matriculats.
Indicador de referència per al MARC de VERIFICACIÓ, SEGUIMENT, MODIFICACIÓ I
ACREDITACIÓ.
-

Enguany la taxa d’abandonament experimenta un lleuger augment, que
tanmateix no emula l’important disminució d’aquest indicador el curs passat. És
probable que aquest augment en la taxa d’abandonament sigui deguda a
estudiants que abandonen els estudis de cicles per adaptar-se als mateixos
estudis de grau. Podria ser el cas de les enginyeries tècniques, Administració i
Direcció d’Empreses, Humanitats...
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-

La primera característica de l’abandonament a la UPF és precisament la seva
enorme dispersió per estudis, amb una forquilla que se situa entre el 3,2% de
l’Enginyeria de Telecomunicacions o l’11,5% de Comunicació Audiovisual per
als estudis que tenen accés a primer curs... fins al 71,8% de l’Enginyeria en
Informàtica. (Com apuntàvem al punt anterior, cal veure si aquest 71%
d’abandonament inclou estudiants que abandonen l’enginyeria tècnica per
adaptar-se al grau corresponent, amb la qual cosa aquest abandonament es
desinflaria). La UPF va posar en marxa el curs passat un programa de tutories
que s’espera que incideixi en la reducció de la taxa, en especial en aquells
estudis amb una taxa més elevada. Davant la gran dispersió de la taxa
d’abandonament, el millor és realitzar un anàlisis cas a cas en l’informe de
seguiment de titulació.

Abandonament per aplicació del règim de permanència a primer curs
(UPF: 12,4% -0,2%):
Definició: Indicador propi UPF, total d’estudiants, per a una determinada cohort
d’accés, que han d’abandonar els seus estudis per aplicació del règim de permanència
a primer curs. És un indicador singular UPF que permet valorar, en un moment inicial
de l’ingrés acadèmic, la intensitat del fenomen abandonament per a una determinada
cohort i permet introduir ràpidament correccions sobre les causes, atès que aquest
indicador és clau en l’evolució de la resta d’indicadors de rendiment acadèmic.
-

-

L’evolució de l’abandonament per aplicació del règim de permanència és
positiva. En els últims anys aquesta taxa ha disminuït, fins a situar-se, un cop
més, en els nivells més baixos des de fa molts cursos.
L’aplicació del règim de permanència a primer curs continua tenint una
incidència molt gran en alguns estudis. En aquest grup d’estudis on l’aplicació
del règim de permanència a primer curs té una incidència important se situen,
sobretot, els quatre graus d’enginyeries i humanitats. Aquests estudis ja estan
realitzant plans específics per tal de reduïr aquesta taxa.

Taula resum d’indicadors de rendiment acadèmic UPF curs 2011-2012
Taxa de Graduació
Taxa d’Eficiència
Taxa de Rendiment
Taxa d’Abandonament
Abandonament RP1C

2007-08
57.77
89.69
82.9
27.3
13.1
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2008-09
60.04
90.02
83.1
26.5
14.3

2009-10
60.25
90.86
83.7
27.8
13.8

2010-11
66.06
89.01
86.4
24.4
12.6

2011-12
66,16
91.87
87.8
25.5
12.4
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Tota la informació de la Universitat i estudi per estudi es troba disponible al Sistema
d’Informació per a la Direcció (SID estudis) al Campus Global, i hi tenen accés tots els
responsables acadèmics i els seus equips, així com de manera pública a la UPF en Xifres
a la web de la UPF.

Informes presentats al Consell de Direcció i la reunió conjunta de Degans i Directors i
Gerència en el marc de les previsions del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat UPF.
Desembre 2011
Vicerector de Qualitat i estratègia Institucional. Unitat d’Estudis Avaluació i Planificació.

Q2: MÀSTERS UNIVERSITARIS.
En aquest informe resum de l’evolució del rendiment acadèmic dels màsters a la UPF
es fa una valoració en termes d’Universitat, prestant atenció als elements més
rellevants que aporten les dades. Es deixa als equips responsables de cada centre
baixar aquesta anàlisi o d’altres estudis complementàries, a nivell de cadascuna de les
titulacions oficials que s’hi imparteixen, als efectes de la seva inclusió en els informes
anuals de seguiment, de caràcter obligatori, d’acord al que preveu el Marc per a la
Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació de títols oficials aprovat per AQU
Catalunya.
El curs 2011-2012 s’han graduat 680 estudiants de màster, una xifra lleugerament
superior a la del curs passat (663).
Els indicadors de rendiment en relació als màsters, en ser programes de més curta
durada, no tenen la trajectòria d’anàlisi i seguiment que tenen els indicadors per als
graus. Malgrat això, els indicadors bàsics coincideixen amb els dels graus i es calculen
de la mateixa manera i serveixen per a analitzar el funcionament d’aquests títols.
Concretament, són tres els indicadors que més poden servir a aquest objectiu:
• La graduació (taxa de graduació i graduació en temps previst)
• L’abandonament
• La taxa de rendiment (total de crèdits superats sobre els crèdits matriculats)
El fet que no hi hagi una trajectòria llarga en l’ús d’aquests indicadors i que els màsters
tinguin una complexa organització acadèmica (i diversa) fa que a més a més sigui
convenient que els diferents responsables dels màsters puguin d’alguna manera
validar que la informació agregada dels indicadors que se subministren en aquests
informes coincideix amb la seva percepció o amb les pròpies dades de què puguin
disposar.

Taxa de graduació UPF: 83,2% (+2,7%)
Definició: Total de graduats, en relació a una cohort d’accés, que finalitzen els seus
estudis en el temps previst o en un any més.

Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació

21

Informe de Seguiment d’Universitat
Nota: Indicador de referència per al MARC de VERIFICACIÓ, SEGUIMENT, MODIFICACIÓ
I ACREDITACIÓ.
-

Indicador altíssim. Estem davant un indicador que expressa uns resultats molt
alts i, per tant molt satisfactoris. En els últims tres anys aquest indicador s’ha
situat per sobre el 80%, i tenint en compte que la graduació en el temps previst
aquest curs se situa en el 70%, la previsió és que la taxa de graduació
continuarà alta o fins i tot creixerà.

-

Tot i que s’observen diferències entre estudis, aquestes són relativament
petites. Només en alguns casos la taxa de graduació s’allunya significativament
de la mitjana de la UPF, com és el cas dels Estudis Comparatius de literatura,
Art i Pensament (68,2%), Història del Món (66,7%), Estudis de Cinema i
Audiovisual Contemporani (46,7%), Recerca en Ciència Política (48%) i Filosofia
Política (33,3%).

Taxa de rendiment UPF: 91,8% (+1,3%)
Definició: Per a un determinat curs, total de crèdits aprovats en relació al total de
crèdits matriculats.
Nota: Indicador de referència per al MARC de VERIFICACIÓ, SEGUIMENT, MODIFICACIÓ
I ACREDITACIÓ (tot i que caldrà calcular-lo per cohort d’accés i no d’acabament, com
fins ara hem fet a la UPF). És un dels pocs indicadors que permet fer un seguiment del
procés, de la marxa del desplegament dels estudis.
-

Un altre indicador que expressa uns valors altíssims pel que fa al rendiment
acadèmic en els màsters UPF. Aquest indicador és especialment interessant per
als Màsters on la “via lenta” té un major impacte, ja que com a mínim permet
observar si els crèdits matriculats són superats.

Taxa d’abandonament UPF: 13,2 (+1%)
Per a una determinada cohort d’accés, total d’estudiants que en el temps previst o en
un any més, no han finalitzat els seus estudis ni continuen matriculats.
Nota: Indicador de referència per al MARC de VERIFICACIÓ, SEGUIMENT, MODIFICACIÓ
I ACREDITACIÓ.
-

L’abandonament en els màsters UPF és molt baix. El fet que estigui situat al
voltant del 10% és una dada força raonable i positiva.
Tot i així, en aquest cas la dispersió per màsters presenta una major intensitat.
que els responsables de cada programa haurien d’analitzar en profunditat. I
des de dos punts de vista: la confirmació de les dades que s’ofereixen a nivell
central i, si es confirmen, l’anàlisi de les possibles causes.
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-

-

El règim de l’abandonament en els màsters no és comparable al del grau, i la
diversitat de màsters, sobretot en situacions d’estudiants en via lenta pensem
fa necessari que es contrastin les dades.
Fins a un total de 9 màsters se situen per sobre de la mitjana de la UPF en
abandonament. És necessari prestar atenció en aquells casos en què
l’abandonament se situa al voltant del 20% o superior (Filosofia Política;
Recerca en Ciències Polítiques i Socials; Estudis de Cinema; Història del Món),
atès que per ser estudis de màster es consideraria un abandonament que
caldria seguir de prop per a analitzar-ne les causes i reflectir-ho en els informes
de seguiment individuals.

Indicadors d’Universitat (màsters):
UPF
Graduats
Graduats en t
Taxa de graduació
(Graduats en t i t+1)
Taxa
d’abandonament
Taxa de rendiment

200607
167
76,4%

200708
283
65,9%

200809
396
66,6%

200910
560
64,7%

201011
663
69,6%

201112
680
70,3%

-

83,4%

77,3%

84,4%

80,5%

83,2%

16,2%

16,4%

10,6%

11,9%

12,2%

13,2%

86,1%

86,9%

90,8%

91,4%

90,5%

91,8%

En termes generals, els indicadors de la Q2 han variat relativament poc al llarg del
temps, s’observa una tendència positiva en la graduació en t+1 i una constància en els
resultats de taxa de graduació i rendiment o un lleuger augment d’un punt en la taxa
d’abandonament. Cap d’aquests valors se situa en un nivell crític i mantenen unes
tendències que podríem anomenar constants.
Tota la informació de la Universitat i estudi per estudi es troba disponible al Sistema
d’Informació per a la Direcció (SID departaments) al Campus Global, i hi tenen accés
tots els responsables acadèmics i els seus equips i també es pot trobar a la UPF en
Xifres publicada a la web de la UPF.
Informe presentat al Consell de Direcció i la reunió conjunta de Degans i Directors i
Gerència en el marc de les previsions del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat
UPF. Desembre 2012
Vicerector de Qualitat i estratègia Institucional. Unitat d’Estudis Avaluació i
Planificació.
Algunes propostes de millora realitzades des dels graus i màsters (veure als informes
de seguiment de cada titulació):
- 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
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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 problemas 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. (MU en Història del Món)
- Pla d’acció tutorial: esperem que l’endegament generalitzat del nou Pla d’Acció
Tutorial al grau ens permeti millorar les dades pel que fa a la taxa d’abandonament i
així com la rendibilitat. Com es comenta amb més detall a al Q5, a finals de 2012 s’ha
posat en marxa el disseny i aplicació del pla tutorial de grau. Durant la tardor i hivern
de 2012 es va començar a treballar des de l’USQUID amb coordinació i col·laboració
amb el CQUID de la universitat per establir un pla d’acció tutorial per la Facultat de
CPIS i es va pactar el calendari de formació per als tutors/es i el contingut de la sessió
(que es va desenvolupar la primera setmana de gener de 2013). Així mateix, s’ha
coordinat i acordat des de l’USQUID el calendari d’inici de sessions de tutoria per tots
els estudiants de primer i s’han ja posat amb marxa de manera generalitzada i
satisfactòria.
(Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració)
- Pla d’acció tutorial: esperem que l’endegament generalitzat del nou Pla d’Acció
Tutorial al grau ens permeti millorar les dades pel que fa a la taxa d’abandonament i
així com la rendibilitat. Com es comenta amb més detall a al Q5, a finals de 2012 s’ha
posat en marxa el disseny i aplicació del pla tutorial de grau. Durant la tardor i hivern
de 2012 es va començar a treballar des de l’USQUID amb coordinació i col·laboració
amb el CQUID de la universitat per establir un pla d’acció tutorial per la Facultat de
CPIS i es va pactar el calendari de formació per als tutors/es i el contingut de la sessió
(que es va desenvolupar la primera setmana de gener de 2013). Així mateix, s’ha
coordinat i acordat des de l’USQUID el calendari d’inici de sessions de tutoria per tots
els estudiants de primer i s’han ja posat amb marxa de manera generalitzada i
satisfactòria. (Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració)
- Els intents per millorar aquesta dada estan perfectament alineats amb la millora del
rendiment: Incrementar el nivell de qualitat de les cohorts, i accions específiques de
recolzament acadèmic com el programa de mentories d’EnginyCat. (Grau en
Enginyeria Informàtica)
- Hem augmentat el suport tutorial a estudiants de primer, amb reunions trimestrals
per aconseguir un bon seguiment dels alumnes i ser capaços d’identificar possibles
problemes en el moment en què apareixen. S’ha designat un tutor per cada curs que fa
reunions periòdiques amb els estudiants, a més de les tutories de cada professor.
(Grau en Criminologia i Politiques Públiques de Prevenció)
- Seguir informant degudament a l a t u t o r i a de les hores de dedicació que
requereix el Màster a temps complet, per evitar les matricules a temps complert
d’alumnes que acaben fent el màster a temps parcial. Paral·lelament, s’ha fet des de
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la coordinació del Màster, un calendari intern per fer un millor seguiment als estudiants del
seu treball de recerca. Els professors coneixen aquest calendari intern i ajuden a acomplirlo. L’objectiu és que cap estudiant intenti realitzar el treball de recerca amb poques
setmanes i sense haver realitzat les tutories de seguiment. (MU en Estudis de Cinema i
Audiovisuals Contemporanis)
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Q3 SATISFACCIÓ
EL SISTEMA AVALDO
L’enquesta AVALDO és un instrument de mesura de la satisfacció dels estudiants amb
la docència rebuda. Des de l’inici de l’activitat docent a la UPF (curs 1990-91),
trimestralment s’avalua tota la docència que s’hi imparteix, de tots els estudis,
assignatures i grups.
En l’actualitat el model d’enquesta rep el nom d’AVALDO EEES, és un model que s’està
aplicant des del curs 2010-2011 i que va ser dissenyat i desenvolupat amb els següents
requeriments:
Adaptar l’enquesta al model de docència que implicava l’EEES.
L’objectiu de l’enquesta és garantir i facilitar la seva integració en els sistemes
d’assegurament de la qualitat de la UPF, tant el Sistema Intern de Garantia de la
Qualitat (6Q) com el Manual d’Avaluació del Professorat.
Igualment, l’AVALDO està plenament integrat en el model d’avaluació del professorat
certificat i acreditat per AQU Catalunya en desenvolupament del programa DOCENTIA i
que es concreta en el Manual d’Avaluació del Professorat.
Els resultats obtinguts per l’enquesta AVALDO són satisfactòris des del punt de vista
que permeten discriminar els professors dels quals els estudiants n’estan satisfets
d’aquells professors amb aspectes a millorar en la seva docència. Es demana a degans
dels estudis i directors de departamento que cada trimestre realitzin una revisió dels
professors amb pitjors resultats, parlin amb ells, esbrinin les causes d’aquests resultats
i els encaminin cap al CQUID (Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent), que és
l’encarregat d’impartir cursos de formació i que compta amb un grup de pedagogues
que els poden ajudar a millorar la seva docència.
De tots els professors que han donat classe durant l’any 2012 únicament 37 el 2n
trimestre del curs 2011-2012, 37 el 3r trimestre del curs 2011-2012 i 25 el 1r trimestre
del curs 2012-2013 han obtingut puntuacions inferiors als 5 punts sobre 10 en la seva
valoració de la docència. Pel que fa als màsters aquestes xifres encara són més
reduïdes, 4 professors en 2n trimestre del curs 2011-2012, i 2 professors el 3r
trimestre del curs 2011-2012 i primer trimestre del curs 2012-2013. Són xifres molt
baixes en relació al total de professorat que dóna classe cada trimestre a la UPF.
L’ENQUESTA DE VALORACIÓ DEL SISTEMA I L’ORGANITZACIÓ DELS ENSENYAMENTS
Un dels elements cabdals en el seguiment de tots els títols oficials és el que es defineix
en el Marc per a la Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació de títols oficials
com l’opinió dels agents, especialment dels estudiants.
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La UPF té una important tradició en la recollida d’aquesta opinió, en termes de
satisfacció o insatisfacció, de la valoració que fan els estudiants, sobre diferents
elements del funcionament dels nostres títols i de la nostra Universitat. Per una banda
tenim l’enquesta AVALDO de satisfacció amb la docència, que ja s’ha explicat en el
punt anterior. Però també el que en el seu moment es va batejar com l’Enquesta de
Valoració de l’Organització dels Ensenyaments (EVSOE).
El curs 2012, per acord de la Comissió de Qualitat, es va aprovar la realització de
l’enquesta, tant per als estudis de grau com per als de màster. En el moment de tancar
aquest informe de seguiment és disposa dels resultats preliminars de l’enquesta de
grau, que no han estat inclosos en els informes de cada titulació ja que encara no es
disposava de resultats per titulació quan es realitzaren els informes de seguiment de
titulació.
L’EVSOE és una enquesta molt completa, organitzada en blocs, que contempla des dels
elements de decisió i tria de l’estudiant abans d’accedir a la UPF fins al compliment de
les seves expectatives, passant per elements vinculats directament a la docència, les
instal·lacions, els serveis, etc.
Per primera vegada s’ha realitzat en un mòdul MOODLE que s’ha adaptat per la
Universitat per poder fer aquest tipus d’enquestes. Els resultats es presentaran
agregats com a UPF i desagregats per tots i cadascun dels estudis.
Actualment es disposa dels resultats de l’EVSOE de grau, però no s’ha arribat a temps
d’obtenir els resultats desagregats per estudi. Els informes de seguiment del curs
2013-2014 inclouràn els resultats de l’EVSOE tant de grau com de màster.
A nivel global de resultats de l’EVSOE de grau valoren en termes positius el
funcionament de la UPF, tot i que assenyalen aspectes que caldria millorar. Es disposa
des de fa molt poc temps de la información proporcionada per l’EVSOE i encara s’estan
dissenyant les propostes de millora associades. En l’Annex 1 es pot trovar un esborrany
dels resultats preliminars de l’EVSOE de Grau.
Algunes propostes de millora realitzades des dels graus i màsters (veure als informes
de seguiment de cada titulació):
- 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. (MU en Història del Món)
- La subdirectora de Qualitat Docent i Innovació durà a terme accions per fomentar
encara més la participació en les enquestes docents: informació, difusió i
conscienciació de la seva utilitat. (Escola Superior Universitària Politècnica)
- El coordinador docent de la titulació estudiarà amb minuciositat els aspectes que els
alumnes destaquen com a millorables a les assignatures, per poder posar en marxa
accions de millora, tant en el seu plantejament (plans docents) com en la seva
implementació (activitats a l’aula i fora). En aquest sentit es potenciarà la posada en
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marxa de projectes d’innovació docent a càrrec del professorat responsable d’aquestes
assignatures. (Escola Superior Universitària Politècnica)
- Incentivar la participació dels estudiants en els diferents mecanismes d’avaluació de
la qualitat docent, sobre tot a l’AVALDO. Per tal de fer-ho, se seguiran enviant des de la
secretaria del Màster correus electrònics personalitzats als/les alumnes recordant els
períodes en els que s’activa l’AVALDO i la importància de les seves valoracions per la
millora del programa. Aquests recordatoris s’enviaran trimestralment, coincidint amb
l’obertura del període d’avaluació docent del professorat. (MU en Salut Pública)
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Q4: PRÀCTIQUES EXTERNES, MOBILITAT I INSERCIÓ LABORAL
PRÀCTIQUES EXTERNES
Els nous plans d'estudis adaptats a l'EEES posen especial èmfasi en la realització de
pràctiques professionals per part dels estudiants universitaris. Es tracta d'una
oportunitat per apropar els estudiants a la realitat de l'àmbit professional en el qual
exerciran la seva activitat un cop titulats. A més a més, de ser una eina per a
desenvolupar d'altres competències que poden afavorir la incorporació al mercat
laboral.
En tots els graus es preveu la possibilitat de fer pràctiques professionals, ja sigui de
forma obligatòria (10 graus) o optativa. Les facultats, juntament amb l’Oficina
d’Inserció Laboral de la universitat, gestionen les pràctiques professionals.
Les pràctiques professionals es classifiquen com a curriculars, quan comporten
convalidació de crèdits, i extracurriculars, quan el fer les pràctiques no té
conseqüències curriculars.
Les pràctiques professionals són molt ben acollides pels estudiants. El curs 2011-2012
se’n van fer prop de 1.500 (925 de curriculars i 517 d’extracurriculars).
MOBILITAT
Les llicenciatures de la UPF havien assolit uns bons indicadors de mobilitat de graduats,
fent ús de la lliure elecció i de la possibilitat d’homologar assignatures entre la UPF i les
seves universitats sòcies. Amb l’adaptació a l’EEES, el repte consistia a mantenir
l’incentiu a la mobilitat en els nous graus, on quasi desapareixia la lliure elecció, i
procurar fer-la compatible amb un model de 4+1 que ens allunyava una mica d’Europa,
que va optar majoritàriament pel 3+2.
Els nous graus a casa nostra van introduir la idea dels crèdits optatius de mobilitat o el
que alguns anomenen “finestres de mobilitat”. És un concepte molt gràfic que
reflecteix la possibilitat que tots els estudiants de grau, en major o menor mesura
segons la titulació -de 12 a 40 ECTS-, puguin reconèixer lliurement (sempre que tingui
sentit acadèmic, és clar) allò que cursin en una estada de mobilitat sense necessitat de
trobar una correspondència directa amb assignatures d’aquí. Manté la flexibilitat que
abans garantia la lliure elecció, però fa un pas més enllà al reconèixer que els plans
d’estudi es poden personalitzar a través d’una elecció d’optatives.
Efectivament, el catàleg són els plans d’estudi de les més de 250 universitats sòcies
que la UPF té arreu del món. Així, els nostres estudiants quan marxen fora poden
complementar i aprofundir els seus coneixements en noves matèries, especialitzar-se
en el coneixement de regions geogràfiques i adquirir habilitats i competències en el
marc d’altres sistemes educatius.
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Val a dir que les finestres no s’esgoten en la mobilitat amb finalitat d’estudi, ja que és
possible fer les pràctiques a l’estranger i fins i tot preparar el treball fi de grau durant
l’estada fora, per bé que s’hagi de defensar a la UPF.
Més enllà de les possibilitats acadèmiques, en el disseny dels plans d’estudi es destaca
la component de la mobilitat a nivell competencial, en tant que contribueix a la millora
d’una eina fonamental com les llengües i a la maduració personal dels nostres futurs
graduats.
Encara és aviat per valorar la mobilitat en els graus pel fet que la majoria d’aquests
estudis encara no s’han desplegat completament, no obstant això, el curs 2011-2012 el
5% dels estudiants de grau van fer una estada a l’estranger, un percentatge molt
similar a la mobilitat en les llicenciatures, que oscil·la entorn el 5,5%. Això fa pensar
que la mobilitat dels graus, un cop desplegats serà superior a la dels estudis de cicle, i
més quan hi ha Facultats que han fet una aposta clara per estimular la mobilitat amb
una oferta generosa de “finestres de mobilitat”, com és el cas de la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials.
Una altra dada disponible de mobilitat dels graus és la relació de graduats que han fet
una estada a l’estranger, dels cinc graus que el curs 2011-2012 van graduar la primera
promoció. Globalment el 70% de graduats de graus han fet una estada a l’estranger, un
percentatge molt superior al 30% dels últims anys, i al 20% que marca la Unió Europea
pel 2020. No obstant això, aquesta dada cal agafar-la amb pinces, ja que entre aquests
5 graus hi ha Traducció i Interpretació, que és un estudi amb molts graduats i amb
l’estada a l’estranger obligatòria en el pla d’estudis, així com Comunicació Audiovisual i
Publicitat i Relacions Públiques que són uns estudis amb una mobilitat molt elevada,
del 90% i 70%, respectivament. Juntament a aquests estudis hi trobem Biologia
Humana i Humanitats, amb menys d’un 20% de graduats amb estada a l’estranger.
Amb només una promoció de graduats i de titulacions tan diferents és difícil treure
conclusions, però es pot començar a intuir que amb el desplegament complet dels
graus la mobilitat augmentarà, ja que amb tanta flexibilitat, cada vegada són més els
estudiants que opten per combinar i fer fins a dues mobilitats. Els ho hem posat fàcil:
tenen una oferta de destinacions àmplia i selecta, i la flexibilitat que aporten les
“finestres de mobilitat”.
Futur:
Fins ara l’adaptació i el desplegament de les titulacions han centrat els nostres
esforços i energies. Assolida una certa estabilitat, és el moment de posar els nostres
plans d’estudi en relació als dels nostres millors socis, aprofitant que ara són
comparables. D’aquí sorgiran possibilitats d’especialització, complementarietats i
correspondències que poden donar lloc a opcions de doble titulació, tant a nivell de
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grau com de màster. Es tracta d’aprofundir en la mobilitat i consolidar col·laboracions
institucionals.
Disposem d’unes bases sòlides i cal que encarem el repte que la nova generació de
programes europeus amb l’Erasmus for All ens proposa, quan apunta a un horitzó més
enllà de la mobilitat com l’hem entès fins ara.

INSERCIÓ LABORAL
Enquesta AQU 2011
Periòdicament AQU Catalunya realitza una enquesta als graduats de totes les
universitats i estudis de Catalunya d’una determinada promoció, per poder valorar el
seu nivell d’inserció laboral i la qualitat i característiques d’aquesta inserció.
L’enquesta 2011 d’AQU Catalunya està feta a la cohort de graduats que van finalitzar
els seus estudis el curs 2006-2007, per tant porta entre tres i quatre anys al mercat
laboral. El treball de camp es va realitzar durant els primers mesos del 2011,
entrevistant telefònicament a una mostra de 16.000 graduats de les Universitats
públiques i privades catalanes, incloent centres adscrits. Tenint en compte l’actual
conjuntura econòmica, i que aquests estudiants es van inserir al mercat de treball
abans de l’inici de l’actual crisi econòmica es previsible esperar que a l’enquesta
d’inserció laboral prevista pel més de gener de 2014 els resultants siguin sensiblement
inferiors.
Al Sistema d’Informació per a la Direcció -SID estudis, accessible des del Campus Global
(Campus Global>Grups>SID estudis), hi trobareu tota la informació per estudis, en
forma de fitxes resum elaborades per la UEPA, però també amb els enllaços
corresponents a la informació base d’AQU Catalunya.
Actualment no es disposa de dades més actualitzades que les del 2011 a l’espera que
AQU ralitzi l’enqueta d’insericó laboral el gener de 2014 que per primera vegada
inclourà també graduats de màster.

Informe presentat al Consell de Direcció i la reunió conjunta de Degans i Directors i Gerència
en el marc de les previsions del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat UPF. Novembre
2012
Vicerector de Qualitat i estratègia Institucional. Unitat d’Estudis Avaluació i Planificació.

Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació

31

Informe de Seguiment d’Universitat

Q5: INNOVACIÓ I MILLORA DOCENTS
Actuacions d’Innovació i Millora dutes a terme:
• Anàlisi de necessitats formatives, disseny, desenvolupament i avaluació de les
accions del Programa de Formació Inicial en Docència Universitària (FIDU) destinat a
professors UPF de nou accés o novell (amb docència inferior a 3 anys).
• Anàlisi de necessitats formatives, disseny, desenvolupament i avaluació de les
accions del Pla de Formació per al professorat de la UPF amb contracte laboral i amb
més de 3 anys de docència.
• Anàlisi de necessitats formatives, disseny, desenvolupament i avaluació de les
accions del Pla de Formació per al professorat de la UPF a partir de detecció de
necessitats formatives demandades pels departaments i centres de la universitat.
Formació específica i a mida per a un col·lectiu de professors concrets.
• Anàlisi de necessitats formatives, disseny, desenvolupament i avaluació de les
accions del Pla de Formació en llengües (anglesa, catalana i espanyola) per al
professorat de la UPF.
• Estudi i valoració de propostes formatives de consultories externes.
• Informes de valoració de les accions formatives i propostes de millora per a noves
edicions.
• Organització i gestió de Jornades i Taules Rodones sobre temes generals, específics i
/ o transversals a la docència.
• Coordinació de la nova figura del col·laborador acadèmic, per tal de reconèixer la
seva contribució a la formació de l'estudiant. Aquesta figura té caràcter honorífic i no
està subjecta a cap tipus de relació contractual. Des del CQUID es coordinà totes els
serveis que s'ofereixen a aquests col·laboradors com són: Serveis de préstec regular a
la Biblioteca, Recepció d'informació periòdica d'activitats socials i culturals, així com
possibilitat de participació en les activitats formatives que s'ofereixen al professorat
UPF.
• Valoració i seguiment del nou aplicatiu de gestió de la formació.
• Simposi CIDUI 2013: La universitat Pompeu Fabra (UPF) participa en l'organització,
gestió, assessorament i execució d'accions relacionades amb el Congrés Internacional
d'Innovació i Docència Universitària (CIDUI) que s'organitza entre les 8 universitats
públiques catalanes. Aquest curs el tema estava relacionat amb els estudiants:
"Estudiants i Graduats d'avui. La Resposta de les universitats.
• Pla d'Acció per a la l'Optimització: identificació de les necessitats de formació
transversal i a mida dels Centres Adscrits de la UPF, així com de les institucions que
sol·liciten un programa de consultoria pedagògica.
• Disseny del circuit de difusió i gestió de les ajudes Erasmus de la UPF per a la
mobilitat docent, que comparteixen CQUID i Servei de Relacions Internacionals (SRI).
• Processos d'avaluació pedagògica i anàlisi econòmica, suport i gestió, dels projectes
de convocatòries externes en període de justificació.
• Elaboració del Pla per a la millora del Curs d'Introducció a la Universitat de la UPF,
que recull suggeriments a partir de les evidències en relació a aquelles accions
orientades da a la millora de la seva eficiència, efectivitat i eficàcia. Em
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• Disseny i implementació de l'Observatori Observatori d'Accions i Mesures
d'Introducció i Trànsit a la Universitat http://www.upf.edu/amitu/
• Participació en diversos projectes interuniversitaris de caràcter autonòmic i estatal.
• Estudi d'impacte de les accions CQUID com a sistema de millora de la qualitat.
• Elaboració del MOOC "Descodificant àlgebra" amb professors de l'Escola Superior
Politècnica de la UPF.
• Elaboració del MOOC "Innotools: transforma la teva idea de negoci en una proposta
de valor única", amb professors del TecnoCampus Mataró i l'equip de la Unitat
Tecnodidáctica.
• Dinamització del projecte VEU (Vídeos educatius universitaris)
• Secretaria del Comitè per a la infraestructura i els recursos per operativitzar el
projecte VEU.
• PlaQUID 2012-2013
• Reunions amb centres per informar sobre el nou marc d'avaluació de l'aprenentatge
• Sessions de formació al professorat sobre aquest sistema d'avaluació
• Seguiment dels plans docents i de la seva adequació al nou marc d'avaluació.
• Estudi d'aplicacions antiplagi, proves pilot, selecció i posada en marxa del nou
aplicatiu. Realització de sessions instrumentals dirigides al personal docent,
incorporant en les mateixes elements de reflexió sobre les estratègies de prevenció del
plagi.

Els resultats més significatius en aquest àmbit han estat:
• Increment i especialització de cursos dirigits a fomentar l'ús i aplicació de noves
metodologies docents per al professorat de la UPF
• Especialització de les sessions presencials del Programa de Formació Inicial en
Docència Universitària (FIDU) més centrats en temes de competències docents.
• Major nombre d'accions formatives específiques i a mida, respecte el curs anterior,
per tal de concentrar els recursos econòmics a les necessitats formatives reals dels
departaments o centres.
• Major oferta de cursos en llengua anglesa dins del programa de formació contínua,
independentment del Pla de Formació en Llengües que inclou cursos d'anglès, català i
espanyol.
• Posada en marxa del circuit de difusió i gestió comuna entre CQUID i SRI d'ajuts de
mobilitat docents Erasmus, a partir de les 12 beques concedides.
• Espai web-observatori per a la difusió de bones pràctiques en l'àmbit del trànsit i
adaptació a la universitat.
• Espai de recursos integrat de suport per al professorat en l'elaboració del Pla Docent
en tres llengües gràcies a una convocatòria INTERLINGUA.
• Participació en una convocatòria relacionada amb la responsabilitat social i
l'establiment de sinergies internes i externes per al seu disseny i elaboració.
• Entrada al món MOOC a través de les dues propostes UPF. L'haver dissenyat,
implementat i avaluat dos cursos en aquest format ens dóna un criteri inicial molt
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interessant en aquest camp. A partir d'aquests MOOCs s'ha participat en diferents
publicacions relacionades amb el elearning.
• Seguiment dels projectes del PlaQUID 2012-2013 i del PlaQUID 2013-2014.
• Primers passos per operativitzar el circuit necessari per a la universitat per sumar
esforços i oferir canals pràctics per a l'elaboració de materials multimèdia.
• Implantació massiva d'un nou marc d'avaluació de l'aprenentatge que integra
diferents sistemes d'avaluació, sempre amb l'orientació de facilitar l'avaluació
contínua.
• Incorporació del sistema antiplagi a totes les aules virtuals.
• Increment sostingut de la publicació de plans docents amb el nou marc d'avaluació
incorporat.
• Augment de l'activitat de les aules virtuals.
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Q6: GESTIÓ I PROCESSOS
L’AUDIT está completament implantat a la UPF, al ser un AUDIT d’Universitat, totes les
facultats i departaments tenen implementat el model AUDIT i el funcionament del
seguiment i de la garantia de la qualitat es realitza seguint el que preveu l’AUDIT. Els
centres adscrits de la UPF, no tenen implantat un AUDIT tot i que han manifestat la
seva intenció de fer-ho basant-se en el de la UPF, si que tenen un SIGQ implantat que
es basa en una adaptació del 6Q que utilitza a UPF.
A partir de la completa implementació del programa AUDIT, s’han desenvolupat en
paral·lel i complementat el mateix un conjunt d’instruments per tal d’ajudar tant en el
diagnòstic de possibles millores en les titulacions com instruments per l’agilització i
millora dels processos i obtenció de les dades disponibles. Cada any es procuren
realitzar millores de cara a la optimització dels processos de gestió. Durant l’any 2012
s’han iniciat una sèries de projectes que s’encaminen cap a aquesta visió de millorar
l’accés a la informació i facilitar la feina per l’elaboració dels informes de seguiment.
Enquestes de l’Agència per la Qualitat Universitària de Catalunya (AQU)
La UPF ha Col·laborat amb AQU Catalunya en l’elaboració dels qüestionaris i disseny
del procés de recollida de dades de l’Enquesta d’Inserció Laboral de Graduats i
l’Enquesta de Satisfacció de Graduats. L’enquesta d’inserció laboral és realitza cada
any, però l’enquesta de graduats és realitzarà per primer cop i s’ha estat treballant
amb un qüestionari de consens amb totes les universitats catalanes per tal d’obtenir
dades de sistema comparables.
Enquesta d’inserció de doctors de la UPF
Aquesta enquesta ha estat la primera gran enquesta que ha permès avaluar la inserció
laboral dels doctors de la UPF amb unes magnituds i representativitat sensiblement
superior a la realitzada per AQU Catalunya. L’enquesta s’ha realitzant partint del
qüestionari d’AQU Catalunya i s’ha realitzat amb mitjans propis de la UPF en totes les
seves fases. De les 1000 tesis llegides al llarg de la història de la UPF, de les quals es va
poder contactar amb uns 700 doctors, van contestar l’enquesta 399 doctors. El llarg
període de temps estudiat permet comprovar com s’han anat inserint en el mercat de
treball les diverses cohorts de doctors depenent de la branca en que van obtenir el
títol.
EVSOE de grau i màster
El tercer trimestre del curs 2012-2013 es va dur a terme la recollida de dades de
l’Enquesta de Valoració del Sistema i l’Organització de l’ensenyament que es realitza
una vegada cada tres anys a tots els estudiants de grau i màster. Es realitzaren dues
enquestes diferenciades, una pels estudiants de grau i una pels estudiants de màster.
Actualment s’està realitzant l’anàlisi dels resultats i desenvolupant propostes de
millora a partir dels resultats preliminars obtinguts. Els resultats d’aquestes dues
enquestes figuraràn en els informes de seguiment del pròxim curs.
Mòdul d’enquestes UPF
La UEPA és l’encarregada de coordinar totes les enquestes que es desenvolupen a la
UPF i calendaritzar-les per tal que no se solapin. Per això compta amb un Mòdul
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d’Enquestes en línia desenvolupat dins Aula Global Moodel per tal de tramitar aules
per poder realitzar les enquestes electrònicament.
UPF en Xifres 2.0
Projecte que consisteix en dissenyar un portal per posar a l’abast de la societat en
general, i de la comunitat d’investigadors en particular, les dades de les activitats
desenvolupades a la UPF en tots els seus àmbits i assolir d’aquesta manera el
compromís de transparència de les administracions públiques.
UPF en Xifres
Elaboració i publicació a la web de la UPF de les dades estadístiques i indicadors de la
universitat. http://www.upf.edu/universitat/retiment/ (Dades bàsiques de la UPF,
Principals indicadors per estudis, i La UPf en Xifres).
Nou SID
La UPF compta amb el SID (Sistema d’Informació per la Direcció), un portal on els
responsables acadèmics poden trobar tota la informació pràctica per conèixer i
diagnosticar el funcionament de la seva titulació. Actualment existeix un SID per graus i
un per màsters, la reforma preveu la seva unificació així com la seva potenciació.
Establiment del procés per al seguiment i actualització dels processos recollits en
l’AUDIT
La implantació del model AUDIT i el fet que aquest estigui basat en una institució viva
que constantment evoluciona i canvia fa que sigui necessària una constant avaluació, i
si convé, modificació dels processos aprovats a l’AUDIT per tal d’adaptar-los a les
noves estructures creades. Aquesta és una tasca que duen a terme conjuntament la
UEPA (Unitat d’Estudis Planificació i Avaluació) i la UOP (Unitat d’Organització i
Processos), del treball conjunt d’aquestes dues unitats en sorgeixen les adaptacions de
l’AUDIT a les noves realitats de la UPF.
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ANNEX 1 Resum executiu de l’EVSOE de Grau
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Enquesta de Valoració del
Sistema i Organització de
l’Ensenyament als alumnes
de Grau
(Resum executiu)
Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació (UEPA)
Febrer del 2013
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PRESENTACIÓ
El curs 2011-2012 és el curs en que es graduaren els primers estudiants dels nous graus
adaptats a Bolonya i arribats en aquest punt, seguint amb la tradició de la UPF
d’enquestar periòdicament els estudiants de grau per tal de conèixer el seu grau de
satisfacció i la seva opinió sobre els diversos àmbits de la Universitat, s’ha realitzat
l’Enquesta de Valoració del Sistema i Organització de l’Ensenyament (EVSOE) a tots
els estudiants de grau, estiguin al curs que estiguin. Els objectius de l’enquesta són els
següents:
1. Recollir les valoracions i les opinions dels estudiants de Grau sobre els
estudis escollits i la universitat
2. Obtenir informació dels motius i de les vies d’informació determinants en
l’accés als Graus
3. Disposar d’informació qualitativa sobre el sistema posat en marxa per la
UPF, la seva organització, i el model docent
4. Facilitar a tots els Graus eines de qualitat claus en els processos d’avaluació i
acreditació dels ensenyaments oficials
La tercera edició de l’Enquesta es va realitzar a través de l’Aula Global durant el mes de
maig de 2012. El qüestionari es va adreçar als estudiants dels Graus de la UPF: en total
21 graus i 7.285 estudiants. La participació ha estat del 26,3% del total. Entenem que els
resultats poden oferir una visió representativa de la realitat d’aquests nous Graus.
Des de la Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació s’ha treballat amb totes les dades
que van aportar les enquestes, i s’ha ordenat la informació proporcionada en els
següents informes:
1. Informe executiu amb els principals resultats de l’enquesta, amb un perfil
individualitzat de cada Grau
2. Resultats de l’enquesta per al conjunt dels Graus a la UPF, amb una comparativa
de tots els Graus propis a partir d’una tria de les preguntes més rellevants.
3. Una fitxa tècnica amb les dades de participació per a cada Grau.
4. L’informe individualitzat de cadascun dels Graus
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INFORME EXECUTIU - CONCLUSIONS
Valoració general de resultats.
La valoració de conjunt dels resultats dels Graus se situa en nivells satisfactoris però
millorables, concretament:
• A nivell general, l’element més preocupant detectat és la valoració no gaire
positiva dels aspectes relacionats amb el funcionament de la docència, la seva
organització i sobretot la seva coordinació.
• La docència com a tal i la relació amb el professorat reben una valoració força
positiva. Igualment, la valoració dels serveis i de la relació amb el personal
d’administració i serveis és força positiva.
• Els estudiants es mostren satisfets en termes generals amb el serveis oferts per
empreses externes a la Universitat com el bar, neteja i seguretat i es mostra que
el servei de reprografia és susceptible de millorar.
• Hi ha disparitat entre els diferents graus en les diverses preguntes, tot i que els
resultats són en termes generals homogenis. S’observen diferències en els
diferents campus dels diferents serveis que ofereix la Universitat
1. Èxit dels Graus
El nivell d’èxit dels graus, entès com a resposta afirmativa a la pregunta sobre si es
recomanaria el Grau cursat és força elevat, del 89,3%, en contrast amb el 73% de
l’EVSOE de 2004.
-

S’aprecia una variabilitat important entre els nivells d’èxit dels diferents programes
de Grau. La variabilitat oscil·la entre el 100% dels estudiants del Doble Grau en
Economia i ADE i el 98% dels estudiants de Criminologia recomanarien el seu Grau
en contrast amb el 76,9% dels estudiants de Medicina i el 77,8% dels estudiants de
Traducció i Interpretació que recomanarien el seu grau.

2. Valoracions generals
El conjunt dels Graus de la UPF obtenen uns nivells de satisfacció positius, i
experimenten uns resultats similars respecte dels valors registrats en l’edició anterior.
-

La satisfacció general amb el conjunt de Graus es troba en uns nivells
moderadament positiu d’ entre 6,73 i 7,22 ens els diversos àmbits que valoren la
satisfacció general dels estudiants, en l’EVSOE de 2004 la valoració general era de
7,1 sobre 9.
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-

-

El professorat és el principal actiu dels Graus, tant pel que fa a la dimensió docent
que els estudiants valoren amb un 7,22 com a la relacional, de suport i atenció a
l’alumnat que els estudiants valoren amb un 7,21. Aquest aspecte ha millorat
lleugerament respecte el 2004 que era d’un 7.
Els dos elements amb les puntuacions més baixes són la satisfacció amb el Grau
cursat, que els estudiants valoren amb un 7, i la correspondència del Grau amb les
expectatives inicials, que els estudiants valoren amb un 6,73.

Elements més positivament valorats (pregunta oberta)
El professorat és l’element més destacat, seguit dels continguts i la metodologia docent.
La infraestructura de la Universitat, l’organització de la docència i els companys de
classe són també elements ben valorats.
Elements que es canviarien més ràpidament (pregunta oberta)
Les dimensions en què es concentren les propostes de millora són el desenvolupament
de la docència – el nivell d’aprofundiment, el solapament de continguts, la claredat i
l’aplicació dels criteris d’avaluació -, els horaris, l’organització i coordinació del
Màster, i l’especialització de l’oferta docent.
3. Accés i informació sobre la universitat
Fonts d’informació sobre el Grau
S’ha sol·licitat als estudiants que valorin les tres vies principals per les quals es van
informar a l’hora d’escollir la UPF per estudiar el Grau.
- La principal font d’informació sobre el Grau és la pàgina web.
- El Saló de l’Ensenyament és la segona font en importància, seguida del que li van
aconsellar al centre on estudiava.
- Pel contrari les xarxes socials, les sessions informatives al centre de secundària i els
mitjans de comunicació són fonts minoritària d’informació.
- Les fonts d’informació de l’estudiant han canviat substancialment des de l’anterior
EVSOE, quan a la majoria dels estudiants obtenien la informació del centre de
secundària (36,5%) i d’estudiants o ex-estudiants (27,6%).
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4. Vida universitària
La satisfacció amb la vida universitària és positiva en termes generals, tot i que
millorable en termes de participació dels estudiants. Les hores que dediquen els
estudiants a classe i a realitzar les tasques fora de l’aula són positius i se situen en els
valors desitjables.
Font d’informació de l’estudiant
- Els estudiants valoren amb un 6,5 sobre 10 el grau d’informació que reben sobre els
esdeveniments que tenen a veure amb els seus estudis, amb el Campus i amb la
Universitat en general.
- Els estudiants de grau s’informen principalment a partir de la web de la UPF, un
71%, i dels seus companys un 66,7%, per contra els professors, les cartelleres
d’anuncis i les pantalles només informen a un 20% dels estudiants.
- Cada estudiant podia marcar fins a tres fonts d’informació principal, si se sumen
totes les respostes marcades apareix que les dues grans fonts d’informació són els
companys, la web i el Campus Global, per contra la resta de canals d’informació
tenen una quota similar propera al 10%.

Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació

43

Informe de Seguiment d’Universitat

-

Els estudiants valoren amb un 4,74 sobre 10 la dificultat en trobar informació
on 10 és molt difícil i 0 molt fàcil. L’any 2004 la pregunta era diferent i es
demanava als estudiants si havien trobat a faltar informació, un 15% afirmava
que si.
El grau de satisfacció dels estudiants de Grau amb els diversos aspectes del
funcionament de l’Aula Global Moodle oscil·la entre un 7,26 de satisfacció sobre el
funcionament general de l’Aula Global Moodle a un 8,24 sobre la utilitat de l’Aula
Global, cal contrastar aquesta dada amb el 7,3 que se li atorgava l’any 2004. El
funcionament de l’Aula Global obté un 7,41 de valoració mentre la seva facilitat
d’ús i la seva practicitat es valoren amb un 7,8 sobre 10.

-
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Participació estudiantil i dedicació als estudis:
- La participació dels estudiants en associacions universitàries és relativament
baixa, el 6,9% ha estat delegat de classe i el 14,1% participa d’alguna manera
en una associació universitària.
- Els estudiants que participen en organitzacions, ho fan en major proporció en
associacions culturals i de cooperació, mentre la participació en sindicats
d’estudiants és la més petita. Cal tenir en compte que els estudiants que participen
en associacions han pogut marcar més d’una opció de resposta.

-

La meitat dels estudiants de la UPF dedica únicament el seu temps als estudis i un
30% destina el seu temps als estudis i a alguna feina ocasional, això fa que només el
20% dels estudiants de la UPF es dediqui simultàniament als seus estudis i a
una feina remunerada estable. Existeix poca variació respecte el 2004, quan un
54% dels estudiants estudiava a temps complet, on si hi ha hagut variació és que el
2004 el 19% dels estudiants treballava ocasionalment per un 29% que ho fa avui i
un 28% treballava regularment per un 17,2% que ho fa avui. En conclusió es pot dir
que els estudiants de la UPF destinen avui menys hores al treball remunerat que el
2004.
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-

-

-

El destí dels diners que guanyen els estudiants està molt repartit entre diverses
opcions, i no s’observa un a tendència majoritària clara sobre a què destinen els
estudiants els diners que guanyen treballant.
Les hores d’assistència a classe dels estudiants se situa en les modes que van d’11 a
20 hores de classe setmanals i que sumen el 60% dels estudiants. El 2004 la mitjana
d’hores d’assistència a classe era de 18,7 hores. La reducció del nombre d’hores
respecte el 2004 no és preocupant ja que l’aplicació de Bolonya ha produït canvis en
el nombre d’hores presencials dels estudiants.

La dedicació a l’estudi fora de l’aula concentra el 57% dels estudiants en les dues
modes que van de 6 a 15 hores d’estudi a la setmana, el 35% dels estudiants de grau
realitza una mitjana de 6 a 10 hores de feina fora de classe. El 2004 la mitjana

Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació

46

Informe de Seguiment d’Universitat
d’hores de treball fora de l’aula era de 12,3 hores per setmana, una xifra superior a
l’actual. La reducció d’hores de treball fora de l’aula que realitzen els estudiants és
preocupant ja que Bolonya planteja una major proporció de treball autònom fora de
l’aula per part dels estudiants que amb el pla d’estudis anterior i les dades mostren
que aquest s’ha reduït.

5. Organització i desenvolupament docent
Nivell de satisfacció amb l’oferta docent
La satisfacció amb l’oferta docent és positiva, tot i que dispersa: el rigor acadèmic i
científic del professorat se situa per sobre dels set punts, mentre que la valoració dels
horaris del Grau se situen per sota dels cinc.
-

-

La qualitat científica i acadèmica del professorat és el principal valor de l’oferta
docent.
Les pràctiques del Grau obtenen un nivell relativament baix, per sota dels sis
punts.
L’oferta d’optatives, la coordinació del professorat i els horaris se situen en
nivells molt discrets, lleugerament per sobre dels sis punts en els dos primers i
dels cinc en el cas dels horaris. Els horaris han passat d’una valoració de 5,6 el
2004 a un 4,75, l’oferta d’optatives ha passat d’un 5,9 el 2004 a un 5,71.
L’orientació del grau i el nivell d’aprofundiment en les matèries obtenen uns valors
superiors a la mitjana d’aquest apartat situant-se al voltant del 6,5.
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Satisfacció amb la docència
La satisfacció amb la docència se situa en nivells alts i mitjons: la majoria d’ítems se
situen al voltant dels 7 punts.
-

-

La puntualitat i l’ús de l’Aula Global com a eina docent són els aspectes més ben
valorats de la docència, al voltant dels set punts i mig.
L’actitud receptiva dels professors, l’adequació dels materials docents utilitzats a
l’aula i la coherència entre el pla docent i les activitats docents presenten uns nivells
de satisfacció al voltant de set punts.
La claredat les explicacions, la tutorització i seguiment del treball a l’aula, la
claredat i compliment dels criteris d’avaluació i l’adequació dels recursos materials
pel treball fora de l’aula són susceptibles de millora.
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Satisfacció amb el desenvolupament docent
La satisfacció amb el desenvolupament docent se situa en nivells mitjos, llevat del
repartiment de la càrrega de treball al llarg del curs i el solapament de contingut entre
matèries.
-

-

Cap dels ítems d’aquest àmbit supera els set punts sobre deu.
La coordinació de les diferents tipologies de classe, la utilitat dels continguts
docents pel desenvolupament de l’activitat professional i la metodologia docent són
els elements més ben valorats, per sobre de sis punts i mig.
La proporcionalització de la càrrega de treball i el solapament de continguts
són els dos elements amb un nivell de satisfacció baix. També es susceptible de
millora el funcionament de l’avaluació contínua. En comparació amb l’EVSOE
del 2004 el repartiment de la càrrega de treball ha patit un important retrocés en la
seva valoració passant d’un 6,2 a un 4,54 el 2012.
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6. Mobilitat
El 14,6% dels estudiants afirma haver realitzat una estada a l’estranger en el moment
de l’enquesta. Cal tenir en compte que l’enquesta s’ha realitzat a tots els estudiants de
grau i que en la majoria dels graus les estades a l’estranger no es poden demanar fins a
tercer curs. Els principals motius per no haver realitzat una estada a l’estranger, és el
ja assenyalat que no poden pel curs en que es troben i en segon lloc el motiu principal
es econòmic, seguit de la poca utilitat.
-

-

La satisfacció amb la gestió de l’intercanvi és valorada pels estudiants amb un
6,85, resultat lleugerament superior a la mitjana respecte altres àmbits
administratius.
Els estudiants realitzen en general una molt bona valoració de les estades a
l’estranger, un 8,54 sobre 10.

7. Serveis i atenció a l’alumnat
Informació sobre l’organització de la universitat
La satisfacció amb la informació rebuda sobre l’organització de la universitat es troba
en nivells moderats i algun valor puntualment alt tant pel que fa a la infraestructura i la
informació sobre l’estudiant com a la informació sobre els serveis d’atenció a l’alumne
i suport lingüístic.
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-

-

La satisfacció amb el Campus Global i la Biblioteca se situa en un nivell elevat,
i en un nivell moderat hi trobem amb la informació sobre el carnet de la UPF, el
SACU i la USPE.
Els tràmits administratius i acadèmics i el seu funcionament així com la
valoració dels drets i deures dels estudiants reben les valoracions més baixes
tot i que se situen per sobre de 6. L’any 2004 la valoració de la gestió dels
tràmits se situava en un 6,6 pel conjunt de la UPF.
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Satisfacció amb el Personal d’Administració i Serveis
La satisfacció amb el Personal d’Administració i Serveis se situa en nivells moderats,
essent el personal de biblioteca i el SACU el més ben valorat.
-

-

El Personal de la biblioteca és el més ben valorat, seguit del personal del SACU
i el del Punt d’Informació a l’Estudiant. La valoració del personal de la
Biblioteca i del PIE és equivalent a la que van obtenir en l’EVSOE realitzada el
2004.
El Personal de Gestió Acadèmica rep la valoració menor, per bé que fregant els
sis punts i mig.
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El coneixement del Programa Alumni és extraordinàriament baix entre els
estudiants de grau de la UPF, el 88% no saben o no contesten sobre el
programa i el percentatge d’estudiants que afirma tenir intenció d’apuntars’hi en finalitzar els estudis és únicament de l’1,6%.

Satisfacció amb els equipaments i serveis de la universitat
Els equipaments i serveis de la universitat presenten uns nivells de satisfacció moderats
i alts en termes generals.
- L’accés amb transport públic, la seguretat i la neteja, són els elements amb
uns nivells de satisfacció més elevats, els tres per sobre 8 i són els serveis
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-

-

més ben valorats pels estudiants de tota la UPF. Aquests ítems han millorat
substancialment respecte el 2004 quan respectivament eren de 7,2, 7,2 i 7,4.
Les aules, el Campus Global, les aules d’informàtica, els equipaments de suport
a la docència i el servei de bar, restaurant i menjador tenen nivells de satisfacció
entre moderats i alts i tots se situen en valors entre set i vuit, similars als que
tenien el 2004.
El servei de fotocòpies registra un nivell de satisfacció moderat, inferior a
set punts, així com també el registra el servei de Wi-Fi Eduroam. El servei
de fotocòpies ha millorat d’un 5,6 el 2004 a un 6,60 el 2012.
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DADES DE PARTICIPACIÓ
L’Enquesta de Valoració del Sistema i Organització de l’Ensenyament (EVSOE) ha
estat dissenyada per la UEPA amb la participació de les unitats implicades i l’especial
col·laboració del Servei d’Informàtica. L’enquesta es va realitzar on line a tots els
estudiants de grau de la UPF a través de la plataforma d’Aula Global durant el mesos
d’abril i maig de 2012.
La participació en l’Enquesta de Valoració del Sistema i Organització de l’Ensenyament
(EVSOE) als alumnes dels Graus ha estat per al conjunt de la UPF del 26,2 per cent, és
a dir, 1912 dels 7285 alumnes potencials han respost el qüestionari. Tot i això, la pauta
de participació mostra diferències significatives entre Graus:
-

El grau en Medicina té un nivell de participació superior al 40% dels
matriculats (41,8%).

-

En un segon grup es troben els graus que tenen més d’un 30% de
participació, que són els graus en Biologia Humana (31,9%), Iternationsl
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Business Economics (30%), Traducció i Interpretació (38,4%), Llengües
Aplicades (34,7%) i Enginyeria Biotècnica (33,3%).
-

Únicament hi ha quatre graus amb un percentatge de participació per sota del
20%, grau en Publicitat i Relacions Públiques (18,8%), Humanitats (18,4%),
Enginyeria Informàtica (19,4%) i Enginyeria Telemàtica (10,1%).
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