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I. El model UPF de seguiment de les titulacions de grau i màster
L’informe de seguiment és un document públic per tal que, com estableix el RD 1393/2007, de
29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, l’AQU
pugui fer un seguiment de les titulacions verificades i inscrites en el Registre d’Universitats,
Centres i Títols (RUCT).
A banda d’aquesta part legal, el seguiment de les titulacions és la principal expressió escrita del
Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ). L’elaboració de l’Informe de Seguiment es
fonamenta en l’anàlisi, la reflexió i les propostes de millora fetes amb la participació dels
principals grups d’interès i els responsables del seguiment de cadascuna de les titulacions. I
l’aprova la Junta de Facultat en el cas dels informes de grau i el Consell de Departament quan
es tracta dels informes de màster.
Els informes de seguiment han de recollir de forma sintètica els següents elements:
1. La identificació del títol i informació pública
Comprèn les dades que han de constar en el RUCT (Registre d’Universitats, Centres i
Títols), com són el 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
L’informe de seguiment anual es concep com un document sintètic, que reflecteixi tres
qüestions:
1. La valoració del desplegament de la titulació. Aquesta valoració 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 els punts febles
detectats i amb 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, que hauran de quedar reflectides en l’informe.
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L’informe de seguiment d’universitat (ISU), es fa a partir dels informes de seguiment de les
titulacions, i ha de servir per valorar el procés de seguiment a la institució, els problemes
detectats en el desenvolupament de les titulacions i els seus resultats acadèmics, les accions
de millora proposades o implantades, i la detecció de bones pràctiques que es puguin
disseminar en el conjunt de la institució.
Igual que els informes de seguiment de títol, l’ISU és un element fonamental del SIGQ, i
l’aprova la Comissió de Qualitat de la Universitat, on hi ha representants de tots els grups
d’interès de la Universitat.
Abans d’entrar al contingut de l’ISU cal fer esment d’una sèrie de modificacions en l’informe
d’enguany:
•

Modificació de l’ordre i en alguns casos del contingut, dels apartats que configuren el
seguiment, les 6Q, un dels elements vertebradors del SIGQ-6Q, arran d’una
modificació del SIGQ aprovada el novembre del 2014 per la Comissió de Qualitat.
Bàsicament es tracta que la Q1 passa a integrar els continguts del marc VSMA
(verificació, seguiment, modificació i acreditació), la resta de Q corren un número:
l’antiga Q1- Accés i matrícula passa a ser la Q2, i així successivament fins a la Q5, que
contenia la part d’innovació i millora que ara s’ha integrat a la Q6-Personal i gestió de
recursos.

•

Enguany l’ISU en lloc de tenir en compte els informes de seguiment es fixa en els
autoinformes d’acreditació disponibles. Com que la majoria de les titulacions, tant de
grau com de màster, han passat o iniciat el procés d’acreditació de les titulacions i dels
centres on s’imparteixen, la qual cosa requereix l’elaboració d’un autoinforme
d’acreditació on es fa una valoració dels sis anys de desplegament dels títols, en el cas
dels graus, o dels quatre, en el cas dels màsters, s’ha considerat que no era necessari
fer un informe de seguiment de les titulacions ja que l’autoinforme d’acreditació ja
cobreix amb escreix, a la vegada que recull, l’anàlisi i valoració que es fa als informes
de seguiment any rere any.
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II. Fitxa de la Universitat

Titulacions de grau i de màster 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 Planificació i Avaluació Institucional: Dr. Carles Ramió Matas
Cap de la Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació: Anna Petit i Solé
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
Sistema Intern de Garantia de la Qualitat, SIGQ-6Qt:
http://www.upf.edu/universitat/planificacio/qualitat/Polxtica_de_Qualitat_i_SIGQ_x6Qx/
Cada Facultat i Departament a la seva web hi tenen una apartat de Garantia de Qualitat on
hi ha publicada la memòria de la titulació, els informes de seguiment, i les dades i
indicadors bàsics per al seguiment.

Aquest informe ha estat elaborat durant el mes de juny del 2015 per la Unitat d’Estudis,
Planificació i Avaluació, i ha estat aprovat per la Comissió de Qualitat el 16 de juliol del 2015.

Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació

5

Informe de Seguiment d’Universitat 2015

III. 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 fins a les diferents juntes de facultat i òrgans de coordinació
departamental i ho fa seguint la mateixa estructura en sis 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:1
Q1. Política, innovació i millora de les titulacions. On es recullen els documents que
expliquen la motivació, la configuració i l’evolució de les titulacions. Així, aquest
apartat inclou les memòries de verificació i de modificació, així com els informes de
seguiment de cada titulació, i ara ja, per alguns títols, els autoinformes d’acreditació i
el corresponent certificat.
Q2. 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.
Q3. Desplegament i 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.
Q4. Satisfacció. Es valora el grau de satisfacció percebut per estudiants, professors i
personal d’administració i serveis en el desenvolupament acadèmic de la docència de
cada titulació.
Q5. Pràctiques externes, mobilitat, orientació i inserció laboral. Les pràctiques
externes i la mobilitat juguen un paper clau en els plans d’estudis, especialment en els
dos darrers cursos. La intenció és deixar un espai de reflexió i valoració sobre aquests
aspectes com a clau de cara a la inserció personal i professional dels futurs graduats.
L’orientació a l’estudiant al llarg dels seus estudis, des que accedeix a la universitat fins
al pas al mercat laboral, és un aspecte que cada vegada pren més rellevància. La
valoració de la inserció laboral és clau ja que permet tenir constància d’un dels
objectius principals de tot el procés educatiu que és assolir un alt grau d’impecabilitat
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. Personal i gestió de recursos. Es valoren tots aquells altres aspectes que
incideixen en la qualitat del procés docent i de l’aprenentatge no inclosos en la resta

1

Com ja s’ha comentat, el novembre del 2014 la Comissió de Qualitat va aprovar una actualització del
SIGQ en el que es modificava l’ordre de les Q, i en alguns casos també el seu contingut.
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de dimensions com ara els processos relacionats amb les persones que ofereixen els
serveis: col·lectiu de PDI i de PAS, tipus, nombre i qualitat dels equipaments i dels
serveis, tant els de suport directe al procés de docència-aprenentatge com els
indirectes en benefici de tota la comunitat universitària.

Els cursos 2013-2014 i 2014-2015, als quals fa referència l’ISU, les titulacions impartides a la
UPF han estat les següents:
GRAUS

MÀSTERS

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

Ciències Experimentals i de la Salut

Biologia Humana

Recerca Biomèdica

Medicina (UPF/UAB)

Laboratori d’Anàlisis Clíniques
Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut (UPF/UB)
Salut Pública (UPF/UAB)
Indústria Farmacèutica i Biotecnològica

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Departament d’Economia i Empresa

Administració i Direcció d’Empreses

Recerca en Economia, Finances i Empresa

Ciències Empresarials-Management
Economia
International Business Economics
Facultat de Ciències Polítiques i Socials

Departament de Ciències Polítiques i Socials

Ciències Polítiques i de l’Administració

Gestió de la Immigració

Filosofia, Política i Economia

Recerca en Ciència Política
Filosofia Política
Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat
Recerca en Sociologia i Demografia

Facultat de Comunicació

Departament de Comunicació

Comunicació Audiovisual

Estudis avançats en Comunicació Social

Periodisme

Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis

Publicitat i Relacions Públiques

Comunicació Social

Facultat de Dret

Departament de Dret

Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció

Avançat en Ciències Jurídiques

Dret

Criminologia i Execució Penal (UPF/UdG/UAB/UOC)

Relacions Laborals
Facultat de Dret i Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Dret i Administració i Direcció d’Empreses / Economia
Facultat d’Humanitats

Departament d’ Humanitats

Humanitats

Història del Món
Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes (UPF/UOC)
Estudis Xinesos

Facultat de Traducció i Interpretació

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Llengües Aplicades

Estudis de Traducció

Traducció i Interpretació

Lingüística Teòrica i Aplicada
Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge (UPF/UAB)
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Escola Superior Politècnica

Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Enginyeria en Sistemes Audiovisuals

Interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius

Enginyeria de Telemàtica

Sound and Music Computing

Enginyeria en Informàtica

Sistemes Intel·ligents Interactius

Enginyeria Biomèdica

Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius
Cervell i Cognició

I en els centres adscrits:
GRAUS

MÀSTERS

ELISAVA ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY
Enginyeria en Disseny Industrial

Disseny i Comunicació

Disseny
Tecnocampus- Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa
Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació

Emprenedoria i Innovació

Turisme i Gestió del Lleure
Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i
Gestió del Lleure
Màrqueting i Comunitats Digitals
Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació Màrqueting
i Comunitats Digitals
Logística i Negocis Marítims
Tecnocampus- Escola Superior de Ciències de la Salut
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Cronicitat i Dependència (UPF/UAB)

Infermeria
Tecnocampus- Escola Superior Politècnica
Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria en Mitjans Audiovisuals
ESCI- Escola Superior de Comerç Internacional
Negocis i Màrqueting Internacionals
Escola Superior d’Infermeria del Mar
Infermeria
BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS
Anàlisi Eonòmica Especialitzada
Economia i Finances
Ciència de Dades / Data Science
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)
Polítiques Públiques (Erasmus Mundus)
Relacions Internacionals
Seguretat Internacional
IDEC Escola d’Estudis Superiors
Polítiques Públiques i Socials
Ciències Empresarials / Science in Management
Arts Digitals
Banca i Finances
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Direcció Financera i Comptable de l’Empresa
Administració i Direcció d’Empreses
Advocacia
Gestió Estratègica de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Economia de la Salut i del Medicament
Negocis Internacionals
Animació / Computer Animation
Mercats Financers
Salut Laboral
Assessorament Genètic
Màrqueting / MSC in Marketing
Informació Digital
Direcció Financera i Auditoria de l’Empresa
Finances Corporatives i Banca
Lideratge i Gestió de la Ciència i la Innovació

En els apartats següents es passa a valorar els aspectes abans esmentats tenint una
perspectiva global de les titulacions de grau i de màster que s’imparteixen a la Universitat
Pompeu Fabra en aquest moment.
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Q1. POLÍTICA, INNOVACIÓ I MILLORA DE LES
TITULACIONS
En relació amb aquest apartat, enguany l’aspecte més destacat és que, com ja s’ha dit, la
Universitat ha estat immersa en el procés d’acreditació dels títols, on el referent avaluatiu és
el centre (facultat i/o departament).
Aquest procés implica que un Comitè Intern d’Acreditació (CIA), nomenat per a cada àmbit
d’acreditació, elabora un autoinforme d’acreditació, en el qual es fa una anàlisi i valoració del
funcionament del centre a partir de sis estàndards:
• Qualitat del programa formatiu
• Pertinència de la informació pública
• Eficàcia del sistema intern de garantia de qualitat
• Adequació del professorat als programes formatius
• Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
• Qualitat dels resultats dels programes formatius

Per elaborar aquest autoinforme i totes les evidències que l’acompanyen, des de l’àmbit de
qualitat del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) es fa una formació prèvia a
les secretaries dels centres i s’assessora tècnicament al CIA al llarg de tot el procés.
L’acreditació acaba amb un pla de millora on s’hi expliciten les propostes de millora que, com a
resultat del procés d’anàlisi i reflexió que suposa l’acreditació, està previst fer en el futur.
Aquest autoinforme s’acompanya de les evidències que corroboren el què s’hi explica. Un cop
elaborat i revisat pel CQUID (autoinforme i evidències), s’exposa públicament perquè tots els
grups d’interès integrants d’aquest centre tinguin l’oportunitat de fer-hi les aportacions que
considerin oportunes. La Junta de Facultat i/o el Consell del Departament aproven
l’autoinforme d’acreditació i aquest s’envia a l’AQU per tal que el faci arribar al Comitè
d’Avaluació Externa (CAE). Aquest, a partir de l’autoinforme d’acreditació, de les evidències
aportades i de la visita que fa al centre, amb reunions amb els diferents col·lectius implicats,
eleva una proposta de valoració a nivell de centre ─que inclou també indicacions sobre les
titulacions─ a la Comissió Especíﬁca d’Avaluació, que és qui emet el resultat definitiu de
l’acreditació per a cadascuna de les titulacions.
En relació amb l’estàndard 1, qualitat del programa formatiu, en la major part dels casos ha
calgut modificar i/o actualitzar el contingut de les memòries dels títols que s’acrediten. D’una
banda, perquè existeix la possibilitat de sol·licitar modificacions del pla d’estudis en el marc de
l’acreditació; d’altra banda, perquè moltes de les titulacions ─per exemple els màsters que
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figuraven com a “abreujats”─ han hagut d’actualitzar la seva memòria per tal de poder ésser
introduïdes a l’aplicatiu del MECD.
Des del gener del 2014 fins ara, un total de dinou títols han passat pel procés d’avaluació per a
l’acreditació.
D’aquests, vuit ja tenen el certificat corresponent:
·
Màster Universitari en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
(acreditat amb menció d’excel·lència)
·
Màster Universitari en Estudis Xinesos (acreditat)
·
Màster Universitari en Formació de Professorat d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes (acreditat)
·
Màster Universitari en Gestió de la Immigració (acreditat)
·
Grau en Biologia Humana (acreditat amb menció d’excel·lència)
·
Màster Interuniversitari en Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut (títol
interuniversitari acreditat amb menció d’excel·lència)
·
Màster Universitari en Recerca Biomèdica (acreditat amb menció d’excel·lència)
·
Màster Universitari en Estudis del Cinema i Audiovisuals (acreditat amb menció
d’excel·lència)
Quatre estan pendents de rebre l’informe definitiu però ja coneixen el resultat de l’avaluació:
·
Grau en Dret (acreditat amb menció d’excel·lència)
·
Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (acreditat)
·
Grau en Relacions Laborals (acreditat)
·
Màster Universitari Avançat en Ciències Jurídiques (acreditat)
Els set restants encara no coneixen el resultat definitiu (estan en procés d’al·legacions):
·
Grau en Humanitats
·
Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració
·
Màster Universitari en Filosofia Política
·
Màster Universitari en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i
Multiculturalitat
·
Màster Universitari en Laboratori d’Anàlisis Clíniques
·
Màster Universitari en Recerca en Sociologia i Demografia
·
Màster Universitari en Salut Pública
I 33 estan elaborant l’autoinforme d’acreditació per passar el procés en el curs 2015-2016. En
aquest període és on també s’acreditaran la majoria dels títols dels centres adscrits, als quals
des de la UPF se’ls dóna ple suport en aquest procés.
·
·

Grau en Traducció i Interpretació
Grau en Llengües Aplicades

Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació

11

Informe de Seguiment d’Universitat 2015

·
Màster Universitari en Estudis de Traducció
·
Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada
·
Màster Universitari en Economia i Finances (BGSE)
·
Màster Universitari en Anàlisi Econòmica Especialitzada (BGSE)
·
Grau en Enginyeria en Informàtica
·
Grau en Enginyeria en Informàtica
·
Grau en Enginyeria en Informàtica
·
Grau en Enginyeria Telemàtica
·
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals
·
Grau en Enginyeria Biomèdica
·
Grau en Medicina
·
Grau en Administració i Direcció d’Empreses
·
Grau en Economia
·
Grau en Ciències Empresarials-Management
·
Grau en International Business Economics
·
Màster Universitari en Recerca en Economia, Finances i Empresa
·
Grau en Comunicació Audiovisual
·
Grau en Periodisme
·
Grau en Disseny (ELISAVA)
·
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial (ELISAVA)
·
Grau en Infermeria (ESIM, ESCS TecnoCampus)
·
Màster Universitari en Cronicitat i Dependència (UAB, ESCS TecnoCampus)
·
Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació (ESCSE TecnoCampus)
·
Grau en Turisme i Gestió del lleure (ESCSE TecnoCampus)
·
Màster Universitari en Emprenedoria i innovació (ESCSE TecnoCampus)
·
Màster Universitari en Administració i direcció d’empreses (IDEC-EES)
·
Màster Universitari en Advocacia (IDEC-EES)
·
Màster Universitari en Gestió Estratègica de les Tecnologies de la Informació i de
la Comunicació (IDEC)
·
Màster Universitari en Polítiques Públiques i Socials (IDEC-EES)
·
Màster Universitari en Relacions Internacionals (IBEI)
·
Màster Universitari en Seguretat Internacional (IBEI)
·
Màster Universitari Erasmus Mundus en Polítiques Públiques (IBEI)
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Q2. ACCÉS I LA MATRÍCULA A LA UPF. CURS 2014-2015
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 de graus i màsters,
abasta els diferents indicadors que fan referència a l’oferta, la demanda, l’accés i la matrícula a
la UPF.

q2. Accés i matrícula. Graus, curs 2014-2015
Anàlisi de la demanda en primera preferència. Graus, curs 2014-2015
Grup UPF
Per al curs 2014-2015, la demanda en primera preferència per estudiar al Grup UPF2 ha
augmentat. Per aquest curs hi ha hagut 5.660 sol·licituds en primera preferència, un 2% més
que el curs passat (5.550). Aquest augment és degut als preinscrits als centres adscrits, ja que
la demanda en primera opció als estudis integrats a la UPF ha disminuït lleugerament, tot i que
es continua situant a l’entorn de les dues sol·licituds per plaça oferta.
En canvi, a nivell de sistema públic català, la demanda en primera opció ha disminuït en quasi 4
punts (3,9). El mateix ha passat en la majoria d’universitats, excepte la UdL que ha vist com la
seva demanda ha augmentat en 5,6 punts i la de Girona, en 1,3.
Pel curs 2014-2015, la relació entre la demanda en primera opció per estudiar al grup UPF
(5.660) i les places ofertes (3.660) suposa que per cada plaça oferta hi ha hagut 1,55
sol·licituds, lleugerament inferior al curs passat, en què la ràtio demanda en primera opció
sobre l’oferta va ser d’1,67.
Centres integrats
Els indicadors que segueixen fan referència els estudis dels centres integrats a la UPF, o sigui,
sense tenir en compte els centres adscrits. En el curs 2014-2015, en els centres integrats a la
UPF s’ofereixen 23 graus.
Ràtio D/O (UPF: 1,95, -0,5)
Definició: Ràtio entre el nombre d’estudiants que sol·liciten l’accés als estudis en primera
preferència i l’oferta de places a primer curs de l’estudi.
-

Elevat i estable. La ràtio D/O és de pràcticament 2 (1,95), dues sol·licituds en primera
preferència per cada plaça oferta, mantenint la tendència dels últims anys tot i haver
disminuït lleugerament respecte el curs passat (2,0). Cal puntualitzar que estem
parlant d’una disminució de 120 sol·licituds en primera opció, 4.599 d’enguany
respecte 4.719 del curs passat.

2

A nivell docència el Grup UPF inclou els estudis oficials oferts per la per la universitat (estudis integrats)
i els oferts pels centres adscrits.
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-

-

-

-

-

-

En el 83% dels estudis oferts a la UPF (19 dels 23), la demanda és superior a l’oferta, i
en el 56,5% la demanda supera en més de la meitat de les places ofertes (ràtio D/O
superior a 1,5).
Millora en la majoria d’estudis. És molt important destacar que la ràtio D/O ha
millorat en la majoria dels estudis. Això és així perquè els cinc estudis que acaparen
més demanda en primera opció han perdut 224 sol·licituds –la qual cosa no ha afectat
a la seva ràtio D/O perquè ja era altíssima–, pèrdua que s’ha vist compensada amb un
augment de 104 sol·licituds distribuïdes entre la resta dels graus, millorant així la seva
ràtio.
Ràtio D/O >3. Sis estudis tenen una ràtio superior a tres. Com en el curs passat, els
estudis amb més demanda en primera preferència són: Medicina, que té 7,75
sol·licituds per plaça oferta, el grau en Filosofia, Política i Economia (5,4), Publicitat i
Relacions Públiques (4,55), Comunicació Audiovisual (3,99), International Business
Economics (3,54) i Periodisme (3).
Ràtio D/O >2. Un altre grup d’estudis que continua estant molt ben posicionat és el
format per Administració i Direcció d’Empreses (2,6) i el doble grau DRET/ADE-ECO
(2,09). Biologia Humana, amb més de dues sol·licituds per plaça oferta (2,33), torna a
situar-se en les posicions d’anys anteriors.
Dret (1,83,) i Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (1,55), estant
consolidant una demanda elevada.
Economia (1,44), Ciències Empresarials-Management (1,25) i Ciències Polítiques i de
l’Administració (1,06) són estudis amb una demanda positiva i força estable al llarg
dels anys. I el mateix es pot començar a dir de l’enginyeria Biomèdica (1,43),
l’enginyeria en Informàtica (1,19) i l’enginyeria en Sistemes Audiovisuals (1,03).
Cal destacar la bona situació i recuperació de Llengües Aplicades (1,60) i Traducció i
Interpretació (Anglès) (1,56), ja que el curs passat van tenir una davallada important
de la demanda en primera opció. Tanmateix, a Traducció i Interpretació (AlemanyFrancès i Llengua de Signes) (0,76) la situació no és tan bona ja que els últims cursos
ha vist com anava disminuint la seva demanda.
Finalment, Relacions Laborals (0,89), Humanitats (0,86) i Enginyeria Telemàtica (0,35),
són els estudis que cada curs tenen una demanda en primera opció inferior a l’oferta.
Si bé tant a Relacions Laborals com a Humanitats ha augmentat lleugerament respecte
els cursos anteriors, a l’enginyeria Telemàtica ha disminuït, situant-se a una posició
molt baixa.

Nota de tall
Definició: Nota amb la que ha entrat l’última persona a cada titulació en l’assignació de places
del mes de juliol. Des de fa uns anys la nota de tall màxima pot ser de 14.
-

-

Augmenta en la majoria d’estudis. Aquest increment en la demanda es tradueix en un
increment en la nota de tall de la majoria dels estudis, en 15 de 23 (65%), millorant la
situació d’uns estudis amb una nota de tall ja molt elevada.
Nota de tall >= 10. En 11 estudis (47,8%), la nota de tall és superior a 10, i
disminueixen els estudis amb una nota inferior a 6, que enguany són 5.
Nota de tall dels primers 20 matriculats. La nota de tall està condicionada per l’oferta
de places de la titulació, una titulació amb poques places tindrà una nota de tall més
elevada que una titulació amb moltes places. Per això s’ha volgut veure quina és la
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nota de tall dels primers 20 matriculats, que és l’oferta mínima de la UPF, la del Grau
en Filosofia, Política i Economia.3
Comparant la posició que ocupen els estudis segons la nota dels vint primers i la nota
de tall s’observen algunes diferències. Es més rellevants, que impliquen variacions de
cinc o més posicions, són Dret (12a. segons nota de tall, 7a. segons nota de tall dels
vint primers), Filosofia, Política i Economia (de la 2a. a la 8a.) i Humanitats (de la 21a. a
la 15a.).

Anàlisi de la matrícula de nou accés a primer. Graus, curs 2014-2015
El curs 2014-2015, en els centres integrats a la UPF s’ofereixen 23 graus, sense variació
respecte el curs anterior.4
La matrícula de nou ingrés a primer curs en el grau ha estat de 2.573 alumnes, per a una oferta
de 2.355 places. Globalment aquesta matrícula suposa una ràtio d’un estudiant de nou accés
per plaça oferta (1,09), i així es tradueix també en els 23 estudis que s’ofereixen.
Via d’accés (Via PAU: 90,87%)
Definició: Via d’accés per la qual accedeixen els estudiants a la Universitat. Es tenen en compte
cinc vies: PAU, Cicle Formatiu, Titulats, majors de 25 anys i altres.
-

-

-

La majoria dels estudiants de nou ingrés, un 90,87%, continua accedint per la via PAU,
mentre que la resta d’estudiants es reparteixen per les vies de Cicle Formatiu (6%),
titulats (1,5%) i majors de 25 anys (1,69%).
Hi ha estudis on pràcticament el 100% dels estudiants vénen del Batxillerat (via PAU),
com són Biologia Humana (98,55%), el doble grau Dret/ADE-Eco (97,78%), Ciències
Polítiques i de l’Administració (97,14%) i Economia (97,11%).
En canvi, els estudis amb més accés provinent de Cicles Formatius són: l’enginyeria en
Informàtica i Relacions Laborals amb un percentatge d’accés des de Cicles Formatius
superior al 20%, seguits per Medicina (13%), Publicitat i Relacions Públiques (12,8%) i
l’enginyeria en Telemàtica (11%), amb un percentatge superior al 10%.

Accés en primera opció (UPF: 88% +2,3%)
Definició: Estudiants que accedeixen a l’estudi havent-lo sol·licitat en 1a opció.
-

-

En augment. El 88% dels estudiants matriculats de nou accés a primer curs van
sol·licitar l’estudi en primera opció, aquest percentatge és lleugerament superior al
dels dos cursos anteriors (84,8% i 85,9%), i torna a situar-se al nivell d’anys anteriors,
entorn el 90%.
En 14 estudis aquest percentatge és superior al 90%.

3

Aquest grau, interuniversitari amb la Universidad Autónoma de Madrid i la Universidad Carlos III, té
previstes 40 places de nou accés, però només 20 s’ofereixen a Catalunya.
4
Tot i que s’ofereixen 23 graus, a les taules en surten 22 perquè els estudiants de Traducció i
Interpretació, amb dues ofertes diferenciades -anglès i alemany-francès-llengüa de signes-, es tracten
conjuntament.
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-

-

En canvi, aquest percentatge és molt inferior a Biologia Humana (54,3%), Traducció i
Interpretació (65,5%) i Ciències Empresarials (77,6%), bàsicament perquè hi
accedeixen estudiants amb millors notes de les segones.
En general aquest indicador és força constant a tots els estudis, per això és interessant
destacar que hi ha estudis on aquest curs han augmentat molt els estudiants
matriculats en primera opció, com són Medicina (63,8% el 2013-14 al 82,2% actual),
enginyeria de Telemàtica (70,8% vs 90,7%) i l’enginyeria en Informàtica (76,9% vs
90,2%). Caldrà veure si aquest augment es manté.

Nota d’accés >= 9 (UPF via PAU: 71% +0,4 ) (UPF, totes vies accés: 56,6% , SUPC: 37,6%)
Definició: Estudiants que accedeixen a l’estudi via PAU amb una nota d’accés igual o superior a
9, sobre un total de 14.
-

-

-

-

-

Elevat i estable. El nombre d’estudiants amb una nota d’accés igual o superior a 9, és
del 71%, un percentatge molt elevat que per quart any consecutiu se situa per sobre el
70%.
Dispersió entre estudis. Tanmateix, si bé en 13 estudis més del 90% dels estudiants té
una nota d’accés igual o superior a 9, també hi ha algun estudi on aquest percentatge
no arriba al 15%, com Relacions Laborals (8%), enginyeria de telemàtica (12,5%) i
enginyeria en Informàtica (14%), tot i que cal dir que en els tres casos aquest
percentatge ha millorat respecte els cursos anteriors.
Altres estudis on els estudiants amb una nota d’accés igual o superior al 9 no arriba al
50% dels matriculats són enginyeria en Sistemes Audiovisuals (24,7%), Humanitats
(37,6%) i Ciències Polítiques i de l’Administració (42,9%).
Igual que a la resta d’indicadors, els valors es mantenen estables al llarg dels cursos en
la majoria de les titulacions, per això és interessant destacar l’increment d’aquest
percentatge a Criminologia que ha augmentat en 20 punts respecte el curs passat,
passant del 47,5% al 66,7% el percentatge d’estudiants amb una nota d’accés igual o
superior a 9.
La UPF és la universitat amb un percentatge més elevat d’estudiants amb una nota
d’accés igual o superior a 9 del sistema universitari públic català, 20 punts per sobre la
mitjana.

Nota mitjana d’accés
Definició: Nota mitjana d’accés dels estudiants d’un estudi.
-

Elevada i estable. La nota mitjana d’accés es manté estable en la majoria d’estudis, i és
superior a 10 en 13 de les titulacions que s’ofereixen, això és en el 60% dels graus.
Els estudis amb una nota de tall de 5, la nota mitjana d’accés s’acosta o és superior a 7.
D’aquests casos, eI d’Humanitats és el més destacable, amb una nota mitjana d’accés
de 8,52.
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Taula resum d’indicadors d’accés i matrícula dels graus
UPF
Ràtio D/O
Nou ingrés a primer curs
Matriculats en 1a opció (%)
Matriculats amb nota accés >= 9

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

1,91
613
91,9
63,3

1,81
2.439
88,5
65,9

1,94
2.443
89,4
69,7

2,10
2.548
88,1
70,6

1,90
2.419
84,8
71,2

2,00
2.497
85,9
71,0

1,96
2.573
88,2
71,4

Anàlisi sociodemogràfica dels estudiants de nou accés a primer. Graus, curs 2014-2015
Procedència (UPF: 89% Catalunya; 10% Espanya; 1% Resta Món)
Definició: Procedència dels estudiants de grau de la UPF segons la residència familiar
-

La procedència dels estudiants de nou ingrés a la UPF es manté molt estable al llarg
dels anys. El total d’estudiants procedents de Catalunya és del 90%, amb una tercera
part dels estudiants provinents de Barcelona (31%) o de la Regió metropolitana de
Barcelona (36%); el 6,17 provenen de la resta de la demarcació de Barcelona,
percentatge similar als que vénen de Girona (6,73%), i per sota estan els que vénen de
Tarragona (5,8%) i Lleida (3,29%). Un 10% dels estudiants procedeixen de l’estat
espanyol i un 1% de la resta del món.

Aspectes per triar l’estudi (UPF: 60,21% interès pel contingut; 34,6% expectatives
professionals)
Definició: Aspectes que tenen en compte els estudiants a l’hora de triar l’estudi.
Pregunta que se’ls fa als estudiants en una enquesta de l’Oficina de Preinscripció.
-

-

Pel que fa als aspectes rellevants en la tria de l’estudi, segons l’enquesta que realitza
l’Oficina de preinscripció universitària, el 60,21% dels estudiants hi situa l’interès pel
contingut de l’estudi, percentatge cinc punts superiors al del curs passat (55,38%).
Aquest percentatge és molt més destacat en els estudis d’Humanitats (77,5%),
Biologia Humana (84,3%), Comunicació Audiovisual (81,6%), i Biologia Humana,
Filosofia, Política i Economia i enginyeria Biomèdica, amb un 78% en els tres casos.
Per altra banda, el 34,59% trien l’estudi per les seves expectatives professionals, tot i
que en els següents estudis aquest percentatge supera o s’apropa al 50%: Ciències
Empresarials (57,4%), Administració i Direcció d’Empreses (51,9%), Relacions
Laborals (49,5%) i International Business Economics (49%).

Titularitat del centre de secundària (UPF: 49% Pública; 48% Privat i concertat; 3% no
resposta)
Definició: Titularitat del centre on han cursat la secundària els estudiants de nou accés a la
Universitat.
-

El 49% dels estudiants de la UPF provenen d’un centre de secundària públic, i el 48%
privat o concertat. Similar al darrer any.
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En un moment en que la majoria de graus ja estan completament desplegats, el nombre total
d’estudiants de Grau matriculats a la UPF se situa prop del 10.000, enfront del 8.500 que hi
havia amb els cicles. Aquesta diferència és deguda bàsicament a la incorporació de nous títols
a l’oferta de la universitat.
Taula resum d’indicadors de matrícula dels graus
UPF
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
Total estudiants matriculats a
612
2.927
4.953
7.109
8.743
Grau

2013-14

2014-15

9.442

9.751

q2. Accés i matrícula. Màsters, curs 2014-2015
El curs 2014-2015 la UPF ha fet una oferta de 26 màsters universitaris,5 amb un total de 880
places per a estudiants de nou ingrés. Aquest curs s’imparteix per primer cop el màster
universitari en Cervell i Cognició, del Departament de Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions.
Ràtio D/O (UPF: 1,7 + 0,4)
Definició: Ràtio entre el nombre d’estudiants que sol·liciten l’accés als estudis i l’oferta de
places a primer curs de l’estudi.
-

-

-

Enguany la preinscripció ha augmentat en 305 estudiants respecte el curs passat,
passant de 1.176 als 1.481, tot i que segueix lluny dels 1.847 de fa dos cursos. Caldrà
veure si poc a poc torna a remuntar.
En la majoria d’estudis les preinscripcions són superiors a l’oferta. En cinc estudis, la
ràtio D/O és superior a dos: Indústria Farmacèutica i Biotecnologia (5,2), Recerca en
Economia, Finances i Empresa (4,3), Laboratori d’Anàlisis Clíniques (4,1), Criminologia
i Execució Penal (3) i Recerca en Ciència Política (2,2).
En tres estudis, en canvi, les preinscripcions no arriben a cobrir l’oferta. Aquests són
Sistemes Intel·ligents Interactius (0,6), Gestió de la Immigració (0,9) i Història del
Món (0,9).

Ràtio MNA/O (UPF: 0,87 + 0,09)
Definició: Ràtio entre el nombre d’estudiants matriculats de nou accés i l’oferta de places a
primer curs de l’estudi.
-

5

Una preinscripció elevada en el cas dels màsters no es tradueix en una matrícula
elevada, ja que els estudiants de màster es poden preinscriure en tants màsters com
els interessi. De fet, a la UPF la matrícula de nou accés dels màsters mai ha arribat a
cobrir l’oferta total.

Es fa referència als màsters dels centres integrats a la UPF, no dels màsters dels centres adscrits.
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-

Enguany el nombre d’estudiants de nou accés augmenta per segon any consecutiu,
764 enfront els 695 del curs anterior, pràcticament un 10% més. Del total de places
ofertes enguany se n’han cobert el 87%, 9 punts per sobre el curs passat, quan el grau
de cobertura va ser del 77,65%. Aquest augment en la matrícula de nou accés, sumat a
un ajustament de l’oferta, fa que aquest curs sigui el que s’ha assolit la ràtio MNA/O
més elevada.

Ràtio MNA/O <1
Definició: La matrícula de nou accés no cobreix les places ofertes.
-

El 61% dels màsters no han aconseguit cobrir totes les places ofertes, i per tant,
presenten una ràtio inferior a u (<1) en la relació oferta de places/matrícula.
Concretament, 16 dels 26 màsters no arriben a la ràtio 1, que és cobrir totes les places
que s’ofereixen. Si bé s’aprecia una certa millora amb relació al curs passat, cal fer
alguna actuació en aquest sentit.

Matrícula nou accés < 20
Definició: Matrícula de nou accés inferior a 20.
D’acord als criteris acordats amb la Direcció General d’Universitats, una matrícula de nou accés
inferior a 20 alumnes és motiu de tancament del màster.
-

Del total de l’oferta de la UPF, hi ha vuit màsters en situació de matrícula de nou accés
inferior al mínim (20 estudiants) i que requereix la major atenció: Sistemes
Intel·ligents Interactius (9 estudiants), Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i
Aprenentatge (11), Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i
Multiculturalitat (13), Gestió de la Immigració (15), Sound and Music Computing (17),
Cervell i Cognició (18), Comunicació Social (19), i Història del Món (19).

Matrícula total (UPF: 959 +52)
Definició: Matrícula total, que inclou els estudiants de nou accés i els d’altres cursos.
-

Igual que la matrícula de nou accés, la matrícula global també ha augmentat respecte
el curs passat, concretament un 5,7%, passant de 907 estudiants a 959.
L’ocupació mitjana dels màsters és de 32 estudiants/programa,6 tanmateix és
important destacar que hi ha cinc màsters amb una matrícula total inferior a vint.

Matrícula a temps parcial (UPF: 18,8%)
Definició: Matrícula a temps parcial, que suposa fer el màster en dos cursos en comptes d’un.
-

El 19% dels estudiants de màster el cursen a temps parcial, si bé la seva concentració
varia segons els màsters. Així, en set màsters el percentatge d’estudiants a temps
parcial és inferior al 10%, i en altres set superior al 30%, dels quals en dos té un

6

En aquest càlcul no es té en compte el màster universitari de Formació de Professorta de Secundària,
ja que és un màster amb pràcticament 150 estudiants, molt per sobre la resta de màsters i distorsionaria
la mitjana.
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impacte significatiu sobre el total de matrícula (per sobre del 40% dels alumnes
matriculats): Estudis de cinema i audiovisuals contemporanis (52,83%), Estudis
comparatius de literatura, art i pensament (44,78%).

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, les dades són molt estables, els estudiants que provenen de la UPF són
l’11,8%, lleugerament inferior al del curs passat (12,2%), i els que provenen d’altres
universitats catalanes són el 38,8%, en menor proporció que el curs passat també (41,2%). Per
tant, el 50,6% dels estudiants de màster de la UPF tenen alguna Universitat catalana com a
procedència (inclosa la UPF).
Els estudiants procedents d’universitats espanyoles són el 13,8%, similar als darrers anys.
La resta, un 35,7%, són estudiants internacionals distribuïts de la següent manera:
• Els provinents de la UE són un 12%, mantenint el pes dels últims anys.
• Els estudiants nord americans7 (3,8%) es mantenen estables al llarg dels cursos, en
canvi els llatinoamericans8 és el segon curs que se situen en un 12%, quant en anys
anteriors representaven el 14%. Els estudiants provinents d’universitats asiàtiques
augmenten any rere any, aquest curs ja representen el 7% dels matriculats, la majoria
provinents de la Xina.
• La resta del món (Àfrica i Oceania) tan sols representen el 0,4%.
Només a tall estadístic, el 60% del total dels matriculats són dones i el 38% homes, seguint la
tendència dels últims anys.

Tota la informació de la Universitat i estudi per estudi es troba disponible al Sistema
d’Informació per a la Direcció (SID) al Campus Global (http://www.upf.edu/intranet/sid/4q2/), i
hi tenen accés tots els responsables acadèmics i els seus equips.

7
8

Inclou els EUA i el Canadà.
Inclou tots els països de Centreamèrica i Sud-amèrica.
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Q3. ANÀLISI DEL RENDIMENT ACADÈMIC A LA UPF. CURS 2013-2014
La dimensió Q3 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.

q3. Anàlisi de rendiment. Graus, curs 2013-14
En el cas dels graus són singularment rellevants 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.
En aquest informe resum de l’evolució del rendiment acadèmic a la UPF es fa una valoració en
termes d’Universitat, prestant atenció als elements més rellevants que aporten les dades.
Un element que cal tenir en compte a l’hora d’analitzar les dades de rendiment és que encara
no es disposa d’una sèrie històrica dels indicadors dels graduats de graus, ja que tot just aquest
curs 2013-2014 hi ha hagut la segona promoció de la majoria de graus, que es van iniciar el
curs 2009-2010, i la tercera dels que van començar el 2008-099. D’altra banda, els estudis de
cicle encara no s’han extingit, tot i que actualment podem dir que el seu pes ja és insignificant.
El curs 2013-2014 es van graduar 1.817 estudiants de la UPF, la xifra més alta de la història de
la Universitat. D’aquests, 1.719 són graduats de grau i 98 de cicles.
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.
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 elevada.
Per això és tan important l’anàlisi estudi per estudi per detectar punts forts, punts febles i, si
escau, propostes de millora, que és el que ja es fa des de cada centre amb els Informes de
Seguiment de les titulacions.

9

Medicina va començar en el curs 2008-2009, però com que és una titulació de sis anys no ha tingut
titulats fins a aquest curs 2013-2014.
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Taxa de graduació (UPF: 64,9% -0,3; SUPC: 50,5%)
Definició: Total de graduats, en relació amb una cohort d’accés, que finalitzen els seus estudis
en el temps previst o en un any més.
Indicador de referència per al programa VERIFICA, SEGUIMENT I ACREDITACIÓ.
Indicador de cohort (calculat sobre els estudiants que comencen un curs determinat)
-

-

-

Molt elevada i estable. Aquest curs la taxa de graduació (TG a partir d’ara) ja fa
referència únicament als estudis de grau. Situada en el 64,9%, si bé és lleugerament
inferior a la TG dels graus de l’any anterior 10, segueix en una posició elevada, al nivell
del fort increment d’aquesta taxa que va haver-hi el curs 2008-09, quan va passar del
60% al 66%.
Dispersió entre estudis. Malgrat aquesta mitjana, un altre factor que destaca és la
dispersió entre estudis, amb una diferència de 60 punts entre la TG més alta i la més
baixa.
Més concretament, hi ha estudis amb una TG superior al 80% - Periodisme (87,1%),
Publicitat i Relacions Públiques (87,1%) i Comunicació Audiovisual (80,23%, 6 punts
superior a la del curs passat)- i al 70% - Economia (77,7%), International Business
Economics (77,5%), Dret (74,5%), Administració i Direcció d’Empreses (74%) i Biologia
Humana (72,1%), enfront estudis amb una TG que no arriba al 30% - Enginyeria en
Sistemes Audiovisuals (27,1%) i Enginyeria en Informàtica (29,8%)- o al 40% Enginyeria de Telemàtica (36,5%) i Humanitats (37,3%).
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.
La TG de la UPF és la més alta del Sistema Universitari Públic Català (SUPC), que se
situa en el 50,5%. Per tant la UPF està 15 punts per sobre la mitjana universitària, i 10
punts per sobre de la segona universitat amb la TG més elevada.

Taxa d’eficiència (UPF: 94,8% +1,2%; SUPC: 95%)
Definició: Ràtio entre el total de crèdits consumits i el total de crèdits necessaris per finalitzar
un estudi.
Indicador de referència per al programa VERIFICA, SEGUIMENT I ACREDITACIÓ.
Indicador de curs (calculat sobre els estudiants d’un curs acadèmic determinat, sense tenir en
compte la seva cohort/curs d’inici dels estudis).
-

Altíssima. Fixant-nos únicament en la Taxa d’eficiència (TE) dels graus, veiem que se
situa a nivells altíssims, del 96%, tot i el descens progressiu des de la primera promoció
dels graus (98,45%, el 2011-2012). Aquest descens és generalitzat en tots els graus,

10

Ens fixem en la taxa de graduació dels graus i no del total d’universitat, del 71%, perquè com ja es va
dir en l’informe del curs passat l’increment en cinc punts en la taxa de graduació era degut a l’increment
de la taxa de graduació dels estudis de Cicle, que per tractar-se d’estudis en extinció tenen tendència a
accelerar el procés de graduació.
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-

-

tendència lògica entre les primeres promocions, tot i que hi ha algun grau on la TE
s’incrementa. Cal esperar uns cursos per veure si la TE s’estabilitza i en quina posició.
Poca dispersió. Tots els estudis tenen una TE superior al 90%, només l’Enginyeria de
Telemàtica la té per sota (87,9%). Cal esperar uns cursos per veure si augmenta o no la
dispersió de la TE entre estudis.
A nivell de SUPC la TE dels graus també és molt elevada, al mateix nivell que a la UPF i
pràcticament sense diferències entre universitats. Aquest resultat és normal tenint en
compte que ens trobem en els primers anys de desplegament dels estudis.

Evolució durada mitjana dels estudis (Graus: 4,23 +0,2)
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)
Indicador de curs (calculat sobre els estudiants d’un curs acadèmic determinat, sense tenir en
compte la seva cohort/curs d’inici dels estudis).
-

Aquests primers cursos la durada mitjana dels estudiants va augmentant lleugerament
any rere any, lògic en els primers anys de desplegament d’un estudi.
Cal que passin uns cursos per veure en quin punt s’estabilitza la durada mitjana dels
estudis. Com a dada de referència tenim la durada mitjana de les llicenciatures, també
de 4 anys, que es va estabilitzar entorn els 4,6 anys de durada mitjana.

Nota final expedient >= 7 (Graus: 61,3%)
Definició: Percentatge d’estudiants graduats amb una nota de l’expedient igual o superior a 7
sobre 10.
Indicador de curs (calculat sobre els estudiants d’un curs acadèmic determinat, sense tenir en
compte la seva cohort/curs d’inici dels estudis).
-

Indicador nou. Igual que per a la matrícula un indicador de qualitat és la nota d’accés,
en la graduació un indicador de qualitat és la nota final dels que es graduen.
Més del 60% dels graduats es graduen amb una nota igual o superior a 7.
Dispersió entre estudis. No sempre es correspon que estudis amb una nota molt alta
d’accés acabin tenint graduats amb una nota molt elevada, i a l’inversa. És el cas
d’Humanitats, enginyeria en Informàtica i enginyeria en Sistemes Audiovisuals, graus
amb notes de tall més baixes i que en canvi més del 70% dels graduats ho final
d’expedient igual o superior a 7.

Taxa de rendiment (UPF: 90 % -0,3%; SUPC: 83%)
Definició: Per a un determinat curs, total de crèdits aprovats en relació amb el total de crèdits
matriculats.
És un dels pocs indicadors que permet fer un seguiment del procés, de la marxa del
desplegament dels estudis.
Indicador de referència per al programa VERIFICA, SEGUIMENT I ACREDITACIÓ.
Indicador de curs (calculat sobre els estudiants d’un curs acadèmic determinat, sense tenir en
compte la seva cohort/curs d’inici dels estudis)
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-

-

-

-

Molt elevada i en augment. Pel que fa als graus, des de l’inici del seu desplegament el
curs 2008-2009, la taxa de rendiment (TR) ha augmentat en 8 punts, passant del
82,12% al 90% del curs 2013-2014. De manera que, amb el desplegament dels graus la
Universitat ha passat d’una TR d’entorn al 80% a una del 90%.
Aquest curs és el primer que la TR no augmenta. Caldrà veure què passa els següents
cursos per determinar si és que el 90% és un topall.
Per valorar correctament aquest augment de la taxa de rendiment caldrà analitzar,
amb una mica de perspectiva, possibles explicacions, com pot ser l’efecte que ha
tingut l’eliminació de la segona convocatòria, o si és degut, en l’actual context de crisi,
al fet que els estudiants mesurin més la matrícula per assegurar no haver de repetir
crèdits.
Poca dispersió entre estudis. La majoria d’estudis tenen una TR superior al 84%.
Només les tres enginyeries tenen una taxa inferior al 80% - Enginyeria de Telemàtica
(58,5%), Enginyeria en Informàtica (68,2%) i Enginyeria en Sistemes Audiovisuals
(79,6%).
La TR de la UPF és la més alta dels Sistema Universitari Públic Català, que en el seu
conjunt és del 83%. Cap universitat, a part de la UPF, té una TR que superi el 84%.

Taxa d’abandonament (UPF: 27% -0,29%; SUPC: 29,8%)
Definició: 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 programa VERIFICA, SEGUIMENT I ACREDITACIÓ
Indicador de cohort (calculat sobre els estudiants que comencen un curs determinat)
-

-

-

-

La taxa d’abandonament (TA) és l’altra cara de la moneda de la Taxa de graduació (TG):
un any després dels anys previstos per acabar els estudis, mirem quina és la situació de
la cohort que va començar cinc anys enrere (els graus són de quatre anys), quants
estudiants s’han graduat (TG) i quants han abandonat (TA), la resta són els que
segueixen els estudis, i ja es graduaran o abandonaran més endavant, però per poder
fer comparacions entre cohorts del mateix estudi i entre estudis diferents és
interessant determinar un moment en el qual veure quina és la situació d’una cohort i
s’ha determinat que sigui a t+1, on t és el temps previst per acabar els estudis.
Igual que en la TG, aquest curs la TA només fa referència als estudis de grau i se situa
al 27%, lleugerament per sota la del curs anterior (27,29%). És el percentatge en que
sempre s’ha situat la Universitat, excepte en els darrers cursos en que la TA havia anat
disminuint, tot i que ara es podria concloure que aquesta disminució ha sigut deguda a
l’excepcionalitat d’una extinció massiva d’estudis. Tanmateix, amb només dues
cohorts, encara és aviat per determinar quina serà la tendència de la TA en els graus.
Dispersió entre estudis. Com en la TG, en la TA també hi ha grans diferències entre
estudis, de quasi 45 punts entre l’estudi amb la TA més elevada i el que la té més
baixa.
Com que la TA és l’altra cara de la moneda de la TG, no és d’estranyar que els estudis
amb una TG molt elevada també siguin els que tenen una TA més baixa. Així doncs,
Publicitat i Relacions Públiques (10,47%), Periodisme (11,63%), Comunicació
Audiovisual (12,8%), i Economia (14,3%) són els estudis amb una TA més baixa,
mentre que les enginyeries i Humanitats són els estudis que tenen la TA més elevada,
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entre el 44% de l’Enginyeria en Informàtica i el 55% de l’Enginyeria en Sistemes
Audiovisuals , i enmig l’Enginyeria de Telemàtica (50%) i Humanitats (48,7%).
Sense arribar a TA tan elevades, també hi ha estudis que tenen una TA superior al 30%,
com són Traducció i Interpretació (30,2%), Llengües Aplicades (30,3%) i Criminologia i
Polítiques Públiques de Prevenció (32,6%).
La TA de la UPF és la més baixa del sistema universitari públic català (SUPC), que se
situa en el 29,8%.

Abandonament per aplicació del règim de permanència a primer curs
(UPF: 10,8% +0,9%):
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.
Indicador de cohort i de curs acadèmic, perquè afecta al primer curs de la cohort.
-

-

-

-

Evolució molt positiva de l’abandonament per aplicació del règim de permanència a
primer curs11 (RP1c), ja que en els últims anys aquest tipus d’abandonament ha
disminuït, fins a situar-se en els nivells més baixos de la història de la UPF, tot i que el
curs 2013-14 augmenta lleugerament respecte el curs anterior.
Gran dispersió de l’abandonament per RP1c entre estudis, si bé afecta bàsicament a
les enginyeries, on aquest curs ha augmentat aquest tipus d’abandonament:
Enginyeria Biomèdica del 13,8% del curs passat ha passat al 20,9%; Enginyeria en
Informàtica, del 24,7% al 39,5%, i el més preocupant Enginyeria de telemàtica, que ha
passat del 46,4% al 61,9%. En canvi, a Enginyeria en Sistemes Audiovisuals,
l’abandonament per RP1c ha disminuït, passant del 36,1% al 25,3%. Amb
abandonaments tant elevats a primer curs, no és estrany que les TA d’aquests estudis
siguin tan elevades.
Humanitats (16,1%), Traducció i Interpretació (13,8%) i Ciències Polítiques i de
l’Administració (12%), són els altres estudis amb un abandonament per no superar el
RP1c superior a la mitjana.
Amb una mica més de perspectiva serà interessant analitzar la influència que pot
haver tingut el programa de tutories ACTE en la disminució de l’abandonament per
aplicació del règim de permanència a primer.

11

El règim de permanència a primer curs implica que perquè un estudiant pugui continuar els estudis ha
de superar el 50% dels crèdits matriculats. La UPF té uns dels règims de permanència més estrictes del
sistema universitari català.
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Taula resum d’indicadors de rendiment acadèmic dels graus. UPF, curs 2013-2014
UPF
2008-09 2009-10
Taxa de graduació (TG)
60,05
60,41
Taxa d’eficiència (TE)
90,02
90,86
Taxa de rendiment (TR)
83,1
83,7
Taxa d’abandonament (TA)
26,5
27,8
Abandonament RP1C
13,9
13,2
• La TG de només els graus va ser del 65,2%

2010-11
66,91
89,01
86,4
24,4
12,5

2011-12
66,7
91,87
87,8
25,5
12,3

2012-13
71,31 *
93,62
89,9
27,3
9,9

2013-14
64,9
94,8
89,8
26,98
10,8

q3. Anàlisi de rendiment. Màsters, curs 2013-2014
Els indicadors de rendiment en relació amb els màsters, com que són 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 serveixen per analitzar el
funcionament d’aquests títols. Concretament, són tres els indicadors que més poden servir per
a aquest objectiu:
• La graduació (taxa de graduació- graduació en t o t+1, i la graduació en t)
• La taxa d’eficiència
• L’abandonament
En el curs 2013-2014 s’han graduat 640 estudiants de màster, una xifra superior a la del curs
passat (628) però encara allunyada dels 680 graduats de fa dos anys. La disminució del nombre
de graduats del curs passat s’explicava, en part, per la disminució de la matrícula dels anys
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anteriors. El curs passat ja es va començar a recuperar matrícula, i això també es tradueix
també en un augment del nombre de graduats.
Taxa de graduació (UPF: 85,2%)
Definició: Total de graduats, en relació amb una cohort d’accés, que finalitzen els seus estudis
en el temps previst o en un any més.
Nota: Indicador de referència per al programa VERIFICA, SEGUIMENT I ACREDITACIÓ.
-

-

Indicador altíssim. Estem davant un indicador que expressa uns resultats molt alts,
superiors al 85%, i, per tant molt satisfactoris. En relació amb la TG de l’últim curs, cal
dir que encara pot augmentar amb els estudiants a temps parcial que acabin els
estudis en el temps previst.
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
(65,8%), Història del Món (69,2%), Estudis Avançats en Comunicació Social (72%),
Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporani (74,1%), però justament són les
titulacions amb més estudiants a temps parcial, la qual cosa implica que cal esperar al
curs vinent per incorporar a la TG els estudiants a temps parcial que hagin acabat el
màster en el temps previst.

Graduats en t (UPF: 68,3% curs 2013-14- provisional; 80,6%, curs 2012-2013)
Definició: Total de graduats, en relació amb una cohort d’accés, que finalitzen els seus estudis
en el temps previst en el pla d’estudis.
-

-

-

El fet que a nivell de màster pràcticament el 20% dels estudiants siguin de temps
parcial, fa que no es pugui disposar de la xifra exacta dels graduats en el temps previst
fins a un any després de l’any d’inici dels màsters. És per això que el percentatge de
graduats en t de l’últim curs se situa en un provisional 68%. Per això l’hora de fer
l’anàlisi ens fixem en els resultats del curs 2012-2013.
Els graduats en t presenten un percentatge molt alt, i en general molt similar a la TG.
D’aquest indicador es desprèn que la majoria de graduats de màster ho fa en el temps
previst; de fet en la majoria dels màsters els graduats en t se situen per sobre del 80%,
alguns amb percentatges del 100% o molt propers, tant els que estudien a temps
complet com els que ho fan a temps parcial.
Només hi ha un grup de màsters on els graduats en t estan força per sota la mitjana,
entre el 50 i el 70%. Es tracta d’Història del Món (53,9%), Estudis de Cinema i
Audiovisual Contemporani (59,3%), Estudis Comparatius de Literatura, Art i
Pensament (63,2%), i tots els màsters del Departament de Ciències Polítiques i
Socials. Tot i que alguns d’aquests màsters acaben tenint una TG elevada, aquest
percentatge menor normalment es tradueix també en una baixa TG amb relació a la
mitjana de la UPF.
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Taxa d’eficiència (UPF: 97,2% +0,7% , SUPC: 94%)
Definició: Ràtio entre el total de crèdits consumits i el total de crèdits necessaris per finalitzar
un estudi.
Indicador de referència per al programa VERIFICA, SEGUIMENT I ACREDITACIÓ.
Indicador de curs (calculat sobre els estudiants d’un curs acadèmic determinat, sense tenir en
compte la seva cohort/curs d’inici dels estudis).
-

Elevadíssima i estable. Superior al 95% tots els cursos.
Poca dispersió entre estudis, en tots els màsters la taxa d’eficiència és superior al 90%.

Taxa de rendiment (UPF: 92,8%, +0%, SUPC: 93%)
Definició: Per a un determinat curs, total de crèdits aprovats en relació amb el total de crèdits
matriculats.
Nota: Indicador de referència per al programa VERIFICA, SEGUIMENT I ACREDITACIÓ
És un dels pocs indicadors que permet fer un seguiment del procés, de la marxa del
desplegament dels estudis.
-

Altíssim i estable al llarg dels anys.
Sense diferències significatives entre màsters.

Abandonament sobre la cohort d’accés (UPF: 8,4 +0,1)
Per a una determinada cohort d’accés, total d’estudiants que abandonen els estudis.
Nota: Indicador de referència per al programa VERIFICA, SEGUIMENT I ACREDITACIÓ
-

-

L’abandonament en els màsters UPF és molt baix. Per segon any consecutiu s’ha situat
per sota el 10%, i aquesta és una dada molt positiva.
Tot i així, en aquest cas la dispersió per màsters presenta una major intensitat. Si bé en
la majoria dels màsters l’abandonament és inferior al 10%, com és el cas de 17 màsters
(68%), hi ha casos en què l’abandonament se situa al voltant o per sobre del 20%.
Els màsters amb un abandonament més elevat són Recerca en Sociologia i Demografia
(45%), Recerca en Ciència Política (32%) i Gestió de la Immigració (23,1%). Cal seguir
de prop l’abandonament en aquests màsters per analitzar-ne les causes i reflectir-ho
en els informes de seguiment individuals.

Taula resum d’indicadors de rendiment acadèmic dels màsters. UPF curs 2013-2014
UPF
Graduats
Taxa de graduació
(Graduats en t i t+1)
Graduats en t
Taxa d’eficiència
Taxa de rendiment

2006-07
167

2007-08
283

2008-09
396

2009-10
560

2010-11
663

2011-12
680

2012-13
628

2013-14
640

-

84,2%

77,3%

85,2%

86,7%

86,7%

87,3%

85,4%

78,0%
97,3%
86,1%

65,1%
97,7%
86,9%

66,7%
97,5%
90,8%

64,3%
97,1%
91,4%

71,3%
95,1%
90,5%

83,0%
95,9%
91,8%

80,6%
96,5%
92,8%

68,3%
97,2%
92,8%
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Abandonament

16,2%

16,4%

11,2%

12,8%

11,7%

10,9%

8,3%

Tota la informació de la Universitat i estudi per estudi es troba disponible al Sistema
d’Informació per a la Direcció (SID) al Campus Global (http://www.upf.edu/intranet/sid/5q3/), i
hi tenen accés tots els responsables acadèmics i els seus equips.
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Q4. SATISFACCIÓ
La dimensió Q4, SATISFACCIÓ, del sistema intern de garantia de qualitat (6Q) és una exigència
del programa VERIFICA que es concreta en l’obtenció d’evidències sobre els nivells de
satisfacció dels diferents col·lectius amb el desenvolupament de la docència i amb el
funcionament de centres, departaments i universitat.
El sistema previst per la UPF, en desenvolupament de les exigències d’AQU, preveu
mecanismes d’anàlisi de la satisfacció per a estudiants, professorat i PAS.
Els mecanismes relatius als estudiants són els que tradicionalment ja ha impulsat la UPF.
Aquests instruments, de caràcter general (d’universitat) i que tenen en consideració tots els
graus i màsters que s’imparteixen a la UPF són:
•
•

el sistema AVALDO d’avaluació de la docència per part dels estudiants
l’Enquesta de Valoració del Sistema i Organització de l’Ensenyament (EVSOE).

D’altra banda, està previst fer una enquesta de satisfacció als graduats del curs 2014-2015
durant el primer trimestre del curs 2015-2016. Es tracta d’una enquesta impulsada per AQU,
comuna a totes les universitats catalanes.
En relació amb la valoració i satisfacció del professorat amb l’activitat docent, aprofitant el
procés d’acreditació enguany s’ha fet una enquesta proposada per AQU al professorat de la
Universitat.
Pel que fa a la satisfacció del personal d’administració i serveis, els instruments per recollir la
seva opinió encara no estan desenvolupats.

q4: 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 1990-1991), 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 el requeriment següent:
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 docent del professorat.
Els resultats obtinguts per l’enquesta AVALDO són satisfactoris 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 departament 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
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(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.
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 docent del professorat.
El curs 2014-2015 s’ha activat una aplicació de l’AVALDO, per mòbils i tauletes, amb la voluntat
de facilitar la valoració de la docència per part dels estudiants i així augmentar la participació.
De moment no s’han obtingut els resultats esperats.
La participació mitjana a l’AVALDO dels estudiants per als graus durant el 2014-2015 ha estat
del 37,6%, la més baixa dels últims anys, amb unes avaluacions mitjanes de satisfacció amb la
docència rebuda del 7,1 en una escala de 0 a 10. Per als màsters, la participació ha estat d’un
21,6% i una mitjana de satisfacció amb la docència del 7,8.
A part dels llistats amb els resultats de cada professor, des de l’AVALDO es genera un informe
amb el llistat de les assignatures amb puntuacions inferiors als 5 punts sobre 10 en la valoració
de la docència impartida perquè els degans i directors emprenguin les accions que considerin
oportunes.
El Pla de millora de l’AVALDO es pot consultar a l’annex II.

q4: Enquesta de valoració del sistema i l’organització dels ensenyaments
(EVSOE)
Un dels elements cabdals en el seguiment de tots els títols oficials és el que es defineix en el
Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l’Acreditació de Títols Oficials, com ara
l’opinió dels agents, especialment dels estudiants.
L’Enquesta de Valoració del Sistema i l’Organització dels Ensenyaments, a partir d’ara EVSOE,
és una enquesta molt completa, organitzada en blocs, que inclou 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.
La UPF té una important tradició en la recollida d’aquesta opinió, la primera EVSOE es va fer el
curs 2003-2004 per les llicenciatures, i el 2007-08 pels màsters. Actualment està previst fer
aquesta enquesta a graus, màsters i doctorats cada tres anys, cada any a un col·lectiu diferent.
El curs 2011-2012, 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. Al maig del 2013 es van
presentar els resultats de l’EVSOE.
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En l’ISU del curs passat s’apuntava que aquest curs 2014-2015 es faria l’EVSOE a doctorats, que
seria la primera vegada, i també a graus. S’ha de dir que no s’ha fet ni una enquesta ni l’altra
per motius diferents.
L’EVSOE de graus s’ha posposat pel fet que enguany la Xarxa Vives ha fet la macroenquesta
“Via universitària: accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis
universitaris”, que té per objecte conèixer les condicions de vida i les formes de vinculació amb
l’estudi de la població estudiantil universitària. El 10% dels estudiants de la UPF, un miler, van
respondre l’enquesta, amb aquest percentatge ja s’assolia el mínim per obtenir resultats
representatius d’universitat. Properament tindrem els resultats.
En relació amb l’EVSOE de Doctorat, s’està treballant amb la directora de l’Escola de Doctorat i
la cap de l’Oficina de Postgrau per adaptar l’enquesta a les característiques d’aquest col·lectiu
d’estudiants.
El curs que ve es preveu fer una nova edició de l’EVSOE per als estudiants de grau, i potser
també els de màster, i poder-la fer per primera vegada als estudiants de doctorat.

q4: Enquesta de satisfacció al professorat de la UPF
Tal com s’explica al principi d’aquest apartat, en relació amb la valoració i satisfacció del
professorat amb l’activitat docent, enguany s’ha fet una enquesta proposada per AQU al
professorat de la universitat.
En aquesta enquesta es demana la valoració sobre aspectes vinculats amb els estudis impartits
com són la coordinació docent, l’estructura del pla d’estudis, i el seu desplegament (grups,
horaris...), metodologies docents, les estratègies d’avaluació, per citar-ne alguns exemples.
També es demana la valoració sobre els estudiants: perfil d’ingrés, nivell formatiu assolit pels
titulats... I, finalment, una valoració sobre aspectes més generals com són el suport
institucional o els recursos docents disponibles. Les valoracions poden ser Molt bona/Bona/
Regular/Inadequat. Finalment hi ha un apartat obert per deixar-hi les observacions que es
considerin pertinents.
Aquesta enquesta s’ha fet des de cada Departament i vinculada al procés d’acreditació,
excepte des del Departament d’Economia i Empresa, que ha fet una enquesta pròpia. En total
l’han contestat 223 professors, de totes les categories.
Si bé encara no s’ha fet l’anàlisi dels resultats obtinguts a nivell d’Universitat, es pot avançar
que predominen les valoracions Molt bona / Bona en la majoria de preguntes. També és
interessant destacar que l’apartat de comentaris ha estat força utilitzat.
Des de cada centre (facultat i departament) ja s’ha pres nota de la valoració del seu
professorat i s’emprendran les mesures que es considerin oportunes. L’anàlisi global de la
Universitat permetrà detectar mesures que es puguin emprendre o generalitzar a nivell de tota
la institució.
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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) al Campus Global (http://www.upf.edu/intranet/sid/6q4/), i
hi tenen accés tots els responsables acadèmics i els seus equips.
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Q5: PRÀCTIQUES EXTERNES, MOBILITAT, ORIENTACIÓ I INSERCIÓ
LABORAL
La dimensió Q5, PRÀCTIQUES EXTERNES, MOBILITAT, ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL, del
sistema intern de garantia de qualitat (6Q), pretén aportar dades sobre aquests àmbits per
poder fer-ne una valoració.

q5: Pràctiques externes
Els nous plans d’estudis adaptats a l’EEES posen un èmfasi especial en la realització de
pràctiques acadèmiques externes per part dels estudiants universitaris. Per als estudiants es
tracta d’una oportunitat per conèixer de prop l’àmbit professional en el qual els agradaria
desenvolupar la seva carrera professional, així com per adquirir competències professionals.
Tots els graus preveuen la possibilitat de fer pràctiques professionals, ja sigui amb caràcter
obligatori (en deu graus) o bé amb caràcter optatiu. Les pràctiques professionals es
classifiquen com a curriculars, quan comporten una equivalència en crèdits, i extracurriculars,
quan el fer les pràctiques no té conseqüències curriculars. Tot i així, en ambdós casos es fa un
seguiment del període.
La Universitat Pompeu Fabra, a través del Servei de Carreres Professionals, treballa per posar a
disposició dels seus estudiants una oferta de pràctiques cada cop més àmplia i de més qualitat,
al mateix temps que ha desenvolupat un nou model integral de gestió i relació amb les
empreses, establint un marc en el qual tots els actors implicats (estudiants, graduats,
Universitat i empreses) puguin cobrir les seves demandes i necessitats, tot generant una
relació de win&win en què tots puguin sortir-ne beneficiats. A més, es fa una tasca de
prospecció constant amb l’objectiu de donar a conèixer el talent UPF a les empreses i entitats i
oferir, per tant, més oportunitats als alumnes.
Durant el curs 2013-2014 es van publicar més de 4.000 ofertes de pràctiques, un 40% més que
en el curs anterior, i es van signar 3.081 convenis de pràctiques (2.636 grau, 416 màster, 29
doctorat) un 50% més que el curs anterior. D’aquest el 56% van ser curriculars (1.727) i el 44%
no curriculars (1.354). Pel que fa la remuneració dels convenis de pràctiques, es van remunerar
el 47% dels convenis curriculars i el 82% dels extracurriculars.

Per últim, des del Servei de Carreres Professionals es fa arribar a les empreses i als
estudiants una enquesta de satisfacció per valorar tant el propi servei, com les estades
a les empreses i institucions en el seu conjunt.
D’aquestes enquestes se’n desprèn que un 88% de les empreses repetiria l’experiència
d’acollir estudiants en pràctiques i la valora globalment amb un 4 sobre 5.
Pel que fa als estudiants, el 66% dels quals fa pràctiques en el seu darrer any d’estudis,
un 60% manifesta que els motius pels quals ha decidit fer pràctiques és la possibilitat
d’obtenir una experiència professional.
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A més, el 81% dels estudiants que han fet pràctiques, tant curriculars com extracurriculars,
considera que la seva estada de pràctiques està molt relacionada amb els seus estudis i el 84%
considera que han millorat les seves habilitats i competències a la finalització del període.
La UPF es planteja, de cara als propers anys, alguns reptes per millorar en quantitat i qualitat el
programa de pràctiques dels estudiants sobretot per aquelles titulacions amb majors
dificultats a l’hora d’accedir al mercat laboral. D’altra banda, es volen detectar i corregir les
mancances professionals dels estudiants per tal d’ajudar-los a aconseguir un perfil més
diferenciat a l’hora d’incorporar-se al mercat laboral. Per últim, s’està treballant en donar un
impuls a l’oferta de pràctiques internacionals.

q5: Mobilitat
Els graus a la UPF preveuen en els seus plans d’estudis la idea dels crèdits optatius de mobilitat
o el que també s’anomena “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 crèdits 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 dels seus estudis. D’aquesta manera, no només es
dóna flexibilitat, sinó que es va més enllà de manera que permet a l’estudiant personalitzar el
seu itinerari acadèmic a través d’una elecció d’optatives.
Efectivament, el catàleg d’optatives són els plans d’estudi de les més de 250 universitats sòcies
que la UPF té arreu del món. Així, els estudiants de la UPF 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.
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 futurs graduats.
Aquest curs el 8% dels estudiants de grau van fer una estada a l’estranger. Un altre indicador
de mobilitat dels graus és la relació de graduats que han fet una estada a l’estranger. En el curs
2013-2014 el 30% dels graduats de grau havien fet una estada a l’estranger, un percentatge
molt superior al 20% que marca la Unió Europea per al 2020. Cal tenir en compte que la UPF té
tres graus amb mobilitat obligatòria, dos a la Facultat de Traducció i Interpretació (Traducció i
Interpretació i Llengües Aplicades) i un tercer a la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials (International Business Economics).
D’altra banda, per a aquells estudiants que hi estiguin interessats, se’ls dóna l’opció de fer més
d’una mobilitat, si bé la convocatòria es dissenya de tal manera que es dóna preferència als
estudiants que no han fet abans cap mobilitat.
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Un cop facilitada i fins i tot incentivada la mobilitat dins dels plans d’estudis, és l’hora
d’aprofundir en els intercanvis mitjançant el disseny de mobilitats més estructurades, amb
socis privilegiats que poden donar lloc a dobles titulacions. En aquest sentit, la UPF ha signat al
maig del 2015 la primera doble titulació en Economia amb la Universitat de Tolosa I Capitole.
Es tracta d’una primera experiència que es vol incentivar i replicar en altres àrees d’estudis.
Durant el curs 2015-2016, els primers dos estudiants de Tolosa i de la UPF faran una mobilitat
a la UPF i Tolosa, respectivament, i obtindran les dues titulacions d’acord amb el que estableix
el conveni.
Així mateix, la Facultat de Dret ha endegat un prova pilot de mobilitat estructurada amb socis
preferents (INT-Dret), consistent en una mobilitat anual durant el quart curs de Dret i un
avançament extraordinari de les assignatures obligatòries de pla d’estudis a tercer curs, amb
l’objectiu de donar una major flexibilitat acadèmica a la mobilitat.
Finalment, la UPF ha fet una aposta per estendre les seves col·laboracions a àrees geogràfiques
amb menys tradició de col·laboració, com és el cas de l’Àsia, Rússia i Sud-àfrica. Aquestes
noves col·laboracions es veuran a més potenciades amb el finançament que la Unió Europea
ha atorgat a la UPF a través del Programa Erasmus+.
En aquests moments la mobilitat en els programes de màster és pràcticament inexistent degut
a la curta durada dels programes.

q5: Orientació
La UPF disposa de projectes i programes específics per facilitar el progrés acadèmic i la futura
inserció professional dels seus estudiants. Així , disposa d’un Pla d’acció tutorial, proposa per a
tots els graus la realització d’una assignatura d’Introducció a la Universitat i d’un Servei de
Carreres Professionals, Orientació Professional i Incorporació laboral.
Pla d’acció tutorial
La Universitat Pompeu Fabra ha desenvolupat a través del Centre per a la Qualitat i la
Innovació Docent (CQUID) una pàgina web que ofereix informació als estudiants sobre
qüestions d’interès relacionades amb el projecte d’acció tutorial. Aquesta pàgina web neix del
programa Pla d’Acció Tutorial (ACTE).
A través d’ACTE, la Universitat ofereix als estudiants un servei de tutoria personalitzada. A
cada estudiant que accedeix a una titulació de grau se li assigna un tutor que li proporciona
suport, assessorament i orientació sobre temes acadèmics (tràmits, gestions i serveis),
personals (motivació i aclariment de dubtes), professionals (d’itinerari curricular) i en relació
amb necessitats específiques.
La web esmentada conté, a més d’informació general per a tots els estudiants, un apartat
específic dirigit als estudiants de primer curs.
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L’ACTE ja és un pla consolidat, implantat a tots els graus. Les últimes accions realitzades en el
projecte estan relacionades amb l’avaluació del Pla d’Acció Tutorial per part dels coordinadors
dels tutors. Actualment està en fase d’elaboració el disseny de l’anàlisi de la implementació
per a posteriorment aplicar les propostes de millora.
Curs d’Introducció a la Universitat
La UPF compta des de l’any 2007 amb el Curs d’Introducció a la Universitat, dissenyat i
implementat a la Universitat en ple procés d’adaptació a l’EEES. Impulsat des del vicerectorat
de Docència i Ordenació Acadèmica, constitueix la resposta formativa i integrada en el
currículum als dubtes i les incerteses inicials dels estudiants de primer curs dels títols de grau.
La superació del primer curs és sovint un condicionant i referent del futur rendiment acadèmic
dels estudiants. L’aplicació d’estratègies que facilitin l’adaptació dels estudiants a un nou
context constitueix un referent per al desenvolupament òptim de les habilitats bàsiques dels
estudiants al llarg dels seus estudis universitaris.
El Curs d’Introducció a la Universitat (CIU) es porta a terme els primers dies del curs acadèmic,
amb una càrrega lectiva de 2 crèdits ECTS i està integrat en el currículum a través d’una
assignatura. Es tracta d’un projecte institucional, nuclear i transversal en el model pedagògic
de la UPF, que es realitza en el conjunt de la universitat, orientat a afavorir que els estudiants
de primer curs s’adaptin a la Universitat a través del desenvolupament de les competències
contextuals , metodològiques, informacionals i informàtiques.
El curs compta amb un coordinador docent i en les sessions participen diferents serveis
universitaris.
Cada any es porta a terme una anàlisi d’impacte de les accions d’introducció del curs entre els
estudiants de primer curs, a partir d’enquestes de percepció d’aprenentatge i de satisfacció,
rendiment, abandonament i grau de participació institucional.
El model d’anàlisi de l’impacte del Curs d’Introducció a la Universitat va obtenir un ajut en el
marc de la convocatòria AGAUR - MQD 2010 (2010MQD00161 - Impacte del Curs
d’Introducció a la Universitat de la UPF: desenvolupament de competències d’adaptació a la
Universitat).
Servei de Carreres Professionals
La Universitat Pompeu Fabra, a través del Servei de Carreres Professionals (SCP) desenvolupa
programes, activitats i projectes que afavoreixen el vincle entre l’etapa de formació acadèmica
dels estudiants i els ex alumnes amb el món laboral, aportant, d’aquesta manera, continuïtat al
procés d’inserció, orientació i reorientació laboral des del moment en què un estudiant
accedeix a la Universitat per primera vegada, i fent-ho extensiu al llarg de tota la seva vida
professional.
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A part de les pràctiques externes, ja comentades en el primer punt d’aquest apartat, entre les
accions que s’estan duent a terme destaquen:
• Borsa de Treball
El servei de Borsa de Treball s’ofereix a totes les empreses, institucions públiques i
professionals liberals que vulguin incorporar titulats a les seves organitzacions, per
possibilitar el contacte amb els graduats dels diferents estudis.
Durant el curs 2012-2013 es van gestionar 681 ofertes de treball (xifra que representa
un augment del 3,18% respecte al curs anterior), a les que s’han vinculat 17.204
currículums de graduats de les diverses promocions de la UPF.
• Activitats d’orientació professional
Durant el passat curs acadèmic, es va donar continuïtat als programes d’activitats
adreçades als estudiants d’últim curs i graduats de la Universitat, amb l’objectiu de
facilitar la inserció laboral i el desenvolupament de les seves carreres professionals.
El programa d’activitats i serveis s’ha dut a terme en els àmbits següents:
Eines i estratègies per a la inserció laboral
Mobilitat laboral internacional
Desenvolupament de competències
Connexió professional
Presentacions corporatives
Recruiting on Campus (proves de selecció)
Fires d’ocupació: UPFeina i Dia de l’Empresa

q5: Inserció laboral
Ja fa uns anys que la informació sobre la inserció laboral dels graduats s’obté a partir de les
enquestes que fa AQU amb la col·laboració dels Consells Socials de totes les universitats.
Aquest curs 2014-2015 disposem de dades de la inserció laboral dels graduats de grau, que és
una enquesta que ja va per la quarta edició i que es fa cada tres anys, i, per primera vegada,
dels graduats de màster. A continuació s’exposen els principals resultats d’aquestes enquestes.
Inserció laboral graduats de GRAU. AQU 2014
Cada tres anys 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 2014 d’AQU Catalunya està feta a la cohort de graduats que van finalitzar els seus
estudis el curs 2009-2010, per tant porta entre tres i quatre anys al mercat laboral. Cal
destacar que es tracta d’estudiants de Cicle encara, ja que el curs 2009-10 tot just començaven
a desplegar-se els Graus. El treball de camp es va realitzar durant el gener del 2014,
entrevistant telefònicament una mostra de més de 17.000 graduats de les universitats
públiques i privades catalanes, incloent-hi els centres adscrits. De la UPF s’han entrevistat 906
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graduats que representen el 53,48% de tots els graduats del curs 2009-2010. L’error mostral
de la UPF és del 2,27%. El baix error mostral de l’enquesta és degut al fet que la mostra es
determina per títol i universitat.
De l’enquesta es desprèn que la taxa d’ocupació dels graduats de la UPF (percentatge de
graduats de la UPF estan treballant tres anys després de finalitzar els estudis) és del 83%.
Aquesta xifra mostra un lleuger descens de 3,7 punts respecte el 2011 quan era del 86,7%, i de
quasi 10 punts respecte l’ocupació del 2008, quan era del 92,4%. Aquesta davallada en
l’ocupació és deguda a l’actual crisis econòmica ja que els resultats de tot el sistema
universitari català, si bé un punt i escaig millors que els de la UPF, han seguit exactament i en la
mateixa proporció la tendència dels resultats de la UPF.
La taxa d’adequació (percentatge de graduats que realitzen funcions que requereixen
formació universitària) és del 77,1%, mentre que en l’enquesta del 2008 era del 86,6%. El
comportament d’aquest indicador en el conjunt del sistema universitari català ha estat molt
similar al de la UPF (82,5% el 2008; 75,3% el 2014),si bé la UPF obté uns resultats superiors en
un parell de punts al conjunt del sistema.
És especialment remarcable la intenció de no repetir els estudis en els casos d’Administració i
Direcció d’Empreses (d’un 85,5% que repetirien els estudis el 2008 a un 68,3% el 2014),
Comunicació Audiovisual (d’un 69,7% que repetirien els estudis el 2008 a un 50% el 2014) i
Ciències Empresarials (d’un 72,1% que repetirien els estudis el 2008 a un 48,9% el 2014).
La valoració dels graduats de la UPF amb la formació teòrica rebuda és de 7,67 en una escala
de 0 a 10, superior a la valoració del sistema universitari català, que és de 6,77. Les titulacions
que reben una valoració més elevada són Humanitats (8,42) i Biologia (8,4), i les que la tenen
més baixa Periodisme (6,68) i l’enginyeria en Informàtica (7,07).
La valoració de la formació pràctica rebuda és de 6,22, inferior a la valoració de la formació
teòrica. A nivell de sistema la formació pràctica està valorada en 5,59. En aquest cas hi ha més
diferències entre les titulacions; així, mentre a Biologia i a Periodisme es valora la formació
pràctica en un 8,37 i un 7,6, respectivament, a Humanitats i a Ciències Polítiques i de
l’Administració és de 5,17 i 5,31, respectivament.
En general els graduats de la UPF valoren positivament els estudis que han realitzat, i un 67%
dels graduats repetiria la mateixa carrera a la mateixa Universitat. Tanmateix, la proporció
d’estudiants de la UPF que repetiria la mateixa carrera es troba en descens des del 2008, i ja es
troba per sota de la del sistema universitari català (74,2%).
Si bé han disminuït el graduats a la UPF que repetirien els estudis, en canvi la satisfacció dels
graduats amb la UPF és elevada i constant, ja que entorn el 90% repetiria la mateixa
universitat, i es troba per sobre la satisfacció dels estudiants del conjunt del sistema
universitari català amb les seves universitats, que del 86% ha passat al 82%
Inserció laboral graduats de MÀSTER. AQU 2014
L’any 2014 AQU Catalunya va realitzar per primera vegada l’enquesta d’inserció laboral de
màsters universitaris. Aquesta enquesta s’ha inclòs en el sistema d’enquestes d’inserció laboral

Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació

39

Informe de Seguiment d’Universitat 2015

d’AQU Catalunya, que ja estava conformat per l’enquesta d’inserció laboral de grau i
doctorats. Amb aquesta enquesta és la primera vegada que s’obté informació d’inserció
laboral dels titulats de màster tres anys després de finalitzar els seus estudis.
Actualment, la taxa de graduació dels titulats de màster de la UPF és del 84,5%. Al 36% dels
titulats de màster se’ls ha requerit la titulació de màster per obtenir la seva feina actual,
mentre al 39,4% se’ls va requerir la seva titulació específica prèvia a la de màster i a un 15,9%
només se li requerí una titulació universitària. El 44,8% afirma que en la seva feina,
habitualment, realitza funcions que requereixen un nivell de màster.
Pel que fa a la tipologia i a la durada del contracte, el 43,9% tene un contracte fix, mentre que
el 31,6% tenen un contracte temporal, el 10% són autònoms i el 13,1% són becaris. El 45,5%
tenen un contracte de més d’un any de durada, mentre que el 40,6% tenen un contracte
d’entre sis mesos i un any de durada. El 76,5% dels titulats de màster tenen una jornada de
treball a temps complet.

Al Sistema d’Informació per a la Direcció -SID estudis, accessible des del Campus Global
(Campus Global>Grups>SID), hi ha 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.
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Q6: PERSONAL I GESTIÓ DE RECURSOS
En aquest apartat es valoren altres aspectes que incideixen en la qualitat del procés docent i
de l’aprenentatge no inclosos en la resta de dimensions. És en aquest punt on s’exposen les
iniciatives d’innovació i millora docent dutes a terme aquest curs, així com l’acreditació per
part de l’AQU del Manual d’avaluació de la docència.
q6: Innovació i millora docent
El Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) té com a missió impulsar la renovació
pedagògica i promoure la millora dels processos de docència-aprenentatge, així com contribuir
a assegurar la màxima qualitat educativa de la UPF. A continuació es llisten les més destacades
d’aquest curs 2014-2015:
Actuacions d’Innovació i Qualitat educativa dutes a terme:
•

Formació inicial, contínua, específica i a mida adreçada al professorat, en diferents
formats, adequada a les seves necessitats i als objectius estratègics de la UPF.

•

Participació en els comitès científic, organitzador i executiu del Simposi "Avaluació i
canvis institucionals: cap a on anem?", organitzat pe Congrés Internacional d’Innovació
i Docència Universitària (CIDUI)

•

Participació en la Junta de la Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U), espai comú
per a la difusió i l’intercanvi de polítiques, experiències, metodologies i eines
utilitzades per diferents universitats per avaluar i millorar la qualitat docent i
l’aprenentatge universitari. Organització de les jornades"¿Qué dicen los estudiantes?,
una reflexión sobre la experiencia universitaria que ofrecen los campus españoles" a la
Universitat de Saragossa.

•

Observatori d’Accions i Mesures d’Introducció i Trànsit a la Universitat
http://www.upf.edu/amitu/. L’objectiu principal d’aquest espai és mostrar
experiències, estratègies i bones pràctiques orientades a facilitar un trànsit adequat a
la universitat entre els estudiants de nou ingrés i, alhora, identificar línies d’adaptació
a un context educatiu.

•

Participació en el projecte Interdepartamental de Competències Docents Digitals
impulsat pel Departament d’Ensenyament. Objectiu: identificar les competències
digitals per al professorat no universitari i establir el marc i el disseny dels mitjans per
a l’adquisició i acreditació d’aquestes competències del professorat. El CQUID ha
participat en l’equip de treball per a la definició de les competències docents digitals.

•

Accions específiques relacionades amb la responsabilitat social i accions d’impuls de la
perspectiva de gènere a la docència i de projectes orientats a garantir la igualtat
d’oportunitats.

•

Convocatòria del Pla d’Ajuts per a la Millora de la Qualitat i la Innovació Docent.
PlaQUID 2014-2015: 50 ajuts concedits.
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•

MOOC 2014-2015: Posada en marxa de set MOOC a les plataformes MiríadaX,
Coursera, UCATx i P2P, amb una mitjana de set setmanes de durada, 7.238 inscrits
inicials i 270 participants que acaben el MOOC (entre un 5%-16% dels inscrits inicials).

•

Segona convocatòria d’ajuts Projecte VEU, amb la finalitat de donar suport en el
disseny i creació de materials docents multimèdia, per fomentar l’ús d’aquestes eines
d’ensenyament-aprenentatge.

•

Pla pilot per al canvi de versió de la plataforma Moodle, aules globals versió 2.5.
Execució del pla i valoració trimestral del funcionament i informe final.

•

Estudi sobre la relació entre les activitats d’avaluació descrites als plans docents i les
activitats d’avaluació publicades a les aules globals.

•

Projecte "Desenvolupament de potencialitats d’avaluació a l’Aula Global"en
col·laboració amb les unitats de suport a la qualitat i la innovació docent (Usquid).

Els resultats més significatius en aquest àmbit han estat:
•

La incorporació de sessions presencials en format en línia, a través de la plataforma
Moodle i tutoritzats per un formador, ha permès reduir presencialitat i augmentar els
continguts oferts. El mòdul en línia inclou continguts en diferents formats (vídeo,
PDF...) i utilitza activitats d’aprenentatge i qüestionaris d’avaluació dels continguts.

•

Jornada de Bones Pràctiques Docents UPF: innovació docent i qualitat educativa.
Presentació d’experiències d’innovació docent a la UPF derivades de projectes Plaquid.

•

Impuls del canal Projectes d’innovació docent i millora de la qualitat educativa CQUID
a l’E-repositori de la UPF: un espai orientat a la difusió dels resultats, memòries,
evidències, comunicacions i bones pràctiques docents derivats dels projectes
d’innovació docent i millora de la qualitat educativa que el professorat de la UPF ha
dut a terme en el marc de les convocatòries del PlaQuid.

•

Resolució positiva en la convocatòria de projectes acadèmics estratègics de millora de
la qualitat, l’eficiència i la internacionalització d’AGAUR-EMQEI 2014: En el primer
termini 2 projectes acadèmics estratègics de millora UPF van obtenir resolució positiva
(AGAUR - EMQEI 2014). De les quatre propostes presentades per la UPF, dues han
obtingut resolució positiva, d’una banda, la definició i impuls inicial del futur grau en
Estudis Globals (Global Studies) i, de l’altra, la preparació, impartició inicial i primera
avaluació del nou programa del Grau (Obert), cada un d’ells dotats amb un total de
20.000 €. En el segon termini han estat tres les sol·licituds presentades, en procés de
valoració i pendent de resolució per part de l’AGAUR.

•

El projecte de la UPF "ApS per Emprendre amb Microfinances: innovació social des de
la Universitat", ha estat escollit per la Fundació Jaume Bofill, a través del Centre
Promotor per a l’Aprenentatge Servei (ApS). La proposta presentada per la UPF és la
primera experiència d’Aprenentatge Servei que rep un ajut d’aquesta entitat per a la
realització de projectes d’aprenentatge servei, en el marc de la convocatòria 20142015 orientada a donar suport a projectes d’ApS en l’àmbit de les finances ètiques.
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Presentació de la comunicació "Aprendizaje Servicio para emprender con
Microfinanzas: diseño de un modelo interdisciplinar de análisis de impacto de
proyectos ApS en la Universitat Pompeu Fabra" al VI Congrés Nacional i Internacional
"Aprendizaje Servicio Universitario"
•

La consolidació d’oferta de MOOCS en l’oferta educativa de la UPF, en una aposta clara
per una docència innovadora i disruptiva. En la convocatòria 2014-2015 l’AGAUR ha
concedit finançament a la UPF per a l’elaboració de sis nous projectes MOOC per al
curs 2015-2016.

•

Desenvolupament de projectes col·laboratius amb els Directors de les Unitats de
Suport a la Qualitat i la Innovació Docent (USQUID) per a la millora de la docència,
promovent l’ús d’activitats en les aules globals. Presentació de la comunicació
“Proyecto intrauniversitario de innovación y calidad docente: la mejora de la
evaluación en educación superior a través del Moodle” al Congrés Univest.

•

Consolidació dels Tallers transversals adreçats al PDI per fomentar l’ús i aplicació de
noves metodologies docents per al professorat de la UPF

•

Web i intranet del CQUID en les tres llengües de treball de la UPF, per facilitar l’accés
dels professors a informació i recursos per a la millora i la innovació docents.

q6: Acreditació del Manual d’avaluació de la docència del professorat de
la UPF (AQU)
A l’octubre del 2014 la Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i les Activitats
Individuals (CEMAI) de l’AQU va acreditar el Manual d’Avaluació Docent del
Professorat de la UPF, amb la condició que s’hi incorporessin una sèrie d’aspectes, com
són: la definició dels actors que participen en el procés; la concreció de la docència mínima a
la UPF; i els criteris pels quals es qualificarà d’excel·lent la docència impartida.
En aquest punt és importat recordar que tot i que el Manual d’avaluació docent del
professorat és un bon instrument per discriminar els professors que fan bona docència dels
que no, a la UPF és l’AVALDO l’eina que s’utilitza per fer un seguiment trimestral de la docència
impartida i, tal com es va poder constatar en la visita d’acreditació externa del Manual,
l’AVALDO és valorat pels responsables acadèmics com un instrument molt útil per conèixer
com s’està duent a terme la docència, i no només perquè ofereix dades quantitatives, sinó
també perquè també n’hi ha de qualitatives, les que conformen els comentaris dels estudiants.
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IV. Resultats de l’acreditació i SIGQ
Gran part dels aspectes apuntats a l’ISU són els que, de manera més detallada i concreta, es
tracten en els autoinformes d’acreditació de les titulacions.
Tots els resultats de les acreditacions fetes fins a data d’avui són favorables, i en força casos
amb la màxima qualificació, que és “s’assoleix amb qualitat”. De les dotze titulacions per a les
quals es disposa del resultat definitiu de l’acreditació, sis han estat valorades com a titulacions
de qualitat, xifra que suposa, de moment, la meitat de les titulacions acreditades, una xifra
gens menyspreable.
Per altra banda, dels sis estàndards que es valoren de cada titulació, només l’estàndard relatiu
a l’eficàcia del sistema intern de garantia de qualitat ha estat valorat en alguns casos amb un
s’assoleix amb condicions, la resta d’estàndards han estat valorats amb s’assoleix i en molts
casos amb s’assoleix amb qualitat. En aquest sentit és interessant destacar que l’estàndard
relatiu a l’eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge en totes les titulacions excepte en
una està valorat amb s’assoleix amb qualitat, la valoració màxima prevista.
En l’annex I s’adjunten les propostes de millora suggerides pels comitès d’avaluació externa
(CAE) als diferents centres que ja han passat el procés d’acreditació. Com ja s’ha dit al principi,
hi ha centres que estan en procés d’al·legació de la valoració que ha fet el CAE, però tot i així
en aquest ISU apuntem les millores que els hi proposen.
A partir d’aquestes recomanacions els centres emprendran les mesures que considerin
pertinents i així quedarà reflectit en el seu pla de millora i en els informes de seguiment dels
propers anys.
Tanmateix, hi ha aspectes que afecten de forma transversal a tots els centres respecte als
quals també cal emprendre mesures de millora des dels Serveis centrals que gestionin aquests
temes. Aquest és el cas del Sistema Intern de Garantia de Qualitat, el qual, per la seva
importància i complexitat, mereix una atenció especial.

El Sistema Intern de Garantia de la Qualitat. SIGQ-6Q
Les noves titulacions de l’EEES requereixen l’existència de sistemes interns de garantia de la
qualitat, que a la UPF ja s’havien considerat en el 6Q-SIGQ, el qual exposava sis dimensions
clau en el desplegament i el funcionament de les titulacions: Q1. Accés i matrícula; Q2.
Rendiment; Q3. Satisfacció dels grups d’interès; Q4. Pràctiques externes, mobilitat i inserció
laboral; Q5. Innovació i millora docents; i Q6. Persones i gestió . Els informes de seguiment es
basaven en aquestes sis dimensions a l’hora de fer l’anàlisi i la valoració de la titulació.
Al novembre del 2014 la Comissió de Qualitat va aprovar el 6Q-SIGQt.UPF, que és la versió
revisada i actualitzada del 6Q - SIGQ. Amb aquesta revisió del 6Q - SIGQ es van formalitzar els
canvis fets en el 6Q - SIGQ aquests darrers anys, i es van actualitzar els processos ja existents
incorporant les millores suggerides i comunicades per les Facultats i els Departaments a través
dels informes de seguiment anuals, i també es van introduir de nous processos (entre ells
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l’acreditació). Aquesta revisió i actualització del SIGQ era necessària de cara als processos
d’acreditació de títols iniciats aquella mateixa tardor.
El 6Q-SIGQt.UPF a poc a poc es va interioritzant en l’organització i el funcionament de la
Universitat, gràcies a la seva vinculació a un dels altres requeriments de l’EEES, el que exigeix
un seguiment anual dels títols oficials, i sobretot com a part molt important del procés
d’acreditació d’aquests.
De cara el curs que ve caldrà fer una nova revisió del SIGQ incorporant els processos
d’assegurament de la qualitat establerts en cada UCA, entre altres aspectes a millorar alguns
dels quals han estat suggerits pels Comitès d’Avaluació Externa.
El Pla de millora del SIGQ es pot consultar a l’Annex II.

Sistema d’Informació per a Ia Direcció (SID)
Un dels elements més centrals del SIGQ és el Sistema d’Informació per a la Direcció (SID), ja
que és l’espai que integra la informació més rellevant per a l’anàlisi del funcionament i la presa
de decisions relacionades amb l’àmbit docent, un espai que facilita i unifica l’accés a la
informació i els enllaços que són necessaris tenir en compte per un responsable acadèmic o
càrrec directiu de cara a obtenir una visió clara i general de la situació dels estudis a la UPF.
En el curs 2014-2015 s’ha redissenyat el SID per adaptar-lo organitzativament a les
modificacions introduïdes en el 6Q_SIGQt.UPF, que com ja s’ha apuntat al principi de l’informe
i s’hi ha pogut constatar, consisteix bàsicament en una reordenació de les Q.
El SID, a part de recollir la informació bàsica per al seguiment dels títols, és també un punt de
documentació, un observatori, de la vida universitària, per això també s’hi han incorporat
estudis, enquestes, rànquings... d’interès per als responsables acadèmics, així com enllaços a
altres fonts d’informació, tant pròpies de la Universitat –La UPF en Xifres– com externes –
UNEIX, WINNDAT.
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V. PLANS DE MILLORA
Pla de Millora del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de la Universitat Pompeu Fabra
─Resultat de la revisió del 6Q-SIGQt.UPF aprovada per la Comissió de Qualitat el 5 de novembre del 2014─
Curs
201314

201415
201415

201415

Diagnòstic
Dificultat i manca d’articulació en
l’obtenció d’informació sobre l’opinió i
la satisfacció del PDI en relació amb la
Universitat

Identificació de les causes
Manca d’instruments per recollir
l’opinió i el grau de satisfacció d’aquest
col·lectiu.

Objectius concrets a assolir
Conèixer l’opinió i el grau de satisfacció
amb la universitat d’aquest col·lectiu
i incorporar-la en el procés de millora.

Accions proposades
.Implementar
l’enquesta
de
satisfacció del PDI
.Implementar
l’enquesta
de
satisfacció
dels
responsables
acadèmics.
.- Modificar els processos del SIGQ
necessaris per la inclusió d’aquestes
accions.
.- Establir plans de millora, si escau, a
partir dels resultats obtinguts en les
enquestes de satisfacció.

Prioritat
Alta

Responsable
UEPA

Terminis
1 any

Assoliment
Executat

Valoració: Per al procés d’acreditació s’han fet enquestes als professors i responsables acadèmics de les titulacions per conèixer la seva opinió i satisfacció en relació amb el desenvolupament de la titulació. En alguns casos s’ha
utilitzat les enquestes proposades per AQU i en d’altres les que ha determinat el centre. La informació que s’obté amb aquestes enquestes es considera molt útil per al procés de reflexió que suposa l’elaboració de l’autoinforme
d’acreditació.
En algunes web dels centres no hi ha
Publicar el SIGQ a les webs dels estudis
.- Parlar amb les Secretaries de les UCA Alta
UEPA/Secretar 6 mesos
publicat el SIGQ
perquè publiquin el SIGQ a l’apartat de
ies d’UCA
qualitat de la seva web
Els canvis institucionals han fet que una Unificació dels Departaments i Adaptar el Manual del SIGQ i els .- Diagnosticar quins són els processos Alta
UEPA
2 anys
part
dels
processos
necessitin Facultats de la universitat en UCA processos que ho requereixin a la nova afectats.
modificar-se per adaptar-se a la realitat (Acord del Consell de Govern. organització de les UCA
.- Analitzar si és poden reformar
canviant.
Desembre 2014)
aquests processos a nivell d’Universitat
o és necessari reelaborar-los a nivell
d’UCA.
Manca d’un document on s’especifiqui Creació recent de les UCA i procés de Per a cada UCA, disposar d’un annex al .- Realitzar un diagnòstic per UCA de les Alta
UEPA/UCA
1-2 anys
per a cada UCA l’estructura i les accions definició de la seva organització
Manual SIGQ amb les estructures i estructures i accions que es duen a
(a mesura
per assegurar el seguiment de la
accions que es duen a terme per terme per garantir la qualitat i la
que
es
qualitat i la millora continua de les
garantir la qualitat i la millora continua
constituei
millora continua de les titulacions
titulacions que s’hi imparteixen
de les titulacions
xin
les
estructur
.- Realitzar una posada en comú de
es de les
bones pràctiques entre les UCA.
UCA)
.- Incorporar els nous processos en un
annex en el SIGQ per a cada centre
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201415

EL SIGQ en el seu primer disseny estava
pensat per Grau i Màster. L’expansió
del MVSMA i el Procés Bolonya a
doctorat fa necessari incorporar el
doctorat en el SIGQ.

No s’havia definit com seria el MVSMA
pels estudis de doctorat ni fins a quin
punt en quedarien afectats.

Dissenyar el conjunt de processos del
SIGQ de doctorat i incorporar-lo al
SIGQ de la UPF.

.- Dissenyar un model de qualitat pel
doctorat.
.- Diagramar els processos associats al
doctorat i al seu SIGQ.
.- Incorporar aquests processos al SIGQ
UPF.
.- Dissenyar i implementar el SID de
doctorat.

Alta

UEPA/Escola
de doctorat

1 any

201415

Dificultat i manca d’articulació en
l’obtenció d’informació en relació amb
l’opinió i la satisfacció en relació amb la
Universitat d’alguns col·lectius com són
el PAS i els doctorands

Manca d’instruments per recollir
l’opinió i el grau de satisfacció
d’aquests col·lectius.

Conèixer l’opinió i el grau de satisfacció
amb la universitat d’aquests col·lectius
i incorporar-la en el procés de millora.

Mitjana

UEPA/ARHiO/
OPG

2 anys

201415

Manca d’alguns indicadors al SID que
permetin disposar d’una manera fàcil i
àgil de determinada informació. Per
exemple, indicadors sobre els resultats
d’aprenentatge dels estudiants,
Alumni, Pràctiques, Pla Acte...

Informació no disponible o no
elaborada de forma adequada per ser
utilitzada per a l’anàlisi.

Anar incorporant al SID tota aquella
informació susceptible de ser útil per al
seguiment de la qualitat de les
titulacions.

.Implementar
l’enquesta
de
satisfacció del PDI
.Implementar
l’enquesta
de
satisfacció
dels
responsables
acadèmics.
.Implementar
l’enquesta
de
satisfacció dels doctorands.
.Implementar
l’enquesta
de
satisfacció del PAS
.- Modificar els processos del SIGQ
necessaris per la inclusió d’aquestes
accions.
.- Establir plans de millora a partir dels
resultats obtinguts en les enquestes de
satisfacció.
Revisar la informació que falta al SID, i
procedir per poder-ne disposar i
presentar al SID.

Mitjana

UEPA/UCA

2 anys
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Pla de Millora de l’AVALDO

Curs
2014-15
1r i 2n
trimestre

Diagnòstic
Llançament app
AVALDO no ha
assolit resultats
esperats: baixa
utilització

Identificació de les causes
. App no es veu prou útil.
. Respondre les enquestes
requereix concentració i fer-ho des
del mòbil a vegades no ho facilita
Poques descàrregues de l’app

2015-16

Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació

Objectius a assolir
Introduir millores a l’app per fer-la
més usable

Accions proposades
. Adaptació a les tauletes IOS i
Android
. Fer pantalles “rotatives”

Prioritat
Alta

Responsable
SI / Altran

Terminis
RESOLT.
En explotació per al 3r
trimestre

Augmentar el nombre de
descàrregues de l’app

. Fer una difusió de l’app entre els
estudiants de màster més directa,
destacant que és trilingüe
. Insistir a nivell de direcció
aprofitant la nova organització
(UCA)

Alta

UEPA

Primer trimestre
2015-2016

Participar en el Curs d’Iniciació a la
Universitat (CIU), explicant als
estudiants la importància de
participar en l’Avaldo i l’existència
de l’app

Normal

UEPA

Inici curs 2015-2016
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ANNEX I
Propostes de millora suggerides pels comitès d’avaluació externa (CAE) als diferents centres que ja han passat el
procés d’acreditació.
HUMANITATS
Eficacia del Sistema de Garantía Interna de la Calidad
• Llevar a cabo una revisión del Sistema de Garantía Interna de la Calidad.
• Empoderar al Centro y al Departamento en la gestión del SGIC.
Adecuación del profesorado a los programas formativos
• Buscar mecanismos para una suficiente estabilización de la plantilla docente.
• Incrementar el porcentaje de doctores y de doctores acreditados en el Máster Universitario en
Estudios Chinos.
Calidad de los resultados de los programas formativos
• Incrementar las acciones para la mejora de las tasas de graduación y abandono (GH y MUECLAP).
• Actualizar el estudio de abandono a corto plazo
CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS
Calidad del programa formativo
• Estudiar e implantar las acciones necesarias para armonizar, a todos los niveles, los criterios de
evaluación, solapamiento de contenidos y utilización de metodologías a actividades de aprendizaje.
Además, reforzar la coordinación con los tutores de prácticas en empresas e instituciones.
• Incorporar, en el caso del grado, metodologías que refuercen las competencias
• particularmente útiles en el terreno profesional, como la capacidad de análisis y de síntesis o la de realizar
presentaciones eficaces.
Pertinencia de la información pública
• Homogeneizar la forma de presentar la información pública relativa al profesorado.
• Incorporar información sobre el plan tutorial específico de las titulaciones
• Específicamente para MU en Gestión de la Inmigración se debería revisar y homogeneizar la información
sobre el profesorado, resaltando las líneas de investigación y las publicaciones recientes.
• Específicamente para el MU en Filosofía Política se debe publicar la información sobre las dobles
titulaciones.
• Específicamente para las titulaciones de máster se deberían publicar los informes de seguimiento y
verificación en las páginas web de cada uno de ellos.
• Específicamente para las titulaciones de máster se debería establecer un modelo común para mostrar los
indicadores de desarrollo de la titulación y los currículos del profesorado.
• Publicar los procesos del SGIC para todos los grupos de interés, y muy especialmente, aquellos en los que
están implicados los estudiantes.
Eficacia del Sistema de Garantía Interna de la Calidad
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisar y actualizar el SGIC para asegurar su coherencia con la realidad y necesidades de la Facultad y
Departamento. Esta modificación es de obligado cumplimiento.
Analizar la evolución de los indicadores de cada titulación para detectar posibles áreas de mejora y
establecer posibles causas y así poder establecer las acciones de mejora más adecuadas. Asimismo, este
análisis debería reflejarse en los diferentes informes de seguimiento.
Extender a todas las titulaciones y sistematizar las prácticas de recogida de información que se practican
en el MU Sociología y Demografía y en el Grado.
Establecer mecanismos para mejorar la rendición de cuentas a los distintos grupos de interés.
Incorporar al SGIC el sistema de tutorías que se inicia en primero de grado así como sistematizar la
información recogida en ellas.
Incorporar en el plan de acciones de mejora los objetivos que se proponen conseguir y las causas o
problemas que las originan.
Incorporar el proceso de acreditación al SGIC.
Establecer acciones que fomenten la participación de todos los grupos de interés sobre todo en los
procesos de seguimiento y acreditación.
Implantar y sistematizar el proceso de revisión de SGIC. Esta modificación es de obligado cumplimiento.

Adecuación del profesorado a los programas formativos
• Específicamente para el grado, se deberían poner en marcha que potencien el número de profesor doctor y
promover su internacionalización.
• De forma general para todas las titulaciones establecer acciones que garanticen la estabilidad del
profesorado.
• Específicamente para el grado, revisar si el profesorado asignado a la tutorización de los TFG es suficiente.
• Específicamente para los másteres y grado excepto para el MU de Investigación en sociología y
demografía revisar la disponibilidad del profesor – tutor.
• Específicamente para el MU Democracias Actuales debería trabajarse una mayor alineación con el
contenido del máster.
• Implantar acciones para la mejora de la participación en las encuestas y mecanismos de interacción con
los estudiantes y profesorado.
Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje
• Específicamente para el Grado, se anima a una revisión del plan de tutorías iniciadas en primero para
cubrir las necesidades de los estudiantes con una mayor exigencia de orientación académica y profesional.
• Recoger resultados de indicadores de satisfacción sobre las tutorías académicas y sobre las acciones de
orientación.
• Potenciar entre el estudiantado y graduados las acciones de orientación profesional y que sirvan como
puente entre el mundo académico y profesional. Por ejemplo, potenciando la

CIÈNCIES DE LA SALUT I DE LA VIDA
Bajo la perspectiva de mejoras a implementar o reforzar algunos procedimientos ya en
marcha el CAE propone:
1. El que se contemplen medidas para garantizar la continuidad del original e innovador proyecto de la
OCCA y del personal que lo debe llevar a cabo, implantación del procedimiento para la acreditación de las
titulaciones y la revisión del sistema. Se
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sugiere, además, el reclutamiento de algún experto en evaluación de la calidad para que forme parte de la
misma.
2. Acabar de completar la información pública considerada importante por los estudiantes.
3. Atendiendo a la necesaria internacionalización de los estudios y mejor inserción laboral de los
egresados, se sugiere la docencia creciente, hasta llegar a ser plena, en idioma inglés.
4. Aunque no se perciben debilidades particulares en el estudiantado, atender la
problemática que pudiera aparecer sobre la tutorización como consecuencia del
incremento del número de estudiantes.
5. Fomento de la implicación docente, tanto de los profesores internos como externos, en especial de salud
pública y análisis clínicos.
6. Atendiendo a los nuevos medios de aprendizaje y su evolución, se sugiere el desarrollo de
procedimientos formativos en el profesorado para su implementación.
7. Se sugiere la incorporación creciente de las nuevas tecnologías de la información.
8. En el caso del grado de Biología humana se plantea una mejora sobre la satisfacción y participación de
los estudiantes en el programa de tutorías.
9. Impulsar el seguimiento de los egresados y que los resultados obtenidos se hagan
públicos.
10. Se sugiere una ampliación de las infraestructuras docentes.
DRET
No son exigencias, sino simples recomendaciones o elementos de reflexión para el Centro.
Calidad del programa formativo
• Mejorar la redacción de las competencias del Grado de Criminología y Políticas Públicas de Prevención
(previsto en el Plan de Mejora del Centro).
• Actualizar las Memorias de las titulaciones incorporando los cambios normativos de la UPF y actualizando
los contenidos (previsto en el Plan de Mejora del Centro).
• Modificar formalmente el Plan de Estudios del Grado de Criminología y Políticas Públicas de Prevención
para recoger la obligatoriedad de las prácticas externas.
• Respecto del Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas:
o Reforzar los contenidos y las competencias.
o Revisar las competencias específicas comunes para un ajuste más adecuado a las optativas de
corte transversal o internacional, al ser las mayoritariamente
cursadas.
o Dentro de los criterios de selección, incluir o concretar algún elemento de
prioridad para los profesionales o graduados en derecho.
o Incluir complementos formativos para los estudiantes que carezcan de una
formación jurídica previa.
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•
•

o Plantearse la oportunidad de introducir el término “internacional”, “comparado” o similar en la
propia denominación del título.
En el Grado de Relaciones Laborales, implementar actuaciones que incrementen el número de estudiantes
que eligen la titulación como primera opción, así como elevar la nota de acceso (previsto en el Plan de
Mejora del Centro).
Respecto de los mecanismos de coordinación docente:
o Uniformizarlos en los tres Grados (con referencia al de Derecho), y abordar su revisión para
hacerlos más efectivos.
o Incorporar a los estudiantes a las reuniones periódicas.
o Introducir en el Máster mecanismos, con las adaptaciones oportunas,
mecanismos similares a los de los Grados, que complementen los existentes.
o Incluir ítems específicos sobre la coordinación en la encuesta de satisfacción que rellenan los
alumnos al finalizar el curso.

Pertinencia de la información pública
• Completar para todo el profesorado la información de su currículo en un modelo común (categoría,
formación académica, experiencia profesional, líneas de investigación y publicaciones más relevantes),
con acceso a dicha información desde las guías docentes de las asignaturas y/o mediante enlaces web
desde cada titulación (previsto parcialmente en el Plan de Mejora del Centro).
• Reestructurar el acceso a la información del Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas, e incluir las guías
docentes y el profesorado que lo imparte.
• Reducir los intervalos de actualización de las páginas webs (previsto en el Plan de Mejora del Centro).
• Hacer más visibles y accesibles los datos de especial relevancia que se contengan en los informes de
seguimiento y acreditación, así como otros documentos de interés, tanto en la web del Grado de Derecho
(previsto en el Plan de Mejora del Centro) como en la de las demás titulaciones.
• Incorporar en la página web de la Facultad de Derecho una pestaña o enlace a la web de la UPF donde se
publica la política de calidad/descripción del SGIC y los procesos asociados.
Adecuación del profesorado a los programas formativos
• Promover el acceso del profesorado permanente joven a la docencia del Máster Avanzado en Ciencias
Jurídicas (previsto en el Plan de Mejora del Centro).
• Potenciar el número de profesores doctores, especialmente en el Grado de Relaciones Laborales y
Criminología y Políticas Pública de Prevención.
• Realizar un seguimiento de la actividad investigadora del profesorado (previsto en el Plan de Mejora del
Centro), con introducción de medidas de fomento de la investigación para incrementar el número de
tramos reconocidos a una parte del profesorado funcionario.
• Respecto del profesorado no permanente, especialmente de los profesores asociados, explicitar en todos
los casos en su currículo publicado en la página web sus méritos docentes, profesionales y, en su caso,
investigadores.
• Implantar mecanismos que permitan conocer específicamente el nivel de satisfacción de los estudiantes de
los Grados con la competencia docente del profesorado del primer curso de la titulación; así como de la
competencia docente y la experiencia investigadora/profesional del profesorado supervisor de los
TFG/TFM y prácticas externas.
• Coordinar entre el Centro y Departamentos los criterios de asignación de la docencia al profesorado.
• Introducir medidas correctoras en la estructura actual de la plantilla que imparte las titulaciones,
incrementando el profesorado profesional de la docencia, con vinculación estable, especialmente en los
Grados de Relaciones Laborales y Criminología y Políticas Públicas de Prevención.
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Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje
• Mejorar la movilidad de los alumnos del Grado de Relaciones Laborales (previsto en el Plan de Mejora del
Centro)
• Incrementar en todas las titulaciones de Grado el número de profesores implicados en el Programa de
Acción Tutorial y ampliar las tutorías individualizadas, así como la pronta implantación de las acciones
sobre los indicadores de satisfacción de los alumnos con el programa.
Calidad de los resultados de los programas formativos
• Potenciar en el Grado de Derecho los resultados de aprendizaje ligados a la aplicación práctica de los
conocimientos e incluir la perspectiva de género en la docencia (previsto en el Plan de Mejora del centro).
• Mejorar en el Grado de Derecho la coordinación del profesorado que imparte las clases magistrales y
seminarios.
• Reflexionar en el Grado de Derecho sobre la conveniencia de modificar la optatividad por la obligatoriedad
de las prácticas externas.
• En el Grado de Criminología y Políticas Públicas de Prevención, incidir, respecto del profesorado que
imparte habitualmente docencia en otras titulaciones, en la necesidad de adaptar la metodología,
contenidos y actividades docentes a las características propias de la titulación.
• Mejorar la utilización y ponderación en todas las asignaturas de los diferentes criterios de evaluación, con
una mayor especificación en la evaluación continua de los criterios a tener en cuenta en relación con las
actividades formativas (especialmente en el Grado de Relaciones Laborales).
• Extender a todos los Grados que los estudiantes conozcan las evaluaciones de las actividades a medida
que las van realizando, especialmente de los seminarios.
• Introducir en los Grados medidas de apoyo a los estudiantes, para mejorar los resultados de aprendizaje
de aquellas materias y grupos que se desvían sensiblemente de la media de las demás materias.
• Introducir en los Grados actuaciones que concluyan en un descenso continuo de la tasa de abandono.
• Mejorar las tasas de graduación en los Grados de Relaciones Laborales y Criminología y Políticas Públicas
de Prevención.

A partir d’aquestes recomanacions els centres empendran les mesures que considerin pertinents, i així quedarà
reflectit en el seu pla de millora i en els informes de seguiment dels propers anys.
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