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1. El model UPF de seguiment de les titulacions de grau i de màster
universitari
Informe de seguiment de les titulacions i centres
El seguiment de les titulacions és el principal instrument d’anàlisi del Sistema Intern de Garantia de
Qualitat (SIGQ) a cada centre. Per això, s’elabora l’Informe de seguiment, que es fonamenta en la
valoració de les dades així com en la revisió de l’estat de les accions de millora anteriors. Aquesta anàlisi,
feta amb la participació dels principals grups d’interès i els responsables del seguiment de cadascuna de
les titulacions, ha de donar lloc a noves propostes de millora, que seran el full de ruta del centre en
matèria de qualitat de les titulacions. Aquest informe, l’aprova l’òrgan del centre competent en aquests
temes.
Es tracta d’un document públic per tal que, com s’especifica en el RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel
qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, AQU Catalunya pugui fer un
seguiment de les titulacions verificades i inscrites en el Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT).

Canvi de model en el seguiment
El model d’informe de seguiment de les titulacions de grau i de màster universitari que es feia a la UPF i
que es basava en una anàlisi de les 6Q del SIGQ de la Universitat, enguany s’ha modificat per adaptar-se a
l’informe de seguiment proposat per AQU Catalunya,1 concebut a nivell de centre, i que segueix el model
de l’autoinforme d’acreditació que han utilitzat tots els centres i titulacions per a la seva acreditació.
En aquests nous informes (ISC), seguint l’estructura dels autoinformes d’acreditació, es fa una valoració
dels sis estàndards (amb els seus subestàndards) que proposa AQU Catalunya:
1. Qualitat del programa formatiu
2. Pertinència de la informació pública
3. Eficàcia del sistema intern de garantia de qualitat
4. Adequació del professorat
5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
6. Qualitat dels resultats dels programes formatius
I finalitza amb la proposta d’un pla de millora.

Informe de seguiment d’universitat (ISU)
Tal com es preveu a la guia de seguiment d’AQU Catalunya: “(...) la Universitat farà una valoració del
desplegament de totes les titulacions vigents, en endavant l’informe de seguiment d’universitat (ISU), que
reflecteixi la situació global dins de la universitat. Aquest informe incidirà sobre aquelles titulacions que
requereixen una atenció especial i aquelles que destaquen per una implantació i un desenvolupament
excel·lents. Aquest informe també recollirà, si escau, accions de millora a escala transversal que
promoguin la millora del desplegament i del seguiment de les titulacions”.

1

Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster. Versió 3.0. Novembre del 2014. AQU
Catalunya. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
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En aquesta mateixa línia, l’ISU també ha de ser l’instrument que reculli totes aquelles actuacions
orientades o vinculades a la docència que es fan des dels serveis centrals o de manera transversal, així
com les accions de millora o les bones pràctiques que es puguin fer a aquests nivells.
Tenint en compte els canvis introduïts en les guies de seguiment i d’acreditació per tal que segueixin el
mateix model, es considera convenient reestructurar l’ISU per alinear-lo als informes de seguiment i
d’acreditació dels centres, i així anar estenent els mateixos criteris a tots els nivells de la Universitat.
D’aquesta manera, l’ISU complementa els diferents informes de seguiment de centre (ISC) dels centres
integrats de la Universitat des d’on es fa el seguiment de totes les titulacions oficials que ofereixen i
coordinen, i ha de permetre tenir una visió de conjunt del que es fa a la Universitat per garantir una
docència de qualitat.
Per fer l’ISU es parteix de la informació de què es disposa a nivell d’universitat (6Q, SID, Memòria....) i
també dels autoinformes d’acreditació i dels informes de seguiment, dels quals es prenen sobretot els
aspectes que cal millorar a la Universitat i també les bones pràctiques que es consideri interessant
compartir amb tots els centres i unitats.

Periodicitat del seguiment
Tot i que des d’AQU Catalunya es requereix un seguiment com a mínim cada dos anys, la Universitat
Pompeu Fabra considera convenient fer-lo anualment, tant de centre-titulacions, com d’Universitat, ja
que es fa palès que és un instrument molt útil per a la valoració i la reflexió necessàries que porten a la
millora contínua.
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2. Fitxa de la Universitat
Titulacions de grau i de màster universitari de la Universitat Pompeu Fabra
Procés de verificació: a càrrec d’ANECA i AQU Catalunya
Procés de seguiment, modificacions i acreditació: a càrrec d’AQU Catalunya
Informe de seguiment d’Universitat: elaborat per la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat i aprovat per la
Comissió de Qualitat de la Universitat
Vicerector de Planificació i Avaluació Institucional: Dr. Carles Ramió Matas
Cap de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat: Jordi Campos Díaz
Informació general de la Universitat: https://www.upf.edu/inici
Informació pública disponible: https://www.upf.edu/estudis
Dades i indicadors públics de les titulacions: https://www.upf.edu/web/universitat/indicadors-estudisgrau
https://www.upf.edu/web/universitat/indicadors-masters-universitaris
https://www.upf.edu/xifres/

Sistema d’Informació per a la Direcció (intern):
Campus Global/Grups/SID
Sistema Intern de Garantia de Qualitat, SIGQ-6Qt:
https://www.upf.edu/organitzacio/planificacio/qualitat/Polxtica_de_Qualitat_i_SIGQ_x6Qx/
Cada facultat i cada departament tenen a la seva web un apartat de Garantia de Qualitat on hi ha
publicada la memòria de la titulació, els informes de seguiment i les dades i els indicadors bàsics per
fer el seguiment.
Els cursos 2014-2015 i 2015-2016, als quals fa referència l’ISU 2016, als centres integrats de la UPF s’han
ofert/coordinat un total de 49 titulacions, 21 graus i 28 màsters universitaris (a l’annex 1 se’n pot veure el
detall). I als centres adscrits a la Universitat, 38, 12 graus i 26 màsters universitaris.
Nombre de titulacions que s'ofereixen a la UPF . Cursos 2014-2015 i 2015-2016
Màsters
Centre
Graus
universitaris

Total de titulacions

Centres integrats

8

21

28

49

Centres adscrits

7

12

26

38

TOTAL GRUP UPF

15

33

54

87
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Cal destacar que el curs 2015-2016 a la UPF s’inicia el programa de GRAU OBERT, que és una nova
manera d’accedir a la Universitat que consisteix en un primer curs en el qual l’estudiant explora diferents
àmbits disciplinaris i al segon curs ja es decanta per algun dels graus existents.
Al llarg dels cursos 2014-2015 i 2015-2016 han estat avaluades per AQU Catalunya 30 de les 52 titulacions
que s’ofereixen a la UPF. Totes han estat plenament acreditades de manera favorable, i 13 (el 43%) ho
han estat en progrés d’excel·lència. El fet que gairebé la meitat de les titulacions acreditades ho hagin
estat en progrés d’excel·lència situa la UPF entre les universitats catalanes amb un percentatge més
elevat de titulacions amb aquest segell (a data de 31 d’agost del 2016, segons dades extretes de la web
oficial d’AQU Catalunya, la UPF se situava al capdavant d’aquesta classificació). A l’annex 2 es pot veure el
detall dels resultats de l’acreditació per titulació.
Titulacions acreditades als centres integrats de la UPF . Cursos 2014-2015 i 2015-2016
Màsters
Centre
Graus
universitaris
Centres integrats
8
21
28
Acreditats
7
14
16
Acreditats en progrés d'excel·lència
7
6
% acreditats en progrés d'excel·lència
50,0
37,5

Total de
titulacions
49
30
13
43,3

El curs 2015-2016 fan informe de seguiment 5 centres i 20 titulacions, 7 graus i 13 màsters universitaris.
S’aplica el nou model de seguiment esmentat més amunt. A l’annex 3 es pot veure la relació d’aquests
estudis.
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3. Valoració dels estàndards d’avaluació
Com s’ha comentat més amunt, la nova estructura de l’ISU segueix la proposada per AQU Catalunya per
fer els informes de seguiment i d’acreditació i es basa en la valoració de sis estàndards i de la proposta
d’un pla de millora.
En l’ISU es valoren els diferents estàndards des d’una perspectiva d’Universitat, focalitzant l’atenció
sobretot en aquelles accions que es fan des de serveis i unitats centrals i que són transversals a tota la
Universitat. Tanmateix, també es tenen en compte totes les aportacions que es fan en els informes de
seguiment de centre, així com en els autoinformes d’acreditació i els informes d’avaluació externa de
cadascun d’ells.
Les propostes de millora que es recullen a l’ISU fan referència a aquelles actuacions i activitats que
depenen o que poden ser impulsades des de serveis o unitats centrals.
De cada estàndard s’apunta l’enunciat així com els subestàndards que en formen part, tot i que en alguns
casos hi ha aspectes que són específics de cada centre i no es fan actuacions de manera centralitzada.

3.1. Qualitat del programa formatiu
S’espera que la Universitat compleixi l’estàndard següent:

El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat segons
els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit en el MECES.
L’estàndard es desglossa en tres subestàndards:
1.1. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb els
objectius de la titulació.
En el Sistema Intern de Garantia de Qualitat (SIGQ) de la UPF hi ha previstos els processos per programar,
verificar i modificar els títols de graus i de màsters universitaris:
B0426. Programar i verificar un nou títol de grau
B0427. Programar i verificar un nou títol de màster universitari
B0429. Modificar un títol de grau
B0430. Modificar un títol de màster universitari
Quant a Universitat, la unitat que ha donat suport a aquests processos i ha vetllat per tal d’assegurar que
es compleixin els requisits previstos al MECES ha estat el Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent
(CQUID); però amb l’última reorganització, ara es fa des de l’Oficina de Programació i Planificació
d’Estudis, que treballa tant amb els centres integrats com amb els adscrits. Al llarg dels dos últims cursos
(2014-2015 i 2015-2016), s’han fet 14 verificacions de títols, 8 reverificacions i 27 modificacions
substancials.2

2

A l’annex 4 hi ha la relació de les titulacions verificades, reverificades i modificades els cursos 2014-2015 i
2015-2016.
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En aquest punt cal destacar la importància dels informes de seguiment i, més recentment, dels
autoinformes d’acreditació, com uns instruments molt útils per detectar aspectes que s’han de millorar
del pla d’estudis. En molts casos es tracta de modificacions menors: oferta d’optatives, progressivitat de
certes assignatures, duplicitat d’itineraris, simplificació d’estructures. Cal destacar que des de diferents
estudis es veu la necessitat d’incrementar l’oferta d’assignatures en anglès, amb l’objectiu de millorar-ne
el nivell d’internacionalització.

1.2. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent
amb el nombre de places ofertes.
Al SIGQ també hi ha previst el procés per gestionar la promoció dels estudis:
A10076. Gestionar la promoció dels estudis a la UPF
La unitat responsable de la promoció, juntament amb els centres i els departaments, és la Unitat de
Comunicació i Projecció Institucionals (UCPI).3
Quant a graus, ja fa anys que la demanda en primera opció per estudiar a la UPF duplica el nombre de
places ofertes. Això implica que en la majoria dels estudis la demanda superi en el 50% o més l’oferta de
places, la qual cosa es tradueix en unes notes de tall elevades i en uns indicadors d’accés de molta
qualitat, com es pot apreciar a la taula següent:
Taula resum d’indicadors d’accés i matrícula dels graus4
UPF
Ràtio D/O
Nou ingrés a primer curs
Matriculats en primera opció (%)
Matriculats amb nota d’accés >= 9

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

1,80
613*
87,8
73,6

1,77
2.443
89,8
69,6

1,91
2.443
89,3
70,2

2,07
2.550
87,1
73,0

1,87
2.423
88,1
73,6

1,97
2.487
87,4
71,4

1,93
2.524
89,6
70,2

2,03
2.634
89,4
72,4

Font: DWH UPF. Juny 2016

*Aquest curs es van iniciar únicament sis graus

Si bé la situació és molt favorable en la majoria dels estudis, cal destacar que hi ha una sèrie de
titulacions, com són Relacions Laborals, Humanitats i l’Enginyeria en Telemàtica, on aquests indicadors
estan per sota de la mitjana de la Universitat. En aquests casos, des dels diferents centres es fan
actuacions específiques per millorar la situació.

3
4

A l’annex 5 s’apunten les actuacions que es fan des de l’UCPI per promocionar els estudis.
A l’annex 6 s’adjunta l’informe d’accés i matrícula de graus i de màsters, on hi ha la información més detallada
per titulació.
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Quant a màster, la situació no és tan favorable com en els graus; però ha anat millorant els darrers anys, i
el 2015-2016 per primer cop, globalment a la Universitat, la matrícula de nou accés als màsters
universitaris cobreix el 100% de l’oferta.5
Taula resum d’indicadors d’accés i matrícula dels màsters
2008-2009 2009-2010
2010-2011
UPF
Oferta de places a primer curs (O)
745
965
965
Demanda (D)
1.526
1.600
2.967
Ràtio D/O
2,05
1,66
3,07
Matrícula de nou ingrés
533
728
776
Total matriculats
643
910
1.013
Estudiants matriculats a temps complet 531
666
749
Estudiants matriculats a temps parcial
112
244
264
Estudiants estrangers matriculats (%)
40,59
34,18
32,58

2011-2012

935
2.493
2,67
794
1.018
778
240
34,58

2012-2013

945
1.912
2,02
695
929
717
212
35,84

2013-2014

2014-2015

2015-2016

895
1.350
1,51
699
917
735
182
35,22

880
1.481
1,68
776
980
793
187
36,43

905
1.943
2,15
906
1.113
892
221
37,11

Entrant al detall de cada màster, però, s’aprecia que només deu màsters cobreixen totes les places.
Tanmateix, el 81% de màsters cobreixen les seves places en més d’un 80%. Només dos màsters tenen un
grau de cobertura inferior al 50% i són els que tenien menys demanda: Estudis Xinesos (43%) i Estudis
Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat (33%).
Del total de l’oferta de la UPF, hi ha cinc màsters en situació de matrícula de nou accés inferior al mínim
(20 estudiants) i que requereix la major atenció: Gestió Estratègica de la Comunicació i Relacions
Públiques (19), Sistemes Intel·ligents Interactius (16), Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i
Multiculturalitat (16), Estudis Xinesos (13) i Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat (10). La
situació ha millorat respecte al curs passat, ja que llavors hi havia en aquesta situació vuit màsters.
A l’annex 6 s’adjunta l’informe d’accés i matrícula de graus i màsters, on hi ha la informació més detallada
per titulació. Aquest informe es publica al Sistema d’Informació per a la Direcció (SID) al Campus Global,
juntament amb totes les taules amb el detall de la informació per estudi, i hi tenen accés tots els
responsables acadèmics i els seus equips.

1.3. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.
En relació amb la coordinació docent, des del curs 2009-2010 a la UPF hi ha la figura de coordinador
docent, amb les funcions següents:
a) Assegurar el coneixement per part dels estudiants, especialment els de primer curs, del disseny
formatiu de l'estudi.
b) Vetllar perquè l'aprenentatge dels estudiants en cada assignatura s'enfoqui cap a l'adquisició de
competències.
c) Assegurar que els plans docents de l'assignatura es publiquin d'acord amb els requeriments fixats
reglamentàriament i en els terminis establerts, i coordinar-ne, si és possible, els continguts.
d) Vetllar perquè la càrrega de treball que hagin de fer els estudiants en cada assignatura es
correspongui als crèdits ECTS assignats.

5

A l’annex 6 s’adjunta l’informe d’accés i matrícula de graus i de màsters, on hi ha la información més detallada
per titulació.
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e) Coordinar les tasques assignades als estudiants per a cada assignatura per tal d'assegurar que la
seva distribució temporal al llarg de les setmanes del trimestre lectiu sigui equilibrada en cada
trimestre i curs.
f) Promoure, en coordinació amb la USQUID del centre, la utilització i l'adaptació de les tecnologies de
la informació i la comunicació.
g) Fomentar el treball cooperatiu entre els professors.
Si bé aquesta figura es va crear en el moment de desplegar els graus i estava previst que fos vigent fins al
final del desplegament, cosa que ja s’ha acomplert, en la majoria de centres encara persisteix aquesta
figura, tot i que en alguns casos amb noms diferents o integrada en altres càrrecs, com el de cap d’estudis.
Per altra banda, des de cada centre s’han anat configurant els mecanismes de coordinació que s’han
considerat adients.
Tanmateix, la coordinació docent és un dels aspectes amb els quals els estudiants són més crítics. En
l’enquesta de satisfacció dels graduats el curs 2014-2015, el 42% dels enquestats estan d’acord o molt
d’acord amb l’afirmació “Hi ha hagut una bona coordinació en els continguts de les assignatures per evitar
coincidències”, davant del 28%, que no la comparteix. Si bé és tasca dels centres millorar en la mesura del
possible la coordinació docent, des de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ), a partir de les
enquestes de satisfacció dels estudiants o dels graduats es fa un seguiment de la situació en cada centre.

Resultats de l’acreditació
De les 30 titulacions acreditades fins aquest moment, en 11 es considera que aquest estàndard s’assoleix
amb qualitat. A la resta s’assoleix.

Propostes de millora
Les propostes de millora d’aquest apartat quant a Universitat s’orienten en dues direccions bàsicament.
D’una banda, a millorar la captació de nous estudiants en aquelles titulacions en què la ràtio D/O és
inferior a 1, i, d’una altra, a millorar la coordinació docent.
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3.2. Pertinència de la informació pública
La Universitat ha de reflexionar sobre si s’assoleix l’estàndard següent:
La institució informa de manera adequada tots els grups d’interès sobre les característiques del
programa i sobre els processos de gestió que en garanteixen la qualitat.
Aquest estàndard es desglossa en els estàndards concrets següents:
2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de
la titulació i el seu desenvolupament operatiu.
Al SIGQ hi ha previst el procés per gestionar la informació pública de les titulacions:
B0443. Gestionar la informació pública de les titulacions
La Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals (UCPI) és la responsable d’aquest procés i compta amb
la col·laboració dels centres i altres serveis i unitats de la Universitat (SGA, CLIK, UPEQ...) per mantenir la
web i la intranet actualitzades.
La Universitat publica i actualitza sistemàticament els continguts de les titulacions, adequant-los als grups
d’interès perquè puguin desenvolupar amb èxit les seves activitats acadèmiques, professionals, docents o
de recerca. Els continguts es divideixen en quatre grans àrees: la universitat, els estudis, la recerca i
innovació, i els serveis. Aquests continguts estan accessibles des de la web de la Universitat en els idiomes
català, castellà i anglès (https://www.upf.edu/). D’altra banda, a la web de la UPF també hi ha accessos
directes i específics amb continguts rellevants per als futurs estudiants, els incoming, d’orientació
acadèmica...
A més a més de la informació pública, hi ha una intranet, Campus Global, específica per als membres de la
comunitat universitària, també específica per a cada col·lectiu (estudiants, PDI i PAS) que requereix la
identificació de l’usuari i des d’on poden fer-se diferents tràmits. Des d’aquesta plataforma s’accedeix a
las Aules Globals (Moodle) de les assignatures de les diferents titulacions.
La Universitat, ja sigui a través de la web o de la intranet, garanteix un fàcil accés a la informació rellevant
de la titulació a tots els grups d’interès.
Hi ha el Canal/secció notícies de la web com a canal d’informació actualitzat i dinàmic on s’informa
activament els estudiants.
Per altra banda, tant des de la Universitat com des dels centres també es fa ús de diferents xarxes socials
(Twitter, Facebook, YouTube, Linkedin...) per compartir amb els diferents grups d’interès notícies,
recerques, esdeveniments, novetats, recursos, ofertes de treball, beques...
Aquests darrers anys, des dels centres s’ha fet un esforç per publicar tota la informació que es requereix
en les guies de seguiment i acreditació d’AQU.
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2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció.
La Universitat publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció.
A la web de la UPF hi ha l’apartat “Dades i indicadors”, on hi ha publicats els principals indicadors
relacionats amb la docència (https://www.upf.edu/web/universitat/dades-i-indicadors), tant des del punt
de vista agregat d’Universitat, com per a cadascuna de les titulacions. També es publica la Memòria de la
Universitat, on es recullen, a part d’indicadors, una relació de les activitats que s’hi han fet durant l’últim
curs (https://www.upf.edu/web/2015-2016).
D’altra banda, a la intranet de la UPF hi ha el Sistema d’Informació per a la Direcció (SID)
(https://www.upf.edu/intranet/sid/), on es recullen els resultats acadèmics i de satisfacció, perquè els
responsables acadèmics puguin fer el seguiment de les seves titulacions.
En relació amb la satisfacció amb la docència rebuda, tota la comunitat universitària (PDI, PAS i
estudiants) té accés des de la intranet als resultats per assignatura.

2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i l’acreditació
d’aquesta.
La Universitat publica el SIGQ en el qual s’emmarquen les titulacions de grau i de màster, i tots els
processos
vinculats
(https://www.upf.edu/organitzacio/planificacio/qualitat/Polxtica_de_Qualitat_i_SIGQ_x6Qx/).
A més a més, en els últims anys, a la web de cada facultat i de cada departament s’ha creat un espai
dedicat a la garantia de la qualitat on es recullen els informes de verificació, seguiment i acreditació de la
titulació, així com els principals indicadors per estudi, entre altra informació.
Resultats de l’acreditació
De les 30 titulacions acreditades fins aquest moment, en 20 es considera que aquest estàndard s’assoleix
amb qualitat. A la resta s’assoleix.
Propostes de millora
Les propostes de millora que es fan en aquest apartat són molt específiques de cada centre, però posen
de manifest que a vegades és necessària una supervisió des de l’àrea central per assegurar que es
compleixen els requisits mínims d’informació a tots els centres, o una certa homogeneïtzació del format
en què es dóna la informació.
També s’apunten necessitats d’informació més aprofundida en relació amb algunes qüestions docents,
com poden ser el Pla d’Acció Tutorial, el treball de fi de grau...
Finalment, s’apunten bones pràctiques que es podrien fer extensives a la resta de centres.
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3.3. Eficàcia del sistema intern de garantia de qualitat
La Universitat ha de reflexionar sobre si s’assoleix l’estàndard següent:
La institució disposa d’un sistema de garantia interna de qualitat formalment establert i implementat
que assegura, de manera eficient, la qualitat i la millora contínua de la titulació.
La UPF disposa del 6Q-Sistema Intern de Garantia de Qualitat de les Titulacions de la UPF (6Q-SIGQt.UPF
o 6Q, a partir d’ara), que se situa com a instrument fonamental i font principal d’informació per fer el
seguiment de la qualitat de les titulacions i la seva acreditació.
El 6Q-SIGQt.UPF es revisa, es millora i s’amplia periòdicament i s’entén com un sistema viu en constant
actualització. Per això, en aquest procés són imprescindibles les observacions i les aportacions que es fan
des de les facultats i els departaments a través dels informes de seguiment.
El 6Q-SIGQt.UPF s’inscriu en la modalitat d’Universitat, configurant un sistema intern de garantia de
qualitat per a totes les titulacions de la UPF, tant de grau com de postgrau. Atesa l’estructura de la
Universitat, el model serveix per a tots els centres que imparteixen títols oficials de grau i de màster
universitari i cobreix també els programes de doctorat. Aquest model serveix de marc que facilita la
implementació del sistema de garantia de qualitat a cada centre, incloent els centres adscrits a la UPF.
Actualment, la Universitat té un SIGQ molt centralitzat, bàsicament pel fet que molts dels processos que
es duen a terme s’impulsen o es gestionen directament des d’unitats i serveis centrals. I si bé en el SIGQ
s’especifiquen les comissions i els responsables de la garantia de la qualitat i la millora contínua que hi ha
d’haver a cada centre, no s’entra al detall de com cada centre treballa per assolir aquests objectius.
Evidentment en cada centre hi ha clarament identificats els responsables, els instruments i els processos –
a més a més dels que s’ofereixen des de les unitats i serveis centrals– per assegurar la qualitat i la millora
contínua de les titulacions; però cal formalitzar-los i documentar-los en un SIGQ propi de cada centre.
Actualment s’està treballant en aquesta tasca, que és imprescindible per certificar els diferents SIGQ.
El 6Q-SIGQ.UPF es pot consultar a la web de la UPF següent:
https://www.upf.edu/organitzacio/planificacio/qualitat/Polxtica_de_Qualitat_i_SIGQ_x6Qx/.
L’estàndard global es desglossa en els estàndards concrets següents:
3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i l’acreditació
de les titulacions.
El SIGQ implementat té els processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment, l’acreditació i
l’extinció o reverificació de les titulacions. I són els següents:
B0426. Programar i verificar un nou títol de grau
B0427. Programar i verificar un nou títol de grau
B0429. Modificar un títol de grau
B0430. Modificar un títol de màster
B0436. Fer el seguiment de les titulacions
B0437. Acreditar els títols de grau i de màster universitari: garantir la qualitat dels programes
formatius.
B0428. Extingir o reverificar títols.
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I es poden consultar
SIGQt.UPF.pdf.

a:

https://www.upf.edu/universitat/_pdf/sigq/Processos_vinculats_al_6Q-

3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió
eficient de les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la satisfacció dels grups d’interès.

El SIGQ garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les
titulacions. I així es recull en el procés següent:
B0436. Fer el seguiment de les titulacions
En relació amb la satisfacció dels estudiants i els graduats amb la docència, la UPF disposa d’una sèrie
d’instruments per conèixer-la:
-

Trimestralment, els estudiants fan una enquesta de satisfacció amb la docència rebuda. Els
responsables acadèmics tenen accés als resultats de l’avaluació i poden actuar de manera àgil en
aquells casos en què la situació ho requereixi, i així garantir el model docent UPF, plenament
consolidat, que es caracteritza per un elevat rendiment acadèmic dels estudiants, una permanent
vocació d’innovació i millora docent i un seguiment continu i exhaustiu de la satisfacció dels
estudiants amb la docència rebuda, així com la implicació dels responsables acadèmics en la
garantia de la qualitat docent. El SIGQ ho preveu en el seu procés:
B0440. Gestionar les enquestes de satisfacció de la docència-AVALDO

-

Anualment, es fa una enquesta de satisfacció a l’última promoció de graduats. El curs 2015-2016
s’ha fet per primera vegada l’enquesta de satisfacció als graduats, que impulsa AQU, i la voluntat
és repetir-la cada any i ampliar-la als graduats de màster.

-

Cada tres anys es fa una enquesta als estudiants perquè valorin el sistema i l’organització de
l’ensenyament (EVSOE). El curs 2015-2016 s’ha fet als estudiants de grau i de màster per tercera
vegada, i als de doctorat per primer cop. El SIGQ ho preveu en el seu procés:
B0399. Gestionar l’EVSOE

-

Cada tres anys, AQU fa l’enquesta d’inserció laboral dels graduats de les universitats públiques,
amb la qual, a part de conèixer el grau i la qualitat de la inserció laboral dels nostres graduats,
també s’obté una valoració sobre la docència i les competències adquirides a la universitat.

En relació amb la satisfacció del PDI amb la docència, s’ha fet l’enquesta que proposava AQU Catalunya a
tot el PDI de la Universitat. Els resultats es tenen per departament.
A part d’aquestes enquestes impulsades des de la UPEQ, des d’altres serveis i unitats de la Universitat
també es fan enquestes de satisfacció dels serveis que ofereixen, com és el cas de l’avaluació de l’ACTE
des del CLIK, de les pràctiques externes des del Servei de Carreres Professionals, o de la mobilitat
internacional des del Servei de Relacions Internacionals. Tanmateix, si bé aquestes enquestes són molt
útils per conèixer la satisfacció quant a Universitat amb un servei concret, no sempre permeten tenir
informació pel que fa a titulació. Per això es considera convenient que des de la UPEQ es faci un
seguiment d’aquestes enquestes per tal que la informació que se n’obtingui pugui ser utilitzada per les
titulacions i les UCA.
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Tota aquesta informació, tant els indicadors com els resultats de les enquestes, es troba recollida al
Sistema d’Informació per a la Direcció (SID), a la intranet de la Universitat
(https://www.upf.edu/intranet/sid/), i és la informació que s’utilitza per fer el seguiment de les
titulacions.
La UPEQ és la unitat responsable de proporcionar aquesta informació i mantenir el SID actualitzat, així
com de gestionar les enquestes que permeten conèixer la satisfacció dels diferents col·lectius de la
Universitat.
Addicionalment, i com a suport a la planificació i al seguiment de les accions de millora de les titulacions,
les unitats de suport a la qualitat i la innovació docent (USQUID) dels diferents centres poden fer els
estudis complementaris que considerin pertinents.
Així mateix, també cal tenir en compte l’existència d’altres figures, com la del Síndic de Greuges o la
Bústia de Reclamacions o Suggeriments, com uns canals addicionals a través dels quals la comunitat
universitària pot fer arribar a instàncies de la Universitat el seu malestar i la seva disconformitat amb
algunes de les actuacions que s’hi han dut a terme.

3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per al
perfeccionament continu.
Quant a Universitat, el SIGQ implementat es revisa periòdicament. I es genera un pla de millora que
s’utilitza per al perfeccionament continu. El SIGQ ho preveu en el procés següent:
B0442. Revisar i actualitzar el sistema intern de garantia de qualitat de les titulacions (6QSIGQt.UPF)
L’òrgan central responsable de la revisió del sistema institucional és la Comissió de Qualitat i, com a tal, és
l’òrgan responsable de fer el seguiment, revisar i proposar canvis en el SIGQ, amb el suport tècnic de la
UPEQ.
Aquesta actualització periòdica del SIGQ és necessària per adequar-lo a la realitat canviant i assegurar-ne
la vigència i la utilitat, així com per integrar possibles actuacions orientades a la millora, que inclou tant la
simplificació de processos com la difusió clara i comprensible del sistema.
És important destacar el paper que juguen els informes de seguiment de les titulacions en la revisió i la
millora del 6Q. El fet que en els informes de seguiment de les titulacions s’inclogui la possibilitat
d’incorporar propostes de millora del SIGQ fa que el mateix informe tingui una funció de retroalimentació
respecte al mateix sistema, aportant suggeriments i millores.
L’última revisió del SIGQ es va fer el novembre del 2014, en la qual, d’una banda, es van formalitzar els
canvis fets al 6Q-SIGQ durant els anys anteriors i, d’una altra banda, i sense perdre cap dels apartats del
model AUDIT, 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 així com la
introducció de nous processos.
La propera revisió del SIGQ es preveu per al gener del 2017.
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Resultats de l’acreditació
De les 30 titulacions acreditades fins aquest moment, en 5 es considera que aquest estàndard s’assoleix
amb qualitat, en 12 s’assoleix, i en 13 s’assoleix en condicions. Aquests “en condicions” estan directament
relacionats amb la manca de personalització dels SGIQ als centres. Ja s’han pres mesures en aquest sentit,
i els centres ja estan treballant en l’adaptació del SIGQ al seu en particular.
Propostes de millora
Les propostes de millora d’aquest apartat estan orientades, d’una banda, a la necessitat de recollir més
informació en relació amb la satisfacció dels diferents col·lectius (estudiants, doctorands, graduats, PDI,
directors de tesi, PAS) amb l’organització de la docència, o amb activitats específiques (Pla d’Acció
Tutorial, programa UPF Alumni, pràctiques, etc.).
D’altra banda, també es plantegen una sèrie de propostes vinculades a la formalització del mateix
sistema: adaptar processos als canvis institucionals, personalitzar els SIGQ de les UCA i de l’Escola de
Doctorat, per posar-ne algun exemple.
Totes les propostes de millora d’aquest apartat queden recollides al pla de millora del SIGQ i al pla de
millora de l’AVALDO.
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3.4. Adequació del professorat
La Universitat ha de reflexionar sobre si s’assoleix l’estàndard següent:
El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord amb les
característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants.
L’estàndard es desglossa en els estàndards concrets següents:
4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del
centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, professional.
Al SIGQ hi ha establerts els processos per definir la política de personal docent i investigador, la seva
captació i selecció, la gestió de la seva formació i la seva avaluació:
A10029. Definir la política del personal docent i investigador
B0435. Captar i seleccionar el personal docent i investigador
A10048. Gestionar la formació del personal docent i investigador
B0438. Actualitzar/acreditar el model d'avaluació del PDI
B0439. Gestionar l'avaluació docent del PDI
Des dels seus inicis, a la UPF es van establir uns criteris i uns processos de selecció del professorat
rigorosos en què els professors demostren la seva experiència docent, de recerca i, si escau, professional.
La selecció de candidats es basa en criteris d’excel·lència curricular com per exemple publicacions,
trajectòria professional, capacitat de captació de finançament competitiu, valoració per iguals externs a la
Universitat, així com motivació i capacitat cap a la docència (experiència prèvia i iniciativa per elaborar
propostes docents).
El professorat de la Universitat actualment en plantilla ha passat per aquest procés de selecció i el seu pas
a un estatus de professor permanent no és immediat, sinó que es decideix al cap d’un període d’entre
tres i cinc anys, després d’una avaluació amb informes per part d’agències avaluadores (AQU i/o ANECA) i
un comitè assessor extern (CAE) internacional. La UPF adopta així el sistema de tenure-track en el procés
de captació i retenció de talent.
El curs 2014-2015 a la UPF van impartir docència 1.649 professors (427 equivalents a temps complet, 1
professor amb 240 hores de docència). D’aquests, el 20% és professorat permanent (catedràtics, titulars,
agregats, col·laboradors permanents), al qual cal sumar-hi el 12,5% de professorat temporal a temps
complet (lectors i visitants); el 35% són associats; el 7%, investigadors; el 16,5%, personal acadèmic en
formació; el 9% restant són emèrits, conferenciants, ajudants i d’altres categories. El 46% són doctors. El
19% és internacional. El 78% té la recerca i/o la docència acreditada (dels que la poden acreditar:
catedràtics, titulars, agregats, lectors i col·laboradors permanents), amb tres trams de recerca acreditats
de mitjana i 4,5 de docència. En relació amb la recerca, cal destacar que el curs 2015-2016 la UPF va
participar en una prova pilot impulsada juntament amb AQU per avaluar la recerca a la Universitat i fer
una avaluació als recercadors.
Quant a Universitat, el 58% de la docència està impartida per doctors, que augmenta fins al 70% quan es
tracta de la docència teòrica.
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Als graus, el 56% de la docència, tant teòrica com pràctica, la imparteixen doctors, percentatge que
augmenta fins al 68% si s’analitza únicament la docència teòrica. El 27,6% del total de la docència la
imparteix professorat permanent.
El primer curs dels graus és un curs clau per les implicacions que té el primer any en l’assegurament d’una
transició amb èxit de secundària a la universitat (integració acadèmica, persistència, abandonament...).
Per això és important prestar una atenció especial a l’hora d’establir qui imparteix docència en aquest
curs. A la UPF, el 53% de la docència a primer curs està impartida per doctors i el 31%, per professorat
permanent, percentatges molt similars als globals. Per això és interessant veure qui imparteix la docència
teòrica a primer curs: llavors es veu que el 71% està impartida per doctors i el 48%, per professorat
permanent.
Als màsters, el 73% de la docència la imparteixen doctors; el 36%, professorat permanent, percentatge
que s’enfila fins al 53% si s’hi sumen lectors i investigadors sèniors. En analitzar la docència teòrica,
aquests percentatges augmenten: el 75% d’aquesta docència la imparteixen doctors; el 43%, professorat
permanent, que arriba al 63% si hi afegim lectors i investigadors sèniors.
Un aspecte que es destaca en diferents dels informes fets pels comitès d’avaluació externa en el moment
de l’acreditació dels títols és l’esforç que es fa des de la UPF per lligar la docència amb la recerca. Quant a
Universitat, el 5% de la docència està impartida per investigadors sèniors. Aquest percentatge es tradueix
en un 4% pel que fa a graus i en un 12,5% quant a màsters.
En general, els estudiants estan satisfets amb la docència rebuda. A la pregunta “Estic satisfet amb la
docència rebuda” de l’AVALDO, l’enquesta trimestral que es fa als estudiants, al grau es valora amb una
mitjana de 7,12 el curs 2014-2015 i de 7,22 el curs 2015-2016, i pel que fa a màster és més elevada, de 7,8
els dos cursos.
Amb tota aquesta informació es pot afirmar que el professorat reuneix els requisits del nivell de
qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent,
investigadora i, si escau, professional, i de fet així es reconeix en els 30 informes externs d’acreditació.
Però si bé és cert que quant a centre hi pot haver una idea clara del perfil del professorat que imparteix la
docència, globalment a la Universitat no es disposa de molta d’aquesta informació de manera agregada i
comparada. Per això es proposa com una millora establir un sistema d’indicadors que permeti tenir una
imatge cada curs del perfil del professorat que imparteix docència a la Universitat.
Un altre aspecte que es vol analitzar té relació amb els trams de docència. En aquest sentit, es fan dues
propostes de millora: d’una banda, dissenyar un procediment clar i representatiu de metaavaluació del
procés d’avaluació docent per emprendre modificacions; i, d’una altra banda, conèixer els motius dels
professors que no participen en el procés d'avaluació docent.

4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves
funcions i atendre els estudiants.
La
UPF
té
definits
els
criteris
de
dedicació
docent
del
professorat
(https://seuelectronica.upf.edu/normativa/upf/comunitat/personal_academic/regula.html),
que
preveuen les hores dedicades a la docència a l’aula, les de tutorització d’alumnes, les de direcció del
treball de fi de grau i de màster, la direcció de tesis doctorals, etc. La seva aplicació suposa un repartiment
equilibrat entre el professorat de les tasques de docència, recerca i gestió, de manera que aquest disposa
de la dedicació necessària per atendre adequadament les seves obligacions docents.
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La responsabilitat de l’adjudicació de la docència recau, de manera compartida i coordinada, en el
director de l’estudi i en la direcció del departament.
Entre els mesos de març i d’abril, els centres fan pública l’oferta docent dels seus títols oficials per al curs
següent. Aquesta oferta inclou les assignatures que han de ser impartides per cada departament, amb
l’especificació del nombre de grups d’alumnes i el nombre d’hores de docència presencial de teoria i de
seminari de cadascuna. Correspon als departaments, com a responsables de la gestió del professorat,
assignar l’oferta docent entre els seus membres.
A la UPF, la ràtio Estudiants ETC/PDI ETC6 és de 23,7 estudiants ETC per professor ETC. Als graus aquesta
ràtio és de 24,7 i als màsters, de 16,2. Aquestes xifres s’allunyen molt de les del conjunt del sistema
universitari català; de fet, les dupliquen.
A l’Enquesta de valoració del sistema i organització de l’ensenyament (EVSOE) els estudiants de grau
valoren amb un 6,9 sobre 10 l’accessibilitat i l’atenció dels professors, i els de màster amb un 7,5.

4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora
del professorat.
La UPF, a través del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID), i actualment del CLIK,7 ofereix
suport al professorat per a la millora de la qualitat de l’activitat docent a través dels àmbits i les
actuacions següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programació de formació diversificada adreçada al personal docent
Convocatòria d’ajuts per a la innovació i la qualitat docent (PlaQUID)
Convocatòries d’ajuts per a la innovació i millora de la qualitat docent d’altres institucions
Convocatòria de mobilitat docent Erasmus
Recursos per a l’activitat docent
Cursos en línia oberts i massius (MOOC)
Recull d’experiències aplicades a la docència
Jornada Donem Veu a la Llengua de Signes Catalana
Acreditació de coneixement del català del professorat de la UPF
Premis del Consell Social

D’altra banda, a cada centre hi ha una unitat de suport a la qualitat i la innovació docent (USQUID), els
objectius de les quals són impulsar la renovació pedagògica, promoure la millora dels processos de
docència-aprenentatge i assegurar la màxima qualitat educativa del centre al qual estan adscrites. Les
6

PDI equivalent a temps complet (PDI ETC): es considera que un PDI a TC imparteix 240 hores anuals de docència.
Per obtenir el PDI ETC dividim les hores de docència impartides entre 240.
Estudiant equivalent a temps complet (E ETC): es considera un estudiant a TC aquell que cursa 60 crèdits anuals. Per
obtenir l'E ETC dividim el total de crèdits matriculats en un curs entre 60.
7
Per acord de Govern de 17 de febrer del 2016 es crea el Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement
(CLIK), amb la missió de definir i d’actualitzar el model educatiu integral de la Universitat Pompeu Fabra, dotant-lo
de personalitat i singularitzant-lo per mitjà de l’impuls de la innovació de la docència, la promoció de la
transformació dels processos de docència-aprenentatge i de la incorporació de les eines, recursos i tendències que
han de suposar una optimització pedagògica.
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seves funcions deriven de la interrelació entre l’activitat global del CLIK i la seva pròpia activitat en el
centre.
De cara al professorat estranger, des del mes de juny del 2016 hi ha un pla d’acollida del personal
estranger a la UPF en què s’estableix un protocol que han d’aplicar les secretaries dels centres.

Resultats de l’acreditació
De les 30 titulacions acreditades fins aquest moment, en 10 es considera que aquest estàndard s’assoleix
amb qualitat; en 20, s’assoleix.

Propostes de millora
Les propostes de millora d’aquest apartat són diverses. D’una banda i com s’ha apuntat anteriorment, es
veu la necessitat d’establir un sistema d’indicadors que permeti tenir una imatge cada curs del perfil del
professorat que imparteix docència a la Universitat.
Per una altra banda, hi ha una sèrie de millores vinculades a l’avaluació de la docència del professorat de
la UPF, ja incloses en el pla de millora del Manual d’avaluació de la docència.
Des de cada centre també s’apunta algun aspecte que s’ha de millorar, com és incentivar determinat
professorat perquè faci recerca, disposar d’un pla d’acollida per al professorat nou...
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3.5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
La Universitat ha de reflexionar sobre si s’assoleix l’estàndard següent:
La institució disposa de serveis d’orientació i de recursos adequats i eficaços per a l’aprenentatge de
l’alumnat.
L’estàndard es desglossa en els estàndards concrets següents:
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge, i els
d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral.
La UPF disposa de projectes i de programes específics per facilitar el progrés acadèmic i la futura inserció
professional dels seus estudiants. Així, proposa per a tots els graus la realització de la assignatura
Introducció a la Universitat, i disposa del Pla d’Acció Tutorial i del Servei de Carreres Professionals,
Orientació Professional i Incorporació Laboral.
En aquest apartat també es fa referència a l’esforç de la Universitat per animar els estudiants a fer una
mobilitat i a facilitar-los el procés, així com per rebre els estudiants que visiten la UPF, amb el benentès
que una experiència d’internacionalització és molt enriquidora en tots els sentits.
Tos aquests serveis compten amb una sèrie de processos associats que es recullen en el 6Q-SIGQt.UPF, i
que són els següents:
B0431. Orientar l’estudiant durant els estudis
B0433. Gestionar les pràctiques externes
B0432. Gestionar l’orientació professional
A10015. Gestionar els programes de mobilitat i intercanvi de l'estudiant

Orientació acadèmica
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. Constitueix la resposta formativa i integrada en el
currículum als dubtes i les incerteses inicials dels estudiants de primer curs dels títols de grau.
Impulsat des del Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica, 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.
Cada any es fa una anàlisi d’impacte de les accions d’introducció del curs entre els estudiants de primer, a
partir d’enquestes de percepció d’aprenentatge i de satisfacció, rendiment, abandonament i grau de
participació institucional.
Pla d’Acció Tutorial
El Pla d’Acció Tutorial (ACTE) ofereix als estudiants de grau un servei de tutoria personalitzada. A cada
estudiant que accedeix a una titulació de grau se li assigna un tutor que li proporciona suport,
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assessorament i orientació sobre temes administratius (tràmits, gestions i serveis), que el tutor pot
derivar a altres unitats; personals (motivació i coneixement dels tutorands); orientació (aclariment de
dubtes, trajectòria curricular...); professionals (d’itinerari curricular), i en relació amb necessitats
específiques.
A més a més, des del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID), ara Centre per a la Innovació
en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK), s’ha desenvolupat
una pàgina web que ofereix informació als estudiants sobre qüestions d’interès relacionades amb el
projecte d’acció tutorial, que conté, a més d’informació general per a tots els estudiants, un apartat
específic dirigit als estudiants de primer curs (http://acte.upf.edu/ca).
L’ACTE ja és un pla consolidat, implantat a tots els graus. Des del curs 2011-2012 fins al 2015-2016 ha
augmentat en un 20% la utilització de les tutories per part dels estudiants.
Les últimes accions realitzades en el projecte estan relacionades amb l’avaluació del Pla d’Acció Tutorial
per part dels coordinadors dels tutors, els tutors, els estudiants i les secretaries. Amb aquest objectiu el
curs 2015-2016 s’ha fet una enquesta als estudiants per valorar l’ACTE i, a grans trets, els principals
resultats obtinguts són que el 50% dels estudiants de primer i segon curs coneixen l’acció tutorial, però
només el 50% d’aquests l’utilitzen. Una primera conclusió que se’n desprèn és que els estudiants saben
que hi ha la figura del tutor, però no ho relacionen amb el Pla d’Acció Tutorial. En aquest sentit, serà
necessari treballar per donar una informació més coherent. En relació amb els tutors, el que s’ha vist és
que no cal que tothom siguin tutor, que cal definir bé quin és el seu paper i les seves funcions...
En paral·lel, i durant els últims anys, en alguns graus s’ha anat introduint la figura de mentor: estudiants
de tercer i quart curs que, a partir de la seva experiència, n’ajuden d’altres de primer any quant a
funcionament del grau, de la Universitat, o l’enfocament d’assignatures. Aquesta és una figura molt
interessant que seria convenient encaixar amb la figura del tutor, de manera que es complementin. Però
aquest ja és un projecte per als propers anys.
Quant a màsters, molts ja tenen els seus propis sistemes de tutories, i des dels diferents
departaments/UCA es treballa per oferir sistemes més integrats de tutories.

Orientació professional
La Universitat Pompeu Fabra, a través del Servei de Carreres Professionals (SCP), desenvolupa i coordina
un seguit d’activitats per afavorir la transició entre l’etapa de formació acadèmica dels estudiants i
graduats i el món laboral. Aquestes activitats estan dissenyades de manera que aportin certa continuïtat
al procés d’inserció, orientació i reorientació laboral dels estudiants i graduats, des que entren a la
universitat fins que la deixen una vegada graduats i inicien la seva etapa professional.
En aquest sentit, doncs, el Servei de Carreres Professionals prepara la transició dels nostres estudiants al
mercat laboral a través de quatre instruments:
A.
B.
C.
D.

Les pràctiques externes en empreses i/o institucions i la Borsa de Treball
El servei d’orientació professional personalitzat
El programa de desenvolupament de competències Skills UPF
La fira d’ocupació UPFeina.
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A. Les pràctiques externes en empreses i/o institucions i la Borsa de Treball
A la UPF tots els graus preveuen la possibilitat de fer pràctiques professionals, ja sigui amb caràcter
obligatori (en vuit graus) o bé amb caràcter optatiu. Les pràctiques professionals es classifiquen com a
curriculars, quan comporten una equivalència en crèdits, i extracurriculars, quan fer les pràctiques no té
conseqüències curriculars. Tot i així, en ambdós casos es fa un seguiment del període.
La UPF, a través del Servei de Carreres Professionals, treballa per posar a disposició dels seus estudiants
una oferta de pràctiques cada vegada més àmplia i de més qualitat, al mateix temps que ha desenvolupat
un nou model integral de gestió i de relació amb les empreses, establint un marc profitós per a tots els
actors implicats (estudiants, graduats, Universitat i empreses) en què puguin cobrir les seves demandes i
necessitats.
Durant el curs 2014-2015 es van signar 3.086 convenis de pràctiques (2.633 de grau, 411 de màster, 42 de
doctorat). D’aquests, un 85% es van signar a partir de les 2.650 ofertes de pràctiques que les entitats i les
empreses van publicar al Campus Treball. La resta de convenis són resultat de la proactivitat dels
estudiants.
El 55% dels convenis van ser curriculars (1.709) i el 45% no curriculars (1.377). Pel que fa a la
remuneració, es van retribuir el 51% dels convenis curriculars i el 82% dels extracurriculars.
Pràctiques en empreses
Convenis de pràctiques
Pràctiques curriculars (%)
Pràctiques no curriculars (%)
Pràctiques remunerades (%)

2013-2014

3.081
56
44
62

2014-2015

3.086
55
45
64,8

Font: Servei de Carreres Professionals

En finalitzar cada període de pràctiques, des del Servei de Carreres Professionals es fa arribar a les
empreses i als estudiants una enquesta per valorar tant el grau de satisfacció pel servei ofert des de l’SCP
com amb l’estada en pràctiques en el seu conjunt de cadascun dels estudiants.
D’aquestes enquestes, se’n desprèn que un 94% 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 que fan pràctiques, el 63% dels quals ho fa en el seu darrer any d’estudis, un 58%
manifesta que el motiu pel qual ha decidit fer pràctiques és la possibilitat d’obtenir una experiència
professional o una oportunitat d’inserir-se al mercat laboral.
A més, el 79% dels estudiants que han fet pràctiques, tant curriculars com extracurriculars, considera que
ha millorat les seves habilitats i competències en finalitzar el període.
Opinió dels ocupadors
Repetiria l'experiència (%)
Valoració (en una escala d’1 a 5)

2013-2014

2014-2015

88
4

94
4

Font: Servei de Carreres Professionals
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Opinió dels estudiants
Motiu per fer la pràctica: obtenir experiència professional (%)
Han millorat les seves habilitats i competències (%)

2013-2014

2014-2015

60
84

58
79

Font: Servei de Carreres Professionals

Des de l’SCP també es fa una tasca de prospecció constant, amb l’objectiu de donar a conèixer el talent
UPF a les empreses i a les entitats i oferir, per tant, més oportunitats als seus estudiants i graduats.
En aquest sentit, el curs 2015-2016, l’SCP va posar en marxa una prova pilot de prospecció focalitzada en
dos àmbits d’estudi: el d’humanitats i el de ciències polítiques i socials. Per això, es va recuperar el
contacte amb empreses i institucions amb qui ja s’havia col·laborat anys enrere per tal de convidar-les,
altra vegada, a acollir estudiants en pràctiques. Aquesta prova pilot va suposar que l’SCP pogués oferir 20
ofertes de pràctiques noves per als àmbits esmentats i, sobretot, reprendre la relació amb institucions i
empreses amb qui s’havia perdut el contacte.
De cara al proper curs 2016-2017, s’està elaborant un pla de prospecció, incidint especialment en aquells
àmbits d’estudi de més difícil inserció laboral, en aquells sectors amb qui fins ara s’havia col·laborat
relativament poc, com el Tercer Sector i, per últim, intentant millorar la projecció internacional dels
nostres estudiants aconseguint més ofertes de pràctiques en àmbits internacionals.
D’altra banda, el servei de Borsa de Treball posa a disposició de les empreses, institucions públiques i
professionals liberals el talent UPF per tal que pugui incorporar-lo a les seves organitzacions per la via
d’un contracte laboral.
Durant el curs 2014-2015 es van gestionar 1.563 ofertes de treball (xifra que representa un augment del
42% respecte al curs anterior).

B. Servei d’Orientació Professional
A falta d’una figura que proporcionés atenció personalitzada i a mida als estudiants i als graduats de la
Universitat en relació amb les seves inquietuds i dubtes sobre el propi projecte professional es va crear, al
llarg del curs acadèmic 2014-2015, el nou Servei d’Orientació Professional.
Normalment, aquest servei dóna resposta a demandes concretes en relació amb el projecte professional
dels estudiants i dels graduats. Un procés d’orientació professional complet consta d’un total de quatre
fases ben diferenciades: autoconeixement i definició d’objectius professionals, coneixement de l’entorn
laboral, desenvolupament de competències, i estratègies, eines i canals per a la recerca de feina. El Servei
d’Orientació Professional posa a disposició dels estudiants i dels graduats totes les fases del procés
d’orientació.
El curs acadèmic 2014-2015, es va atendre un total de 115 usuaris. Es poden observar diferències
rellevants quant als àmbits de procedència. Un 39,1% pertanyien a l’àmbit d’economia i empresa. Un
17,4%, a l’àmbit de comunicació. Els usuaris de la Facultat de Dret van representar un 16,5%, i els de la
d’Humanitats, un 11% sobre el total. La inscripció al servei des de Ciències de la Salut i de la Vida i
Enginyeries podríem dir que va ser simbòlica.
Pel que fa als diferents col·lectius de la comunitat UPF, el 60% eren estudiants, sobretot de tercer i quart
curs de carrera. Un 20% del total de persones ateses s’havia graduat feia menys d’un any, i un altre 20%
eren graduats que feia més d’un any que havien sortit de la universitat.
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C. Programa de desenvolupament de competències professionals Skills UPF
Des del curs acadèmic 2013-2014, el Servei de Carreres Professionals, en col·laboració amb el programa
UPF Alumni, ofereix a tots els estudiants i graduats de la UPF un nou programa d’activitats d’orientació
professional i desenvolupament de competències que porta el nom de Skills UPF.
Aquest nou programa, que es va crear donada la necessitat de reforçar les competències dels estudiants i
dels graduats en els llocs de treball, així com les mancances percebudes en els estudiants per part del
Servei d’Orientació Professional i del Servei de Suport a l’Emprenedoria, l’UPF Business Shuttle, organitza
gairebé 75 activitats a l’any, que estan distribuïdes en quatre blocs:
• Tècniques de recerca de feina
• Mercat de treball
• Competències clau
• Suport a l’emprenedoria
Durant el curs acadèmic 2014-2015, es van dur a terme 81 activitats d’orientació i desenvolupament
professional, a les quals es van inscriure un total de 4.886 estudiants/graduats. Finalment, però, hi van
participar 2.633 persones, de les quals gairebé un 80% eren estudiants i el 20% restant, antics alumnes de
la UPF.
La majoria d’aquestes activitats són transversals (és a dir, obertes a estudiants i a graduats dels vuit
àmbits d’estudi de la UPF), entre elles, seguint les directrius del Pla Estratègic de la UPF, cada vegada se
n’organitzen més sobre internacionalització de la carrera professional a través de les pràctiques a
l’estranger o sobre emprenedoria social i oportunitats al Tercer Sector.
El bloc Mercat de treball, però, sol ser específic per àmbit d’estudi, donat que inclou les activitats ofertes
directament per a les empreses que vénen a captar talent (ja sigui via presentació d’empresa, via business
case o via taula rodona sobre sortides professionals, que se solen organitzar conjuntament amb la facultat
implicada i els antics alumnes de la UPF que treballen en l’empresa).
Com a novetat, per tal d’incentivar la participació de més estudiants en aquestes activitats, des del curs
2015-2016 el programa Skills UPF ofereix crèdits ECTS.

D. Fira d’ocupació de la UPF: UPFeina
UPFeina és el punt de trobada per a estudiants i graduats de la UPF que volen incorporar-se al món
laboral, i les empreses i institucions que volen captar-ne el talent. Es tracta de l’esdeveniment més
important de reclutament a la Universitat, del qual s’ha celebrat l’onzena edició aquest curs acadèmic
2015-2016. Enguany s’ha assolit el màxim de participació des de la seva primera edició. Les entitats
participants han superat la seixantena, i el nombre d’estudiants i de graduats també ha augmentat i ha
arribat gairebé als 3.500.
L’any 2014 se’n va celebrar la desena edició en una nova ubicació, el pati de Roger de Llúria del campus
de la Ciutadella, el que va representar l’oportunitat de poder acollir un major nombre de participants i
d’obtenir una major visibilitat per a l’espai de networking, és a dir, l’espai on s’ubiquen els estands de les
empreses.
Com en anteriors edicions, gairebé el 50% dels participants provenien dels estudis de l’àmbit d’economia i
empresa, seguit dels de dret i de comunicació. El nombre de participants en les activitats va augmentar un
60% respecte a l’edició d’UPFeina 2013.
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Pel que fa a entitats, en va aplegar 59 en total: 45 empreses de diferents sectors, de les quals 3 eren
estrangeres; i 14 institucions. Els àmbits d’estudi més demandats van ser, en un 30%, economia i
empresa, seguits del de dret, amb un 20%, i del d’enginyeries, amb un 18%. Els de comunicació i de
traducció seguien la llista, amb un 10% cada àmbit, i la resta van representar gairebé el 4%.
Pel que fa a les activitats dutes a terme al llarg de la jornada, destaquem les del Territory Manager de
LinkedIn Espanya, el taller d’emprenedoria social, el panell d’oportunitats per treballar a l’estranger i les
190 entrevistes en format speed-networking realitzades per 21 de les empreses participants.
Com a novetats del programa d’UPFeina 2014, les empreses que van tenir l’opció de presentar-se
mitjançant un elevator-pitch davant dels potencials candidats; i als estudiants i graduats se’ls oferia la
possibilitat de revisar el seu currículum a l’estand del Servei de Carreres Professionals.

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.
L’última enquesta que es va fer als graduats de grau i de màster va ser el gener del 2014. Per als graduats
de grau l’enquesta es va fer sobre la promoció del curs 2009-2010 (encara llicenciats i diplomats, no
graduats en grau), i va ser la cinquena feta; per als graduats de màster és la primera, i es va fer a les
promocions 2009-2010 i 2010-2011.
AQU fa arribar a cada universitat el detall dels resultats de les enquestes als seus graduats. D’una altra
banda, els resultats agregats per titulació/universitat i per àmbit d’estudi són públics a la pàgina web
d’AQU. Amb aquests resultats, la UPEQ fa una anàlisi i un informe comparat per titulació per tal que els
responsables acadèmics disposin de la informació necessària per fer la seva pròpia anàlisi en relació amb
la inserció laboral dels seus graduats. Tota aquesta informació és accessible des del SID (per als graus:
https://www.upf.edu/intranet/sid/7q5/graus/q5IL/,
i
per
als
màsters:
https://www.upf.edu/intranet/sid/7q5/masters/q4IL/inslab.html).8
Fins ara, els resultats de les enquestes d’inserció de grau es referien als llicenciats i als diplomats, i això ha
comportat una sèrie de problemes a l’hora d’acreditar els títols de grau, ja que en la majoria de casos no
es disposava d’informació sobre la situació dels seus graduats. El gener del 2017 AQU farà de nou
l’enquesta d’inserció laboral i aquest cop ja serà sobre una cohort de graus, la del 2012-2013. Per altra
banda, la Universitat s’està plantejant fer una enquesta pròpia als estudiants titulats, una enquesta
senzilla que serveixi per completar la d’AQU Catalunya oferint una visió de la situació laboral dels
estudiants quan sol·liciten el títol.

Mobilitat
La Universitat Pompeu Fabra, amb el vicerector per a la Internacionalització de la Universitat i les
Relacions Internacionals al capdavant, i a través del Servei de Relacions Internacionals, fa una aposta clara
i ferma per la mobilitat dels estudiants.
8

A l’annex 9 es poden consultar els principals resultats de l’enquesta d’inserció laboral de graus i màsters
d’AQU.
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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 es 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’estudis de les més de 250 universitats sòcies que la
UPF té en 47 països d’arreu del món. Així, els estudiants de la UPF quan marxen a 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 de fi de grau durant l’estada a fora, per bé que s’hagi
de defensar a la UPF.
A més, l’estiu també es pot aprofitar a través del programa Global Cities, que s’ofereix conjuntament amb
la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (UCLA) o el programa pilot Mobilitat en Aprenentatge Servei
(MApS), que engega el 2016 amb la intenció d’obrir una nova via de mobilitat que fusioni pràctiques
curriculars i vocació de servei.
Més enllà de les possibilitats acadèmiques, en el disseny dels plans d’estudis es destaca el component de
la mobilitat en l’àmbit competencial, en tant que contribueix a millorar una eina fonamental com les
llengües i a la maduració personal dels futurs graduats.
El curs 2014-2015 gairebé 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
2014-2015 el 30% dels graduats de grau l’havien feta, 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
n’han fet abans cap.
Un cop facilitada i fins i tot incentivada la mobilitat dins dels plans d’estudis, s’han endegat algunes
iniciatives d’aprofundiment en els intercanvis mitjançant el disseny de mobilitats més estructurades, amb
socis privilegiats que poden donar lloc a dobles titulacions. Entre aquestes iniciatives es troba la primera
doble titulació en Economia amb la Universitat de Tolosa I Capitole, iniciada el 2015. Es tracta d’una
primera experiència que es vol incentivar i replicar en altres àrees d’estudi. També hi trobem el projecte
de mobilitat estructurada engegat per la Facultat de Dret (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
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s’han vist potenciades amb el finançament que la Unió Europea ha atorgat a la UPF a través del programa
Erasmus+.
Pel que fa als programes de màster, si bé la mobilitat és pràcticament inexistent degut a la curta durada
dels programes, hi ha diverses col·laboracions de dobles titulacions. Concretament, la UPF compta en
l’actualitat amb set programes de doble titulació de màster internacionals a iniciativa del Departament de
Ciències Polítiques i Socials i un programa de màster conjunt internacional a iniciativa del Departament de
Comunicació. Fins a l’actualitat, un total de 79 estudiants han obtingut una doble titulació o una titulació
conjunta internacional en el marc d’aquests programes.
5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la
titulació.
Al SIGQ hi ha establerts els processos per gestionar els recursos materials i tecnològics de suporta a la
docència i a l’aprenentatge:
A0031. Gestionar els recursos materials: béns, espais i equipaments
A10058. Gestionar els serveis generals complementaris
A0032. Gestionar els serveis de tecnologia i recursos de la informació de suport a la docència, a
l’aprenentatge, a la recerca i a la gestió
És indubtable la importància que es dóna des de la Universitat a disposar d’uns recursos materials i uns
serveis adequats per a tots els estudiants, i així queda reflectit en la satisfacció que manifesten els
estudiants en l’EVSOE 2016.
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D’altra banda, els resultats de l’enquesta de satisfacció dels graduats de grau impulsada per AQU i feta
per primer cop als graduats el curs 2015-2016 també apunten cap a una satisfacció generalitzada dels
graduats amb les instal·lacions (aules i espais docents). i, així, el 82,2% n’estan satisfets o molt satisfets:

I amb els recursos facilitats pels serveis de Biblioteca i de suport a la docència, amb els quals el 76% dels
estudiants n’estan satisfets o molt satisfets:

En aquest punt, cal destacar que la UPF constitueix un referent en el panorama universitari espanyol en la
implantació del model del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Recerca (CRAI).
Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
Novembre del 2016

29

Informe de seguiment d’universitat. 2016
Aquest model significa la integració, en un espai comú, de tots els serveis i mitjans relacionats amb les
tecnologies i els recursos de la informació que els estudiants necessiten en el desenvolupament de la seva
activitat a la universitat. Aquesta concentració en comporta una major facilitat d’ús i un millor
aprofitament. A la Biblioteca/CRAI els estudiants troben aquells espais, recursos i serveis necessaris per
poder dur a terme les seves tasques acadèmiques. Aquest disseny organitzatiu propicia, a més, la
implementació de nous serveis i la posada a punt de nous espais (per al treball en grup, per exemple) amb
nous i millors equipaments i una visió integradora dels serveis i els professionals que els presten.
Així doncs, la Biblioteca/CRAI és una unitat fonamental de suport a la docència i a l’aprenentatge a la UPF.
Cada campus disposa de la seva Bibioteca/CRAI. A l’annex 7 es poden consultar els trets més característics
i definidors dels serveis que la Biblioteca/CRAI presta als seus usuaris, professors i estudiants, per
materialitzar la seva missió.

Resultats de l’acreditació
De les 30 titulacions acreditades fins aquest moment, en 26 es considera que aquest estàndard s’assoleix
amb qualitat; en 4, s’assoleix.

Propostes de millora
Les propostes de millora en aquest apartat estan adreçades bàsicament als serveis d’orientació acadèmica
i professionals. Moltes estan proposades pels comitès d’avaluació externa en el moment de l’acreditació,
si bé des dels diferents serveis ja s’és conscient de determinades mancances.
Més concretament, es posa l’atenció en alguns aspectes del Pla d’Acció Tutorial (ACTE), a incrementar
l’oferta de pràctiques i establir ponts entre la Universitat i els ocupadors, i a augmentar el nombre de
places de mobilitat, entre d’altres.

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
Novembre del 2016

30

Informe de seguiment d’universitat. 2016

3.6. Qualitat dels resultats dels programes formatius
La Universitat ha de reflexionar sobre si s’assoleix l’estàndard següent:
Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació. Els
resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa als assoliments acadèmics, que es
corresponen amb el nivell del MECES de la titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics, de
satisfacció i laborals.
L’estàndard es desglossa en els estàndards concrets següents:
6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el
nivell del MECES de la titulació.
Les activitats de formació dutes a terme a la Universitat Pompeu Fabra estan orientades a obtenir els
resultats d’aprenentatge assenyalats en les memòries de verificació de les titulacions que s’imparteixen.
Les competències previstes per als futurs graduats es tradueixen en resultats d’aprenentatge que
impliquen coneixements, habilitats i formes de comportar-se lligades a valors ètics i/o professionals.
En l’enquesta de satisfacció dels graduats que AQU, juntament amb les universitats, va fer als estudiants
graduats el curs 2014-2015, la resposta sobre la satisfacció amb l’experiència educativa va ser –quant a
Universitat– la que es pot veure a la taula següent:
6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global (estàndards 6.1. i 6.2)
Curs 2014-2015
Mitjana (escala 1-5)
Estructura i aprenentatge
3,4
Impacte personal en els estudiants
3,7
Serveis i equipaments
3,7
Percentatge
Voluntat de tornar a repetir el mateix títol
73,0%
Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat
81,9%
És interessant destacar que alguns resultats coincideixen amb els que s’obtenen en d’altres enquestes
pròpies de la UPF, com és el percentatge d’estudiants que repetirien la mateixa universitat (81,9%), molt
similar al 81,4%, que a l’EVSOE diuen que recomanarien la UPF. Aquests són els resultats de la primera
edició d’aquesta enquesta de satisfacció als graduats. Caldrà veure com evolucionen les respostes en les
properes edicions, i sobretot com evolucionen estudi per estudi per tal de poder actuar en aquelles
titulacions on les valoracions siguin més baixes (a l’annex 10 es poden consultar els resultats per
titulacions).

6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per
garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos.
En parlar de les activitats formatives que es duen a terme a la Universitat és important distingir entre les
activitats formatives i les metodologies habituals en la docència de les assignatures del currículum i les
activitats transversals. Les primeres estan estretament lligades a la manera d‘impartir la docència. En
aquests casos cada centre organitza la docència tal com considera més adient per assolir els objectius
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pretesos, a través de classes magistrals, seminaris, grups de pràctiques, treball en grup, treball
individual... En el segon cas es tracta d’activitats transversals gestionades des dels centres o de la
Universitat, que també fomenten l’aprenentatge i l’adquisició de competències previstes al MECES, com
són el Curs d’Iniciació a la Universitat, les tutories, la mobilitat, les pràctiques externes, cursos i activitats
orientades a la inserció laboral..., per assenyalar les més comunes pel que fa a tota la Universitat.
El sistema d’avaluació es fa públic abans de l’inici de cada curs a través dels plans docents de l’assignatura
(PDA), que es troben al Campus Global, al costat del pla d’estudis del grau, i a l’Aula Global de cada
assignatura. El PDA constitueix un contracte pedagògic pel qual l’estudiant coneix les competències i els
continguts de l’assignatura, els resultats d’aprenentatge esperats i els instruments d’avaluació emprats, i
el seu sistema de ponderació. Els plans docents són revisats pel coordinador docent, que garanteix que els
sistemes d’avaluació estiguin especificats i d’acord amb les directrius establertes per cada centre.
(Normativa del Pla Docent de l'Assignatura. Acord del Consell de Govern de 6 d'octubre del 2008,
modificar
per
acord
del
Consell
de
Govern
de
9
de
maig
del
2012.
https://seuelectronica.upf.edu/normativa/upf/docencia/estudis-oficials/pladocent.html)
D’altra banda, durant el període d’aplicació dels graus s’ha produït un canvi important relatiu a l’avaluació
en el conjunt de la UPF. La implantació progressiva de l’avaluació contínua, derivada de l’EEES, va fer
menys adequat del que ho havia estat fins aleshores el sistema tradicional de convocatòria ordinària
durant el curs i segona convocatòria extraordinària el mes de setembre. Els principals factors en aquesta
inadequació van ser la distància temporal entre l’avaluació contínua i la segona convocatòria, i la dificultat
de reproduir les condicions de l’avaluació contínua fora del curs normal de les classes.
A partir del curs 2012-2013, la solució adoptada ha estat la supressió de la convocatòria de setembre i la
instauració d’una convocatòria única per a cada curs acadèmic amb una possible recuperació de les
assignatures, amb un marge ampli de les facultats per concretar els detalls del sistema de recuperació.
En un apartat anterior ja s’ha fet esment de la valoració dels estudiants amb la docència rebuda, que als
graus es valora amb una mitjana de 7,12 el curs 2014-2015 i de 7,22 el curs 2015-2016, i als màsters és
més elevada, de 7,8 els dos cursos (“Estic satisfet amb la docència rebuda”, AVALDO).

6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació.
Al SIGQ s’estableix el procés per fer el seguiment de les titulacions i que preveu analitzar els indicadors de
resultats (rendiment, graduació i abandonament) de la titulació:
B0436. Fer el seguiment de les titulacions

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, tant als graus com als màsters.
Tanmateix, cal assenyalar que la dispersió entre estudis és elevada. Per això és tan important l’anàlisi
estudi per estudi per detectar punts forts, punts febles i propostes de millora, que és el que ja es fa des de
cada centre amb els informes de seguiment de les titulacions.
Quant a graus, 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 prou extensa d’alguns dels indicadors clau, com són la taxa de
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graduació i la taxa d’abandonament, perquè tot just aquest curs 2014-2015 hi ha hagut la tercera
promoció de la majoria de graus, que es van iniciar el curs 2009-2010, i la quarta dels que van començar el
2008-2009,9 amb la qual cosa hi ha tendències que caldrà veure si amb el temps s’estabilitzen, i en quins
nivells.
Ara per ara, els resultats globals de la Universitat són molt positius, per sobre de la mitjana del sistema
universitari públic català (SUPC); i en alguns indicadors a molta distància, com és el cas de la taxa de
graduació, que està pràcticament 20 punts per sobre la del SUPC (48%).
Taula resum d’indicadors de rendiment acadèmic dels graus. UPF, fins als curs 2014-2015
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
UPF
Total de graduats*
265
1.372
1.740
Taxa de graduació (TG)
63,49
64,83
Taxa d’eficiència (TE)
97,95
96,73
94,96
Taxa de rendiment (TR)
82,38
83,02
86,73
88,4
90,30
89,98
Taxa d’abandonament (TA)
29,5
27,9
Abandonament RP1C
12,56
13,79
12,81
13,14
10,81
11,7
* Només es tenen en compte els graduats de graus, no els de les diplomatures ni llicenciatures ni enginyeries que s’estan extingint.

2014-2015

1.811
66,99
93,3
89,13
24,47
12,64

Entrant al detall dels estudis, s’aprecia que hi ha una sèrie d’estudis amb uns indicadors molt per sota de
la mitjana de la Universitat: bàsicament són els d’Humanitats i les Enginyeries. Tots en són conscients i
apliquen mesures per corregir aquesta situació.
En relació amb la satisfacció dels graduats amb els estudis cursats a la UPF, es desprèn que si poguessin
tornar a triar, un 72,5% seguiria una altra vegada la mateixa titulació; mentre que un 81,5% escolliria de
nou la Universitat Pompeu Fabra per fer els seus estudis. Són uns resultats que mostren un elevat grau de
satisfacció per part dels estudiants. Els resultats d’aquestes dues preguntes són coherents amb els
resultats obtinguts en les mateixes preguntes de les enquestes d’inserció laboral que realitza AQU
Catalunya i amb les EVSOE que es fan a la UPF. Per tant, estem davant una consolidada satisfacció dels
graduats i dels estudiants amb la UPF i els seus estudis.
9

Medicina va començar el curs 2008-2009, però com que és una titulació de sis anys no ha tingut titulats fins
aquest curs 2013-2014.
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Quant a màster, els resultats globals de la Universitat encara tenen més èxit, amb uns percentatges de
consecució molt elevats i amb tendència ascendent en la majoria de casos. El fet que la majoria dels
màsters siguin estudis d’un any de durada ajuda a obtenir aquests bons resultats i explica també que en
aquest cas no hi hagi grans diferències amb la resta del SUPC.

Taula resum d’indicadors de rendiment acadèmic dels màsters. UPF curs 2014-2015
2008-2009 2009-2010
2010-2011 2011-2012
2012-2013 2013-2014
UPF
Graduats
408
590
676
699
645
650
Taxa de graduació
77,6%
86,6%
82,8%
84,8%
86,6%
87,5%
(Graduats en t i t+1)
Graduats en t
72,7%
65,8%
72,2%
73,6%
73,2%
78,5%
Taxa d’eficiència
97,1%
95,9%
95,0%
95,5%
96,4%
97,1%
Taxa de rendiment
91,6%
91,6%
90,5%
92,0%
93,1%
93,5%
Abandonament
17,2%
10,2%
12,6%
11,5%
11,5%
9,3%

2014-2015

655
88,1%
64,7%
97,7%
89,7%
8,2%

Els màsters amb un abandonament més elevat són Recerca en Ciència Política (28%), Estudis del Discurs:
Comunicació, Societat i Aprenentatge (27,3%), Recerca en Sociologia i Demografia (25%), i Democràcies
Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat (23,1%).
Segons que es desprèn de l’EVSOE, la satisfacció dels estudiants de màster amb els seus estudis és de 7 en
una escala de 0 a 10, i el 85% recomanaria estudiar un màster a la UPF.
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6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació.

Com s’ha comentat a l’estàndard 5.1, els valors dels indicadors d’inserció laboral fan referència als
graduats de llicenciatures i de diplomatures, i per tant no aporten informació sobre els graduats de graus.
Tanmateix, sí que aporten una informació que pot servir de referència de cara als graduats dels graus.
Resultats de l'enquesta d'inserció laboral dels graduats de grau. AQU 2014
Enquesta als graduats de grau de la promoció 2009-2010
Graus UPF SUC
Taxa d'ocupació
83
85
% de graduats que estan treballant tres anys després de finalitzar
els estudis
Taxa d'adequació
77
75
% de graduats que realitzen funcions que requereixen formació
universitària
Valoració de la formació teòrica rebuda
7,67
6,77
En una escala de 0 a 10
Valoració de la formació pràctica rebuda
6,22
5,59
En una escala de 0 a 10

En relació amb els màsters, l’enquesta d’AQU del 2014 és la primera que es fa a aquest col·lectiu.
Resultats de l'enquesta d'inserció laboral dels graduats de màster. AQU 2014
Enquesta als graduats de màster de les promocions 2009 i 2010
Màsters UPF SUC
Taxa d'ocupació
84,5
85
% de graduats que estan treballant tres anys després de
finalitzar els estudis
Taxa d'adequació
44,8
51
% de graduats que realitzen funcions que requereixen formació
de màster

Ja fa uns anys que la informació de què disposa la UPF en relació amb la inserció laboral dels graduats és
la que proporciona AQU a partir de la seva enquesta d’inserció laboral, finançada per AQU conjuntament
amb els consells socials de les universitats. L’enquesta d’AQU va acabar substituint la que feia la mateixa
universitat perquè es va considerar, justament, que s’estaven duplicant recursos.
L’última enquesta d’AQU es va fer el gener del 2014 a graduats del curs 2009-2010. La propera es farà el
gener del 2017 sobre els graduats el 2013; però, tot i així, sembla que hi ha necessitat de disposar de més
informació de la que proporciona AQU (això és el que s’ha traslladat des dels comitès d’acreditació
externs).
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Resultats de l’acreditació
De les 30 titulacions acreditades fins aquest moment, en 13 es considera que aquest estàndard s’assoleix
amb qualitat, i en 17, que s’assoleix.

Propostes de millora
Les propostes de millora per a aquest estàndard quant a Universitat fan referència a l’avaluació contínua,
de cara al fet que l’estudiant tingui un coneixement més continuat de la seva evolució en els estudis que li
permeti anar millorant al llarg del trimestre; a disminuir l’abandonament en algunes titulacions on aquest
és molt elevat; a tenir més informació sobre la inserció laboral dels graduats.
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4. Pla de millora
A continuació s’adjunta el pla de millora de l’ISU 2016, en què es recullen propostes de millora per a
cadascun dels estàndards que s’han d’impulsar o aplicar des dels diferents serveis i unitats centrals de la
Universitat.
Com ja s’ha dit en algun punt de l’informe, aquestes propostes sorgeixen tant des dels serveis i les unitats
com des dels informes d’acreditació i seguiment dels centres.
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PLA DE MILLORA DE L’ISU 2016
Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu
Curs

2015-16

2015-16

Centre/
Unitat/
Servei
ESUP,
RRLL,
HUM

UCA
UPEQ

Diagnòstic

Identificació
causes

Titulacions amb una ràtio
D/O inferior a 1 i en
conseqüència amb una
nota d’accés baixa

La coordinació docent és
un aspecte que els
estudiants consideren que
cal millorar

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
Novembre 2016

de

les

Objectius que s’han d’assolir

Accions proposades

Prioritat

Responsabl
e

Terminis

-Falta de suficient
coneixement de la
titulació a la societat
-Preferència per altres
titulacions que es creu
que
tenen
millor
inserció laboral

Augmentar
el
nombre
d’estudiants que escullen la
titulació en 1ª opció

Analitzar motius baixa demanda

Alta

UPEQ/UCPI

2017-18

Un dels aspectes pitjor
valorats
en
les
enquestes que es fan
als
estudiants
(Enquesta
de
satisfacció
dels
graduats, EVSOE)

Millorar la coordinació docent

Alta

UPEQ/Resp
onsable
UCA

2017-18

Analitzar com es promocionen els
estudis en els que hi ha menys
demanada
Incrementar i adequar les accions de
promoció d’aquestes titulacions
Estar atents a les valoracions que fan els
estudiants sobre aquest aspecte i
traslladar-ho a les UCA
En els estudis amb pitjors valoracions
ajudar a pensar actuacions de millora
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Estàndard 2. Pertinència de la informació pública
Curs

2015-16

2015-16

Centre/
Unitat/S
ervei
UCPI/
UPEQ/O
TQ
Centres/
UPEQ/O
TQ

Diagnòstic

Identificació
causes

de

les

Dificultat per trobar la
informació
En alguns casos puntuals
la
informació
està
dispersa, és insuficient o
fins i tot inexistent

Falta informació sobre
el perfil acadèmic i
professional
dels
professors (MED, CPS,
HUM)

Objectius que s’han d’assolir

Accions proposades

Prioritat

Responsabl
e

Terminis

Trobar la informació de manera
fàcil i ràpida

Reestructurar les pàgines web per tal que
la informació sigui més fàcil de trobar

Mitjana

UCPI
/
UPEQ/OTQ

2017-18

Homogeneïtzar,
millorar
i
completar la informació que es
dóna des dels centres

Supervisar des de la UPEQ/OTQ la
informació que es dóna des dels centres i
com es dóna

Mitjana

UPEQ

2018-19

Mitjana

UPEQ/UCPI/
Centres

2018-19

Instar i col·laborar amb els centres
perquè proporcionin la informació que
falti

Falta informació sobre
els centres on es fan les
pràctiques (MED)

2015-16

IPAE
MED

Encara és escassa la
informació que es dóna
en anglès a la web

Falta informació sobre
el pla tutorial específic
de les titulacions (CPS)
Quant a Universitat,
encara hi ha molta
informació clau que no
es troba en anglès

Augmentar el volum d’informació
en anglès per tal d’augmentar la
internacionalització

Traduir la informació clau que es dóna a
la web en anglès

Quant
a
centres,
escassetat d’informació
sobre
els
estudis
accessible en anglès

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
Novembre 2016
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Estàndard 3. Eficàcia del sistema intern de garantia de la qualitat

Pla de Millora del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de la Universitat Pompeu Fabra
Curs

Diagnòstic

Identificació de les causes

201314

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

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

201415
201415

201415

201415

201415

Objectius
concrets
que
s’han
d’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

Prioritat

Responsable

Terminis

Assoliment

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

Alta

UEPA

1 any

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
Executat
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 les Adaptar el Manual del SIGQ i els - Diagnosticar quins són els processos Alta
UPEQ
2 anys
En procés
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 es poden reformar
canviant
Desembre 2014)
aquests processos quant a Universitat
o és necessari reelaborar-los quant a
UCA
Falta un document on s’especifiqui per Creació recent de les UCA i procés de Per a cada UCA, disposar d’un annex al - Fer un diagnòstic per UCA de les Alta
UPEQ/UCA
1-2 anys En procés
a cada UCA l’estructura i les accions per definició de la seva organització
Manual SIGQ amb les estructures i les estructures i les accions que es duen a
(a mesura
assegurar el seguiment de la qualitat i
accions que es duen a terme per terme per garantir la qualitat i la
que
es
la millora contínua de les titulacions
garantir la qualitat i la millora contínua millora contínua de les titulacions
constituei
que s’hi imparteixen
de les titulacions
- Posar en comú les bones pràctiques
xin
les
entre les UCA
estructur
- Incorporar els nous processos en un
es de les
annex en el SIGQ per a cada centre
UCA)
El SIGQ, en el seu primer disseny, No s’havia definit com seria el MVSMA Dissenyar el conjunt de processos del - Dissenyar un model de qualitat pel Alta
UPEQ/Escola
1 any
En procés
estava pensat per a grau i màster. per als estudis de doctorat ni fins a SIGQ de doctorat i incorporar-lo al doctorat
de Doctorat
L’expansió del MVSMA i el procés quin punt en quedarien afectats
SIGQ de la UPF
- Diagramar els processos associats al
Bolonya a doctorat fa necessari
doctorat i al seu SIGQ
incorporar el doctorat en el SIGQ
- Incorporar aquests processos al SIGQ
UPF
- Dissenyar i implementar el SID de
doctorat
Dificultat i manca d’articulació en
l’obtenció d’informació en relació amb
l’opinió i la satisfacció respecte a la

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

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
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Conèixer l’opinió i el grau de satisfacció
amb la universitat d’aquests col·lectius
i incorporar-la en el procés de millora

- Implementar l’enquesta de satisfacció
dels doctorands.
- Implementar l’enquesta de satisfacció

Mitjana
Mitjana

UPEQ/ARHiO/
OPD
UPEQ/ARHiO/

2 anys

Executat

2 anys

En procés
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universitat d’alguns col·lectius com són
els graduats de màster, els doctorands i
el PAS

201415

201516

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 manera 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

dels graduats de màster
- Implementar l’enquesta de satisfacció
del PAS
- Modificar els processos del SIGQ
necessaris per a 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
- Coordinar-se amb els serveis que fan
aquestes serveis per obtenir resultats
de les enquestes per titulació/UCA

OPD

Mitjana

UPEQ/UCA

2 anys

Mitjana

UPEQ/UCA

1 any

En procés

Pla de Millora de l’AVALDO per tal d’augmentar la participació
Curs

2014-15
1r i 2n
trimestr
e

Centre
/Unitat
/Servei

Diagnòstic

Identificació de les causes

Objectius que s’han d’assolir

Accions proposades

Prioritat

Responsable

Terminis

Llançament app AVALDO no ha
assolit resultats esperats: baixa
utilització

- App no es veu prou útil
- Respondre les enquestes
requereix concentració i
fer-ho des del mòbil a
vegades no ho facilita

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

- Adaptació a les tauletes IOS i Android
- Fer pantalles “rotatives”

Alta

SI / Altran

RESOLT.
En explotació
per
al
3r
trimestre

- Fer una difusió de l’app entre els estudiants
de màster més directa, destacant que és
trilingüe
- Insistir pel que fa a direcció aprofitant la nova
organització (UCA)
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
Treure llistats resultats AVALDO de les
assignatures optatives

Alta

UEPA

1r
trimestre
2015-16
EXECUTAT

Normal

UEPA

Inici
2015-16

Alta

UPEQ

EXECUTAT
2016-17

Fer accés a l’AVALDO directe des de l’Aula
Global

Alta

SI

2n T 2016-17

- Constituir un grup de treball amb l’encàrrec
de fer una metaavaluació de l’AVALDO
(anàlisi acceptació enquesta, actualització
qüestionari...)

Alta

Comissió de
Qualitat/UPE
Q

2016-17
2017-18

Poques
l’app

2015-16

2015-16

Disminueix la participació a
l’AVALDO

Algun sector del PDI qüestiona
la fiabilitat de l’enquesta

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
Novembre 2016

descàrregues

de

Desconeixement per part
dels estudiants

Fer difusió dels resultats
AVALDO
perquè els
estudiants vegin interès per
participar-hi
AVALDO: s’accedeix pel
CG i hi ha estudiants que
no hi accedeixen, que van
directament
a
l’Aula
Global
- Es qüestionen el tipus de
preguntes que es formulen
- Es qüestionen els
resultats obtinguts

Augmentar el nombre de descàrregues
de l’app

Augmentar
l’AVALDO

la

participació

Posar en valor l’enquesta

a

curs
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Estàndard 4. Adequació del professorat
Curs
2015-16

Centre
/Unitat
/Servei
UPEQ

2015-16

UPEQ

2015-16

DRET/TI

Diagnòstic

Identificació
causes

Falta informació elaborada
sobre el perfil del professorat
que imparteix docència (hores
de docència segons categoria,
doctor, trams, curs, teoria i
pràctica...)
Desconeixement parcial dels
procediments dels centres i de
la Universitat per part del
professorat de nova
incorporació

Dificultat per obtenir
aquesta informació de
manera automàtica

Una part del professorat
funcionari podria disposar de
més trams de recerca
reconeguts

de

les

Objectius que s’han d’assolir

Accions proposades

Prioritat

Responsable

Terminis

Disposar de manera àgil d’informació
sobre el professorat que imparteix
docència

Establir un sistema d’indicadors que permeti
tenir una imatge cada curs del perfil del
professorat que imparteix docència a la
Universitat: hores de docència segons
categoria, doctor, trams, curs, teoria i
pràctica...
Elaboració d’un document i realització d’una
sessió de benvinguda per als nous professors

Alta

UPEQ/SI
(RRHH –PDSSIGM@)

2016-17

MItjana

UPEQ

Fer difusió i explicació del protocol d’acollida
Fer avaluació del pla d’acollida
Fer un seguiment de l’activitat investigadora
del professorat, introduint mesures de foment
de la recerca
.

MItjana
MItjana
MItjana

UPEQ
UPEQ

2015-16
Elaborat pla
d’acollida al
personal
estranger
2016-17
2016-17
2017-18

Millora la informació que rep el
professorat de nova incorporació

Incrementar el nombre de trams
reconeguts d’un sector de
professorat

Pla de Millora del Manual d’avaluació de la docència del professorat de la UPF
ny

Diagnòstic

Identificació de les causes

Objectius concrets que s’han
d’assolir

Accions proposades

Prioritat

Responsable

Termin
is

Situació actual

2013

Mancances
detectades pel
Comitè
d’Avaluació
Externa en el
moment de
l’acreditació del
Manual.i recollides
en l’Informe de
renovació de
l’acreditació del
procés d’avaluació
docent de
15/10/2014.

No s’especifica l’encàrrec docent mínim per poder
optar a l’avaluació

Concretar l’encàrrec docent
mínim al Manual

Concretar en el Manual l’encàrrec
docent mínim que preveu la UPF
i l’encàrrec docent mínim que
preveu la CEMAI per poder
sol·licitar un tram autonòmic

Alta

UPEQ

1 any

Manca un sistema per discriminar els expedients
d’excel·lència

Establir els mecanismes per
tal que el sistema d’avaluació
permeti segmentar clarament
els expedients d’excel·lència
Definir amb claredat l’òrgan o
la comissió que actua com a
comitè d’avaluació intern

Establir i especificar en el Manual
els requisits per segmentar els
expedients d’excel·lència

Mitjana

UPEQ,
CAD

2 anys

Resolt. 2013.
2015 s’incorpora
l’acord de la
CEMAI de
20/10/2015 sobre
l’encàrrec docent
mínim.
Resolt. Acta CAD
1, 6/6/2014.

Definir i especificar en el Manual
la composició del Comitè
d’Avaluació Intern que actuarà en
el moment de l’acreditació

Alta

UPEQ,
CAD, VR
responsable

6
mesos

Lliurar o fer accessible
aquesta informació als

Determinar i lliurar o fer
accessible la informació acordada

Alta

UPEQ

1 any

Manca de definició clara de l’òrgan o la comissió
que actua com a comitè d’avaluació intern

Falta lliurar una sèrie d’informació als responsables
acadèmics, que és la següent: a) llistat dels resultats

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
Novembre 2016

Pendent. 2014 es
crea la CAD (Acta
41 Comissió
Ensenyament, de
6/5/2014) però no
el CAI
Resolt. En
l’avaluació del
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Recomanacions de
millora proposades
pel Comitè
d’Avaluació
Externa en el
moment de
l’acreditació del
Manual.i recollides
en l’Informe de
renovació de
l’acreditació del
procés d’avaluació
docent de
15/10/2014.

b) llistat del professorat que tot i ser candidat no ha
sol·licitat l’avaluació c) informe agregat i integrat
dels resultats obtinguts que permeti comparacions
per àmbits
Falta d’estudiants en les comissions d’avaluació

Falta de mecanismes per fer públics els expedients
d’excel·lència.

2013
(cont.)

2014

Recomanacions i
suggeriments fets
per responsables
acadèmics en el
moment de
l’avaluació

Algun ítem dels que es demana valorar en
l’autoinforme del professorat ja queda una mica
desfasat, com és el cas de l’adaptació a l’EEES
Cal fer més clares les instruccions que es donen per
fer l’autoinforme i per fer la valoració per part dels
responsables acadèmics

Actualització del
nom de les unitats
que intervenen en
el procés

Reforma organitzativa de la universitat que ha
comportat canvis de noms de les unitats i funcions

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
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responsables acadèmics

als responsables acadèmics

Impulsar polítiques que
afavoreixin la participació
dels estudiants en les
comissions d’avaluació

Incorporar estudiants en les
comissions d’avaluació

Mitjana

UPEQ,
Comissió
Ensenyame
nt

Establir mecanismes per fer
públics els expedients
d’excel·lència

Donar publicitat als professors
amb expedient d’excel·lència

Mitjana

UPEQ

Mitjana

UPEQ, VR
responsable

Mitjana

UPEQ, VR
responsable

Alta

UPEQ,
CAD

1 any

Resolt. Acta CAD
3, 2/6/2015

Alta

UPEQ,
CAD

1 any

Resolt. Acta CAD
3, 2/6/2015

Alta

UPEQ

Dissenyar un procediment
clar i representatiu de
metaavaluació del procés
d’avaluació docent per
abordar modificacions
Conèixer els motius dels
professors que no participen
en el procés d'avaluació
docent
Actualitzar els ítems que
s’han de valorar en
l’autoinforme del professorat
Fer unes instruccions clares
per a tots els agents que
participen en el procés
Actualitzar els noms de les
unitats implicades en el
procés

Fer alguna actuació per conèixer
els motius dels professors que no
participen en el procés
d'avaluació docent
Revisió i actualització dels ítems
que s’han de valorar en
l’autoinforme
Revisar i actualitzar les
instruccions per fer l’autoinforme
i per fer la valoració per part dels
responsables acadèmics
Revisar i actualitzar els noms de
les unitats implicades en el procés

2014 ja es fa
aquesta tramesa de
documentació
Resolt S’incorpora
un dels estudiants
de la Comissió
d’Ensenyament a la
CAD (acta 41
Comissió
Ensenyament)
Resolt. En
l’avaluació del
2014 ja es fa
aquesta publicitat.
Pendent

Pendent

Resolt
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Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
Curs
2014-15

2015-16
2015-16

2015-16
2015-16
2015-16

Centre/U
nitat/Ser
vei
ACTECLIK

ACTECLIK
ACTECLIK
ACTECLIK
ACTECLIK
SCP

Diagnòstic

Identificació de les causes

No es disposa d’informació sobre la
participació i satisfacció dels estudiants
i els professors amb l’ACTE

Objectius que s’han d’assolir

Accions proposades

Prioritat

Responsable

Terminis

Conèixer el grau de participació i
de satisfacció dels estudiants i
els professors amb l’ACTE

Fer una enquesta per conèixer el grau de
participació i la satisfacció amb l’ACTE als
estudiants i als professors que hi
intervenen
Consolidar l’enquesta de satisfacció amb
l’ACTE
Donar una informació més coherent de
l’ACTE. Comunicar millor els elements de
suport als estudiants
Definir millor el paper del tutor i les seves
funcions
Estudiar encaix mentories-tutories

Alta

CLIK

2015-16

Estudiants no identifiquen Pla d’Acció
Tutorial amb figura de tutor
Alguns tutors no acaben de tenir clar el
seu rol
Les mentories cada cop són més
presents als graus
És necessari ampliar l’oferta de
pràctiques externes en els graus

Augmentar i ampliar l’oferta de
pràctiques externes

Millorar
la
internacional
2015-16

SCP

Poca relació entre el món acadèmic i el
laboral

2015-16

SRI/Centr
es

Hi ha estudis amb escassa mobilitat
internacional dels seus estudiants

2015-16

Conveniència de facilitar intercanvis
d’estudiantes de durada més llarga en
universitats estrangeres de prestigi

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
Novembre 2016

projecció

Establir
ponts
entre
la
Universitat i els ocupadors per
tal de facilitar la inserció laboral

-Falta de motivació per fer estades
en una altra Universitat
-Falta de recursos per cofinançar
les estades
-Falta de places de mobilitat
-Dificultats
en
l’homologació
d’algunes assignatures
-Limitacions contingudes en alguns
convenis d’intercanvi amb
universitats estrangeres

Augmentar el nombre de
convenis amb altres universitats
Suprimir la limitació numèrica
d’estudiants en el programa de
mobilitat
Augmentar
el
nombre
d’estudiants que van a estudiar a
universitats europees de prestigi
i potenciar els beneficis lligats a
la realització d’estudis a
l’estranger

Executat
Alta

CLIK

2016-17

Alta

CLIK

2017-18

Alta

CLIK

2017-18

Mitjana

CLIK

2018-19

Elaborar un pla de prospecció incidint en
aquells àmbits d’estudi de més difícil
inserció laboral i en aquells sectors amb qui
fins ara s’havia col·laborat relativament
poc, com el Tercer Sector
Aconseguir més ofertes de pràctiques en
àmbits internacionals

Alta

SCP

2016-17

Alta

SCP

2016-17

Potenciar la participació dels ocupadors
responsables de les pràctiques externes a
través de mecanismes específics com
poden ser la creació d’un consell, xerrades i
presentacions en les quals comparteixin la
seva experiència
-Intensificació de la tasca d’ informació i
tutoria.
-Intensificació
dels
mecanismes
d’informació d’accés a beques públiques i
altres ajudes procedents d’institucions
privades
Ampliació de les estades d’estudis previstes
en alguns dels convenis actuals
Establiment d’ajustaments als plans
d’estudis per facilitar les mobilitats de més
durada, com pot ser permetre als
estudiants avançar algunes assignatures
obligatòries de l’últim curs a tercer

Mitjana

SCP/ Centres

SRI/Centres

SRI/Centres
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Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius
Curs

Diagnòstic

2015-16

Centre/U
nitat/Ser
vei
Centres

En alguns casos els
estudiants no coneixen
els
resultats
de
l’avaluació contínua de
manera que els permeti
millorar l’aprenentatge
al llarg del trimestre

Millorar l’aprenentatge
rendiment dels estudiants

2015-16

Centres

Disminuir la taxa d’abandonament

2015-16

Centres

En alguns centres la
taxa d’abandonament
és molt elevada
Falta informació de la
situació laboral dels
graduats

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
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Identificació de les causes

L’enquesta d’AQU es fa cada tres anys.
No es fan altres enquestes

Objectius que s’han d’assolir
i

el

Tenir més coneixement de la
situació laboral dels graduats tant
de grau com de màster

Accions proposades

Prioritat

Responsable

Terminis

Estendre a tots els graus que els estudiants
coneguin les avaluacions de les activitats a
mesura que les van fent, especialment dels
seminaris
Introduir als graus mesures de suport als
estudiants per millorar els resultats
d’aprenentatge d’aquelles matèries i grups
que es desvien de la mitjana
Des dels centres es proposen diferents
actuacions

Baixa

Centres

2018-19

Alta

Centres

2016-17

Fer una enquesta de la situació laboral als
graduats quan van a buscar el títol

Alta

UPEQ/SGA

2016-17

Plantejar i fer una enquesta als Alumni per
conèixer la seva situació laboral
Elaborar un directori de dades de contacte
actualitzades dels graduats per poder-los
enviar consultes o enquestes de seguiment
sobre la seva situació professional

Alta

SCP/UPEQ

2016-17

Alta

Centres/SCP

2016-17

45

Informe de Seguiment d’Universitat. 2016

ANNEXOS:
ANNEX 1. Titulacions de grau i màster universitari coordinades per la UPF els cursos 2014-2015 i
2015-2016 ...................................................................................................................................... 47
ANNEX 2. Taula comparativa dels informes d’acreditació per centre i titulació. Centres integrats.
Cursos 2014-2015 i 2015-2016 ...................................................................................................... 49
ANNEX 3. Titulacions de centres integrats a la UPF que fan informe de seguiment el curs 2015-2016 . 54
ANNEX 4. Relació dels títols tramesos a AQU per a la seva verificació, reverificació o modificació els
cursos 2014-2015 i 2015-2016 ....................................................................................................... 55
ANNEX 5. Activitats de promoció dels estudis universitaris .................................................................... 58
ANNEX 6. Informe d’accés i matrícula de graus i màsters 2015-2016 ..................................................... 60
ANNEX 7. Serveis de la Biblioteca/CRAI de la UPF .................................................................................. 68
ANNEX 8. Anàlisi del rendiment acadèmic en els graus i màsters ........................................................... 70
ANNEX 9. Principals resultats de l’enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya pels graus i màsters de
la UPF ............................................................................................................................................. 78
ANNEX 10. Resultats de l’enquesta de satisfacció als graduats de grau el curs 2014-2015 (AQU,
novembre 2016) ............................................................................................................................. 80

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
Novembre 2016

46

Informe de Seguiment d’Universitat. 2016
ANNEX 1. Titulacions de grau i màster universitari coordinades per la UPF els cursos 20142015 i 2015-2016
Els cursos 2014-2015 i 2015-2016, als quals fa referència l’ISU 2016, a la UPF s’han ofert 24 graus i 28
màsters, que són els següents:
GRAUS

MÀSTERS

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

Departament de 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 de Cinema i Audiovisual Contemporanis

Periodisme

Comunicació Social

Publicitat i Relacions Públiques

Gestió Estratègica de la Comunicació i les Relacions Públiques
Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat (s’inicia el
2015-2016)

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 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)

Escola Superior Politècnica

Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Enginyeria en Sistemes Audiovisuals

Sound and Music Computing

Enginyeria de Telemàtica

Sistemes Intel·ligents Interactius

Enginyeria en Informàtica

Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius

Enginyeria Biomèdica

Cervell i Cognició
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Cal destacar que el curs 2015-2016 a la UPF s’inicia el programa GRAU OBERT, que és una nova manera
d’accedir a la Universitat que consisteix en un primer curs en el qual l’estudiant explora diferents àmbits
disciplinaris i al segon curs ja es decanta per algun dels graus existents.
En els 7 centres adscrits a la UPF s’han ofert 16 graus i 26 màsters universitaris.
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ANNEX 2. Taula comparativa dels informes d’acreditació per centre i titulació. Centres integrats. Cursos 20014-2015 i 2015-2016
FACULTAT/
DEPARTAMENT
FAC.
D’HUMANITATS

NOM DEL TÍTOL

E1. Qualitat
del programa
formatiu

E2.
Pertinència de
la informació
pública

E3. Eficàcia del
sistema de
garantia interna
de la qualitat

E4. Adequació
del professor
als programes
formatius

E5. Eficàcia dels
sistemes de
suport a
l’aprenentatge

E6. Qualitat
dels resultats
del programa
formatiu

VALORACIÓ
GLOBAL

Grau en Humanitats

S’assoleix

S’assoleix
amb qualitat

S’assoleix amb
condicions

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix

Acreditat en
progrés
d’excel·lència

S’assoleix

S’assoleix
amb qualitat

S’assoleix amb
condicions

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix
amb qualitat

Acreditat en
progrés
d’excel·lència

S’assoleix

S’assoleix
amb qualitat

S’assoleix amb
condicions

S’assoleix

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix
amb qualitat

Acreditat

M. U. en Formació de
Professorat d’ESO,
Batxillerat, Formació
Professional i
Ensenyament d’Idiomes

S’assoleix

S’assoleix

S’assoleix amb
condicions

S’assoleix

S’assoleix

S’assoleix

Acreditat

Grau en Ciències
Polítiques i de
l’Administració

S’assoleix
amb
qualitat

S’assoleix
amb qualitat

S’assoleix amb
condicions

S’assoleix

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix

Acreditat

M. U. en Democràcies
Actuals: Nacionalisme,
Federalisme i
Multiculturalitat

S’assoleix
amb
qualitat

S’assoleix

S’assoleix amb
condicions

S’assoleix

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix

Acreditat

M. U. en Filosofia Política

S’assoleix
amb
qualitat

S’assoleix

S’assoleix amb
condicions

S’assoleix

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix

Acreditat

M. U. en Estudis
Comparatius de
Literatura, Art i
Pensament
DEPT.
D’HUMANITATS

FAC. DE CIÈNCIES
POLÍTIQUES I
SOCIALS

DEPT. DE CIÈNCIES
POLÍTIQUES I
SOCIALS

M. U. en Estudis Xinesos
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FAC. DE CIÈNCIES
DE LA SALUT I DE
LA VIDA

M. U. en Recerca en
Sociologia i Demografia

S’assoleix
amb
qualitat

S’assoleix
amb qualitat

S’assoleix amb
condicions

S’assoleix

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix

Acreditat

M.U. en Gestió de la
Immigració

S’assoleix

S’assoleix

S’assoleix amb
condicions

S’assoleix

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix

Acreditat

Grau en Biologia Humana

S’assoleix
amb
qualitat

S’assoleix

S’assoleix

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix
amb qualitat

Acreditat en
progrés
d’excel·lència

S’assoleix
amb qualitat

S’assoleix

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix
amb qualitat

S’assoleix
amb qualitat

S’assoleix

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix
amb qualitat

S’assoleix
amb qualitat

S’assoleix

S’assoleix

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix

Acreditat

S’assoleix

S’assoleix
amb qualitat

S’assoleix

S’assoleix

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix
amb qualitat

Acreditat

S’assoleix

S’assoleix
amb qualitat

S’assoleix

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix
amb qualitat

Grau en Dret

S’assoleix

S’assoleix
amb qualitat

S’assoleix amb
condicions

S’assoleix

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix
amb qualitat

Grau en Criminologia i
Polítiques Públiques de
Prevenció

S’assoleix

S’assoleix
amb qualitat

S’assoleix amb
condicions

S’assoleix

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix

Acreditat

Grau en Relacions
Laborals

S’assoleix

S’assoleix
amb qualitat

S’assoleix amb
condicions

S’assoleix

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix

Acreditat

M.U. en Recerca
Biomèdica
DEPT. DE CIÈNCIES
DE LA SALUT I DE
LA VIDA

M. U. en Bioinformàtica
per a les Ciències de la
Salut
M. U. en Salut Pública

DEPT. DE
COMUNICACIÓ

FAC. DE DRET

M. U. en Laboratori
d’Anàlisis Clíniques
M. U. en Estudis de
Cinema i Audiovisual
Contemporanis
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progrés
d’excel·lència
Acreditat en
progrés
d’excel·lència

Acreditat en
progrés
d’excel·lència
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progrés
d’excel·lència
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DEPT. DE DRET

FAC. DE TRADUCCIÓ
I INTERPRETACIÓ

DEPT. DE
TRADUCCIÓ I
CIÈNCIES DEL
LLENGUATGE

FAC. DE
COMUNICACIÓ

ESUP

M. U. Avançat en Ciències
Jurídiques

S’assoleix

S’assoleix
amb qualitat

S’assoleix amb
condicions

S’assoleix

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix

Acreditat

Grau en Llengües
Aplicades

S’assoleix

S’assoleix
amb qualitat

S’assoleix

S’assoleix

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix
amb qualitat

Acreditat en
progrés
d’excel·lència

Grau en Traducció i
Interpretació

S’assoleix

S’assoleix
amb qualitat

S’assoleix

S’assoleix

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix

Acreditat

M. U. En Estudis de
Traducció

S’assoleix

S’assoleix
amb qualitat

S’assoleix

S’assoleix

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix

Acreditat

M. U. en Lingüística
Teòrica i Aplicada

S’assoleix
amb
qualitat

S’assoleix
amb qualitat

S’assoleix

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix

Grau en Periodisme

S’assoleix

S’assoleix
amb qualitat

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix
amb qualitat

Grau en Comunicació
Audiovisual

S’assoleix

S’assoleix
amb qualitat

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix
amb qualitat

Enginyeria Biomèdica

S’assoleix
amb
qualitat

S’assoleix

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix

S’assoleix
amb qualitat

Enginyeria en Informàtica

S’assoleix

S’assoleix

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix

S’assoleix

S’assoleix

Acreditat

Enginyeria en Sistemes
Audiovisuals

S’assoleix

S’assoleix

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix

S’assoleix

S’assoleix

Acreditat

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix

Acreditat en
progrés
d’excel·lència

S’assoleix

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix
amb qualitat

Acreditat

DEPT. DE CIÈNCIES
M. U. en Recerca en
POLÍTIQUES I
S’assoleix
S’assoleix
S’assoleix
Ciència Política
SOCIALS
FAC. DE CIÈNCIES
S’assoleix
DE LA SALUT I DE
Grau en Medicina
amb
S’assoleix
S’assoleix
LA VIDA
qualitat
En vermell les titulacions que estan en procés d’al·legació o recurs (resultats no definitius)
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Títols UPF: 30
Acreditat en progrés d’excel·lència (títols UPF): 13

Graus UPF
Facultat

Grau

FAC. D’HUMANITATS

Grau en Humanitats

FAC. DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I
SOCIALS
FAC. DE CIÈNCIES DE LA SALUT I
DE LA VIDA

Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració
Grau en Biologia Humana
Grau en Dret

FAC. DE DRET

FAC. DE TRADUCCIÓ I
INTERPRETACIÓ

Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
Grau en Relacions Laborals
Grau en Llengües Aplicades
Grau en Traducció i Interpretació
Grau en Periodisme

FAC. DE COMUNICACIÓ
Grau en Comunicació Audiovisual
Grau en Enginyeria Biomèdica
ESUP
FAC. DE CIÈNCIES DE LA SALUT I
DE LA VIDA
TOTAL

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
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Grau en Enginyeria en Informàtica
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals
Grau en Medicina
14

Valoració global
Acreditat en progrés
d’excel·lència
Acreditat
Acreditat en progrés
d’excel·lència
Acreditat en progrés
d’excel·lència
Acreditat
Acreditat
Acreditat en progrés
d’excel·lència
Acreditat
Acreditat en progrés
d’excel·lència
Acreditat en progrés
d’excel·lència
Acreditat en progrés
d’excel·lència
Acreditat
Acreditat
Acreditat
7/14
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Màsters UPF
Departament

Màster
M. U. en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament

DEPT. D’HUMANITATS

DEPT. DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I
SOCIALS

M. U. en Estudis Xinesos
M. U. en Formació de Professorat d’ESO, Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
M. U. en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i
Multiculturalitat
M. U. en Filosofia Política
M. U. en Recerca en Sociologia i Demografia
M. U. en Gestió de la Immigració
M. U. en Recerca en Ciència Política
M.U. en Recerca Biomèdica

DEPT. DE CIÈNCIES DE LA SALUT I
DE LA VIDA

DEPT. DE COMUNICACIÓ
DEPT. DE DRET
DEPT. DE TRADUCCIÓ I CIÈNCIES
DEL LLENGUATGE
TOTAL

M. U. en Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut
M. U. en Salut Pública
M. U. en Laboratori d’Anàlisis Clíniques
M. U. en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis
M. U. Avançat en Ciències Jurídiques
M. U. Estudis de Traducció
M. U. Lingüística Teòrica i Aplicada
16

Valoració global
Acreditat en progrés
d’excel·lència
Acreditat
Acreditat
Acreditat
Acreditat
Acreditat
Acreditat
Acreditat en progrés
d’excel·lència
Acreditat en progrés
d’excel·lència
Acreditat en progrés
d’excel·lència
Acreditat
Acreditat
Acreditat en progrés
d’excel·lència
Acreditat
Acreditat
Acreditat en progrés
d’excel·lència
6/16

ELABORAT PER L’OFICINA TÈCNICA DE QUALITAT (OTQ) DATA DARRERA ACTUALITZACIÓ: 12/09/2016
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ANNEX 3. Titulacions de centres integrats a la UPF que fan informe de seguiment el curs 2015-2016
Informes de seguiment dels graus i màsters (dades del curs 2014-2015)
Enviament a AQU
Centres

Informes *
Data d’enviament

Facultat i Departament de Comunicació (3): grau en Publicitat i Relacions Públiques; M. U. en Estudis
de Cinema i Audiovisual Contemporanis; M. U. en Estudis Internacionals en Mitjans, Poder i Diversitat

ISP

No s'envia

Facultat i Departament de Dret (5):
grau en Criminologia i
Polítiques Públiques de Prevenció; grau en Dret, grau en Relacions Laborals; M. U. Avançat en
Ciències Jurídiques; M. U. en Criminologia i Execució Penal

ISP

31/12/2016

UCA d'Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (1): M. U. en Cervell i Cognició

ISP

No s'envia

UCA de Ciències Polítiques i Socials (6):
grau en Ciències Polítiques i
de l’Administració; grau en Filosofia, Política i Economia, UPF-UC3M-UAM; M. U. en Democràcies
Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat; M. U. en Filosofia Política; M. U. en Gestió de la
Immigració; M. U. en Recerca en Sociologia i Demografia

ISC

31/12/2016

UCA d’Humanitats (inclou M. U. Secundària) (5):
grau en Humanitats; M. U.
en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament; M. U. en Estudis Xinesos; M. U. en Formació
de Professorat; M. U. en Història del Món

ISC

31/12/2016

Document elaborat per l’Oficina Tècnica de Qualitat (OTQ)
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* isp = Informe Seguiment Parcial
// ISC = Informe Seguiment
Complet
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ANNEX 4. Relació dels títols tramesos a AQU per a la seva verificació, reverificació o modificació els cursos 2014-2015
i 2015-2016
Relació de títols tramesos a AQU, curs 2014-2015:
VERIFICACIONS
REVERIFICACIONS

MODIFICACIONS
dins
del
període d’ACREDITACIÓ

Grau en Disseny i Producció de Videojocs
(Tecnocampus)

M. U. en Sistemes Intel·ligents Interactius

Grau en Biologia Humana

Grau en Fisioteràpia (Tecnocampus)

M. U. en Tecnologies del So i de la Música

Grau en Ciències
l'Administració

Grau en Estudis Globals (240 crèdits ECTS) desprogramat

M.

M. U. en Estudis Internacionals sobre
Mitjans, Poder i Diversitat

M. U. en Economia de la Salut i del
Medicament (BSM)

U. en Indústria
Biotecnològica

Farmacèutica

i

Polítiques

i

de

Grau en Humanitats
Grau en Medicina

M. U. en Dret Europeu i Global

M. U. Avançat en Ciències Jurídiques

M. U. en Màrqueting Digital (BSM) (en un
inici, Màrqueting Directe i Digital)
M. U. en Comunicacions Mòbils (UPF –
UPC)
M. U. en Govern i Gestió Pública en
Amèrica Llatina (BSM)

M. U. en Bioinformàtica per a les Ciències
de la Salut
M. U. en Estudis Comparatius de Literatura,
Art i Pensament
M. U. en Estudis Xinesos
M. U. en Filosofia Política
M. U. en Laboratori d'Anàlisis Clíniques
(BIOLAC)
M. U. en Recerca Biomèdica (BIOMED)
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VERIFICACIONS

REVERIFICACIONS

MODIFICACIONS
dins
del
període d’ACREDITACIÓ
M.

U. de recerca
Demografia

en

Sociologia

i

M. U. en Salut Pública (MSP)
M. U. en Anàlisi Econòmica Especialitzada
(BGSE)
Total: 8 verificacions

Total: 4 reverificacions

Total: 14 modificacions substancials
Total curs 2014-2015

Relació de títols tramesos a AQU, curs 2015-2016:
VERIFICACIONS
REVERIFICACIONS

MODIFICACIONS dins del
període d’ACREDITACIÓ

Grau en Global Studies (180 crèdits ECTS)

Grau en Enginyeria
Telecomunicació

Grau en Bioinformàtica (180 crèdits ECTS)

Grau en Enginyeria en Informàtica

Grau
en
Estudis
d’Economia i Empresa

Grau en Enginyeria Matemàtica en
Ciència de Dades
M. U. en recerca en Història de la
Comunicació (en línia)
M. U. en Desenvolupament Internacional
(IBEI)
M.
U.
en
Enginyeria
Biomèdica
Computacional (ESCI-UPF – UPC – UB)

Grau
en
Enginyeria
Audiovisuals

Grau en Enginyeria Biomèdica

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
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de

26 propostes

en

Xarxes

de

Sistemes

Grau en Ciències Empresarials - Gestió
Internacionals

Grau en Periodisme
Grau en Infermeria (EUIM + Tecnocampus)
Grau en Administració d’Empreses i Gestió
de la Innovació (Tecnocampus)
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VERIFICACIONS

REVERIFICACIONS

MODIFICACIONS dins del
període d’ACREDITACIÓ
Grau en Turisme i Gestió del Lleure
(Tecnocampus)
M. U. en Lingüística Teòrica i Aplicada
M. U en Estudis de Traducció
M. U. en Emprenedoria (Tecnocampus)
M.

U. en Administració
d’Empreses (BSM)

i

Direcció

M. U. en Polítiques Públiques i Socials (BSM)
M.

Total: 6 verificacions

Total: 3 reverificacions

Total: 13 modificacions
Total curs 2015-2016

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
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U. en Gestió Estratègica de la
Comunicació i les Relacions Públiques
(UPF - Stirling)

22 propostes en total
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ANNEX 5. Activitats de promoció dels estudis universitaris
Totes les activitats de promoció a secundària són a la Guia d'activitats per a secundària que publiquem
des de fa un parell d'anys: https://www.upf.edu/estudiants/guia/.

7.14. Campanya de captació de futurs estudiants de grau. 2014-2015
Places (curs 2015-2016)

2.385

Graus (curs 2015-2016)

25

Preinscripcions del curs 2015-2016 (en primera preferència)

5.660

Accions presencials
Sessions informatives de graus

83 sessions/5 dies/6.031 assistents

Visites a centres de secundària

194 visites/11.348 assistents

Fires d'ensenyament

16/2.497 assistents

Consultes ateses al Saló de l'Ensenyament

10.137

Jornades d'orientació universitària d'altres institucions

6/640 assistents

Fires en centres escolars

3/170

Premis al millor treball de recerca de batxillerat

10/689 treballs presentats

Concursos per a estudiants de secundària

1/1.500 participants

Accions no presencials
Visites a la web de graus

575.900

Visites del blog Universitari per Fi

13.743

Subscriptors del butlletí l'Hora del Pati

2.891

Seguidors de Facebook (Jo, la Pompeu)

2.646

Seguidors de Twitter (Jo, la Pompeu)

1.661

Seguidors d'Instagram (Jo, la Pompeu)

744

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
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7.15. Campanya de captació de futurs estudiants de postgrau. 20142015
Places de màster 2015-2016

800

Places de doctorat 2015-2016

300

Preinscripcions a màster 2015-2016 (a 15 de juny del 2015)

1.856

Preinscripcions a doctorat 2015-2016 (a 15 de juny del 2015)

583

Accions presencials
Sessions informatives a la UPF

15 sessions/118 assistents

Sessions informatives a fires internacionals

8 sessions/303 assistents

Fires nacionals

1.009 estudiants atesos

Fires internacionals

1.166 estudiants atesos

Fires i ciutats visitades

17 ciutats

Accions no presencials (setembre 2014-setembre 2015)
Clics a Google Adwords

21.734

Visites al portal de màsters

476.820 (20,92%)

Nacionals

261.190

Internacionals

215.630

Visites al portal de doctorats

103.291 (16,70%)

Nacionals

43.584

Internacionals

59.713

Mailings

4 mailings/4.000 registres

Seguidors de Facebook (Postgraus UPF)

1.071

Seguidors de Twitter (Jo, la Pompeu)

1.685

Seguidors d'Instagram (Jo, la Pompeu)

821

Agents educatius contactats

15
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ANNEX 6. Informe d’accés i matrícula de graus i màsters 2015-2016
Q2. ACCÉS I MATRÍCULA ALS GRAUS DE LA UPF. CURS 2015-2016
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,
comprèn els diferents indicadors que fan referència a l’oferta, la demanda, l’accés i la
matrícula a la UPF.
Anàlisi de la demanda en primera preferència
Grup UPF
Per al curs 2015-2016, la demanda en primera preferència per estudiar al Grup UPF ha
augmentat. Per a aquest curs hi ha hagut 6.034 sol·licituds en primera preferència, un 6,6%
més que el curs passat (5.660).
Pel que fa al sistema públic català,10 per primera vegada en els últims tres anys la demanda en
primera opció ha augmentat en 5 punts (5,3). El mateix ha passat en la majoria d’universitats.
Únicament a la UPC ha disminuït la demanda en primera opció (-2,8%).
A la UPF la demanda en primera opció ha crescut per sobre de la mitjana (6,6%). Si bé a la UB
(7,5%) i a la UdL (21%) el creixement ha sigut més important, cal constatar que aquestes
universitats, igual que el conjunt del sistema, han passat un període, des del curs 2011-2012,
en què el descens de les sol·licituds en primera preferència ha sigut constant. Tot i que
enguany hi hagi hagut un increment en les sol·licituds respecte al curs anterior, si ens fixem en
l’evolució global des del curs 2011-2012 –l’últim curs en què les sol·licituds encara havien
crescut respecte a l’anterior– fins enguany, veurem com tant a la majoria d’universitats com
pel que fa al sistema les sol·licituds han disminuït: entorn el 7% al sistema i a la UB; un 10%, a
la UAB; un 14%, a la URV i un 18%, a la UPC. A la UdL, en canvi, en aquest període l’evolució ha
sigut positiva, amb un increment global del 2,2%, igual que a la UdG (6%) i a la UPF (7%).
Per al curs 2015-2016, la relació entre la demanda en primera opció per estudiar al Grup UPF
(6.034) i les places ofertes (3.720) suposa que per cada plaça oferta hi ha hagut 1,62
sol·licituds, lleugerament superior al curs passat, en què la ràtio demanda en primera opció
sobre l’oferta va ser d’1,56.
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. El curs 2015-2016, en els centres integrats a la UPF
s’ofereixen 24 graus i una nova manera d’accés, el Grau Obert, que consisteix en un primer
curs en el qual l’estudiant explora diferents àmbits disciplinaris i al segon curs ja es decanta per
algun dels graus existents. Per simplificar, ens referim a 25 graus.

10

En aquest cas inclou les universitats públiques i els seus centres d’adscripció.
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Aquest curs s’ofereixen 2.385 places, 30 més que el curs passat, degut a la implementació d’un
nou grau, el doble grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció/Dret, i la nova
manera d’accés a la Universitat, el Grau Obert.
Ràtio D/O (UPF: 2,03; +0,8)
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 2 (2,03), dues sol·licituds en primera preferència per
cada plaça oferta, mantenint la tendència dels últims anys.
- La ràtio D/O ha millorat en la majoria dels estudis, en 13 dels 23 que també s’oferien el
curs passat. En el 84% dels estudis oferts a la UPF la demanda és superior a l’oferta (21 dels
25), i en el 60% la demanda supera en més de la meitat de les places ofertes (ràtio D/O
superior a 1,5).
- Ràtio D/O>3. 6 estudis tenen una ràtio superior a 3: Medicina, que té 8,55 sol·licituds per
plaça oferta (més que el curs passat, que van ser 7,55), el grau en Filosofia, Política i Economia
(6,9, el curs passat 5,4), Publicitat i Relacions Públiques (4,06), International Business
Economics (3,67), Periodisme (3,28) i el nou doble grau en Criminologia i Polítiques Públiques
de Prevenció/Dret (3,9).
- Ràtio D/O>2. Un altre grup d’estudis que continua molt ben posicionat és el format per
Administració i Direcció d’Empreses (2,62), el doble grau en Dret/ADE-ECO (2,48), en Biologia
Humana (2,37), i el nou Grau Obert (2,7).
- Dret (1,93) està consolidant una demanda elevada, de pràcticament 2 estudiants per plaça
oferta. Ciències Empresarials-Management (1,95) i Enginyeria Biomèdica (1,98), també tenen
una demanda elevada però més oscil·lant d’un curs a l’altre.
- Ciències Polítiques i de l’Administració (1,4) i Economia (1,34) són estudis amb una
demanda positiva i força estable al llarg dels anys. I el mateix es pot començar a dir de
l’Enginyeria en Informàtica (1,37) i l’Enginyeria en Sistemes Audiovisuals (1,52).
- En canvi, Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (1,25) ha vist com els dos últims
anys la seva demanda disminuïa. Enguany es pot pensar que part de la demanda de
Criminologia s’ha decantat cap a la nova oferta del doble grau en Dret.
- Una situació semblant és la dels estudis de la Facultat de Traducció i Interpretació, que
després d’una recuperació en la demanda el curs passat, aquest ha tornat a disminuir, situantse molt a prop de l’1, més concretament l’1,13 en els dos estudis, Traducció i Interpretació
(Anglès) i Llengües Aplicades. A Traducció i Interpretació (Alemany-Francès i Llengua de
Signes) (0,76) ja fa un parell de cursos que la demanda en primera opció no cobreix l’oferta de
places.
- Finalment, Relacions Laborals (0,97), Humanitats (0,87) i Enginyeria Telemàtica (0,31) són
els estudis que cada curs tenen una demanda en primera opció inferior a l’oferta. Si bé tant a
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Relacions Laborals com a Humanitats ha augmentat lleugerament respecte als cursos
anteriors, a l’Enginyeria Telemàtica ha disminuït, situant-se en una posició molt baixa.

Nota de tall
Definició: Nota d’accés de l’última persona que ha accedit a la titulació en la 1a assignació de
places del mes de juny. (Nota de tall de la 1a assignació. Juny 2016 (12/7/2016)).
Des de fa uns anys la nota de tall màxima pot ser de 14.
- Augmenta en la majoria d’estudis. L’increment en la demanda es tradueix en un augment
en la nota de tall de la majoria dels estudis. Concretament, en 17 de 23 estudis que ja
s’impartien el curs passat, és a dir, en el 74%, i això que en molts casos ja es partia de notes
molt altes.
- Nota de tall <=10. En el 60% dels estudis (15 de 25), la nota de tall és superior a 10 (la
puntuació màxima és 14). Tres estudis tenen una nota de tall superior a 12: Filosofia, Política i
Economia (12,784), Medicina (12,632) i International Business Economics (12,374). El Grau
Obert té una nota de tall d’11,454 i el doble grau en Criminologia i Polítiques Públiques de
Prevenció / Dret , d’11,12.
- Només Humanitats, Enginyeria Telemàtica i Traducció i Interpretació (Alemany, Francès i
Llengua de Signes Catalana) tenen una nota d’accés de 5.
- En els estudis de la Facultat de Traducció i Interpretació (Traducció i Interpretació-Anglès i
Llengües Aplicades) ha disminuït considerablement la nota d’accés, que no arriba al 6 (5,47 i
5,7, respectivament).

Anàlisi de la matrícula de nou accés a primer
El curs 2015-2016, en els centres integrats a la UPF s’ofereixen 24 graus,11 entre els quals s’hi
inclou la nova modalitat d’accés a la Universitat anomenada Grau Obert.
La matrícula de nou ingrés a primer curs en el grau ha estat de 2.634 alumnes, per a una oferta
de 2.385 places. Globalment, aquesta matrícula suposa una ràtio d’un estudiant de nou accés
per plaça oferta (1,1), i així es tradueix també en els 24 estudis que s’ofereixen.
Via d’accés (Via PAU: 89,4%)
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 89,4%, continua accedint per la via PAU,
mentre que la resta d’estudiants es reparteixen per les vies de Cicle Formatiu (7,1%), titulats
(1,5%) i majors de 25 anys (2%).
11

En la preinscripció s’ofereixen 25 graus perquè Traducció i Interpretació ofereix dues modalitats
separades, Traducció i Interpretació-Anglès i Traducció i Interpretació-Alemany, Francès i Llengua de
Signes. A partir de la matrícula tots els estudiants queden integrats al grau en Traducció i Interpretació, i
quant a indicadors ja no es fa distinció entre els diferents estudiants.
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- Hi ha estudis en què pràcticament el 100% dels estudiants vénen del Batxillerat (via PAU),
com són Enginyeria Biomèdica (100%), el doble grau en Criminologia i Dret (100%), Ciències
Polítiques i de l’Administració (97,8%), el doble grau en Dret/ADE-ECO (96,8%), i Economia
(95,8%).
- En canvi, els estudis amb més estudiants provinents 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 (16%) i Publicitat i Relacions Públiques (14%).
Accés en primera opció (UPF: 89,41%; -0,17%)
Definició: Estudiants que accedeixen a l’estudi havent-lo sol·licitat en 1a opció.
- Estable. El 89% dels estudiants matriculats de nou accés a primer curs van sol·licitar l’estudi
en primera opció. Aquest percentatge és similar al dels cursos anteriors, sempre superior al
87%.
- En 12 estudis aquest percentatge és superior al 90%.
- En canvi, aquest percentatge és molt inferior a Biologia Humana (67,5%), Enginyeria en
Informàtica (73,1%) i Enginyeria Biomèdica (75,5%).
- En general, aquest indicador és força constant a tots els estudis; per això és interessant
destacar aquells estudis que enguany presenten variacions respecte al curs anterior, ja sigui en
positiu –com és el cas de Medicina, Biologia Humana i Ciències Empresarials-Management–,
com en negatiu –com és el cas de Ciències Polítiques i de l’Administració i d’Enginyeria en
Informàtica–, per estar atents a la seva evolució.
Nota d’accés >= 9 (UPF via PAU: 72,4%; +2,2 )
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
72%, un percentatge molt elevat i estable al llarg del temps.
- Dispersió entre estudis. Tanmateix, si bé en 9 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 (7%), i Enginyeria Telemàtica (13,6%).
- Altres estudis en què els estudiants amb una nota d’accés igual o superior al 9 no arriba al
50% dels matriculats són Humanitats (42%), Traducció i Interpretació (49%), així com
Enginyeria en Informàtica (30%) i Enginyeria en Sistemes Audiovisuals (47,6%), però en
aquests últims casos el percentatge ha anat millorant any rere any.
- 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 i a Ciències Polítiques i de l’Administració, que ja se situa per sobre del 70%.

Nota mitjana d’accés (UPF: 10,502; +0,32)
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 15 de les titulacions que s’ofereixen; això és, en el 62,5% dels graus.
- És de destacar que els estudis amb una nota de tall de 5, la nota mitjana d’accés és superior
a 7. D’aquests casos, eI d’Humanitats és el més destacable, amb una nota mitjana d’accés de
8,657.
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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

1,80
613
87,8

1,77

1,91

2,07

1,87

1,97

1,93

2,03

2.443

2.443

2.550

2.423

2.487

2.524

2.634

89,8

89,3

87,1

88,1

87,4

89,6

89,4

73,6

69,6

70,2

73,0

73,6

71,4

70,2

72,4

Font: DWH UPF. Juny 2016

Anàlisi sociodemogràfica dels estudiants de nou accés a primer
Procedència (UPF: 88,2% Catalunya; 10,2% Espanya; 1,5% 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 88%, amb una tercera part dels
estudiants provinents de Barcelona (30%) o de la Regió Metropolitana de Barcelona (37%); el
5,32% prové de la resta de la demarcació de Barcelona, percentatge similar als que vénen de
Tarragona (5,47%); de Girona vénen el 7,3% dels estudiants i de Lleida, el 3,4%.
- Un 10,2% dels estudiants procedeixen de l’estat espanyol. És interessant destacar que a
Medicina i al doble grau en Criminologia/Dret aquest percentatge s’enfila fins al 39,4% i al
35,7%, respectivament.
Aspectes per triar l’estudi (UPF: 62,4% interès pel contingut; 32,4% 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 62,4% dels estudiants hi situa l’interès pel contingut
de l’estudi.
- Aquest percentatge és molt més destacat, per sobre el 80%, en els estudis següents:
Humanitats, Biologia Humana, Enginyeria Biomèdica i Filosofia, Política i Economia.
- Per altra banda, el 32% tria l’estudi per les seves expectatives professionals, tot i que en els
estudis següents aquest percentatge supera el 50%: Administració i Direcció d’Empreses,
International Business Economics i el doble grau en Dret/ADE-ECO.
Titularitat del centre de secundària (UPF: 48% Pública; 47% Privat i concertat; 5% no respon)
Definició: Titularitat del centre on han cursat la secundària els estudiants de nou accés a la
Universitat.
- El 48% dels estudiants de la UPF provenen d’un centre de secundària públic, i el 47%, d’un
de privat o concertat. Similar al darrer any.
En un moment en què la majoria de graus ja estan completament desplegats, el nombre total
d’estudiants de grau matriculats a la UPF se situa prop dels 10.000, davant dels 8.500 que hi
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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
Total estudiants matriculats a grau

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

612

2.927

4.953

7.132

8.774

9.443

9.801

9.943

Q2. Accés i matrícula als màsters. Curs 2015-2016
El curs 2015-2016 la UPF ha fet una oferta de 28 màsters universitaris,12 amb un total de 905
places per a estudiants de nou ingrés. Aquest curs s’imparteix per primer cop el màster
universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat, del Departament de
Comunicació.
Ràtio D/O (UPF: 2,15; + 0,45)
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 tornat a augmentar respecte al curs passat, fins a situar-se
prop dels 2.000 estudiants, com en els millors anys. Caldrà veure si aquesta tendència es
manté.
- Aquest augment ha estat força repartit en tota l’oferta, de manera que no només
pràcticament tots els estudis tenen més demanda que oferta, sinó que en el 48% aquesta és el
doble de l’oferta, quan el curs passat els estudis en aquesta situació suposaven el 20%.
- En dos estudis, en canvi, les preinscripcions no arriben a cobrir l’oferta. Aquests són Estudis
Xinesos (0,7) i Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat (0,73).
Ràtio MNA/O (UPF: 1,0; + 0,13)
Definició: Ràtio entre el nombre d’estudiants matriculats de nou accés i l’oferta de places a
primer curs de l’estudi.
- Una preinscripció elevada en el cas dels màsters no es tradueix necessàriament en una
matrícula elevada, ja que els estudiants de màster es poden preinscriure en tants màsters com
els interessi. Per això és molt rellevant que per primer cop la matrícula de nou accés cobreix el
100% de l’oferta.
Ràtio MNA/O <1
Definició: La matrícula de nou accés no cobreix les places ofertes.
- Entrant al detall de cada màster, però, s’aprecia que el 63% no ha aconseguit cobrir totes
les places ofertes, i per tant, presenten una ràtio inferior a u (<1) en la relació oferta de
places/matrícula de nou accés. Només 10 màsters cobreixen totes les places.
- Tanmateix, el 81% de màsters cobreixen les seves places en més d’un 80%. Només dos
màsters tenen un grau de cobertura inferior al 50% i són els que tenien menys demanda:
Estudis Xinesos (43%) i Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat (33%).

12

Es fa referència als màsters dels centres integrats a la UPF, no dels màsters dels centres adscrits.
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- S’observa que els màsters amb més demanda també són els que, generalment, acaben
tenint més matrícula.
Matrícula de nou accés < 20
Definició: Matrícula de nou accés inferior a 20.
D’acord amb els 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 cinc màsters en situació de matrícula de nou accés
inferior al mínim (20 estudiants) i que requereix la major atenció: Gestió Estratègica de la
Comunicació i Relacions Públiques (19), Sistemes Intel·ligents Interactius (16 estudiants),
Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat (16), Estudis Xinesos (13)
i Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat (10).
- La situació ha millorat respecte al curs passat, ja que llavors en aquesta situació hi havia
vuit màsters.
Matrícula total (UPF: 1.113, +113)
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 al
curs passat, concretament un 13,57%, passant de 980 estudiants a 1.113.
Matrícula a temps parcial (UPF: 19,8%)
Definició: Matrícula a temps parcial, que suposa fer el màster en dos cursos en comptes d’un.
- El 19,8% dels estudiants de màster el cursen a temps parcial, si bé la seva concentració
varia segons els màsters i el curs. Enguany, en dotze màsters el percentatge d’estudiants a
temps parcial és inferior al 10% –i això inclou els que no tenen temps parcial, bàsicament els
màsters del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut–, i en altres cinc, superior al
30%, dels quals en dos té un impacte significatiu sobre el total de matrícula (per sobre del 40%
dels alumnes matriculats): Estudis de Cinema i Audiovisuals Contemporanis (70,8%) i Història
del Món (51,4%).

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’11,2%, lleugerament inferior al del curs passat (11,8%), i els que provenen d’altres
universitats catalanes són el 39,1%, molt similar a la del curs passat (38,8%). 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 12,9%, similar als darrers anys.
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La resta, un 36,5%, són estudiants internacionals distribuïts de forma força estable els últims
cursos de la manera següent:
• Els provinents de la UE són un 12%, mantenint el pes dels últims anys.
• Els estudiants nord-americans13 representen el 3,5%, i els llatinoamericans,14 el 12%,
majoritàriament de l’Argentina, Brasil, Colòmbia, Equador, Mèxic i Xile.
• Els estudiants provinents d’universitats asiàtiques aquest curs representen el 6,7% 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 40% homes, seguint la
tendència dels últims anys.

Taula resum d’indicadors d’accés i matrícula dels màsters
2008-09
2009-10
2010-11
UPF
Oferta de places a 1r curs (O)

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

745

965

965

935

945

895

880

905

Demanda (D)

1.526

1.600

2.967

2.493

1.912

1.350

1.481

1.943

Ràtio D/O

2,05

1,66

3,07

2,67

2,02

1,51

1,68

2,15

Matrícula de nou ingrés

533

728

776

794

695

699

776

906

Total matriculats

643

910

1013

1018

929

917

980

1.113

Estudiants matriculats a temps
complet
Estudiants matriculats a temps parcial

531

666

749

778

717

735

793

892

112

244

264

240

212

182

187

221

Estudiants estrangers matriculats (%)

40,59

34,18

32,58

34,58

35,84

35,22

36,43

37,11

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.

13
14

Inclou els EUA i el Canadà.
Inclou tots els països de Centreamèrica i sud-Amèrica.
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ANNEX 7. Serveis de la Biblioteca/CRAI de la UPF
Els trets més característics i definidors dels serveis que la Biblioteca/CRAI presta als seus
usuaris, professors i estudiants, per materialitzar la seva missió, són els següents:
a) Amplitud d’horaris
La Biblioteca/CRAI té un horari d’obertura de 17 hores de dilluns a divendres (de 8.00 h a 1.00
h de la matinada) i d’11 els dissabtes i dies festius (de 10.00 h a 21.00 h), que s’amplia a 15 en
època d’exàmens (fins a la 1,00 de la matinada).
b) Recursos d’informació
La Biblioteca compta amb un fons bibliogràfic i de recursos electrònics d’accés remot molt
complet i en constant creixement. És molt important assenyalar que la col·lecció bibliogràfica,
com la Biblioteca i com la mateixa UPF, és fruit d’una trajectòria cronològica curta: des de
1990, any del seu naixement, s’ha posat a disposició de la comunitat universitària un conjunt
d’informació, tant en suport paper com d’accés electrònic, molt rellevant i que dóna resposta a
la pràctica totalitat de les necessitats de docència i aprenentatge de la comunitat universitària.
L’increment del nombre de volums de monografies se situa en una mitjana anual d’entre
30.000 i 40.000 volums per any, la qual cosa suposa un creixement sostingut i continuat de la
col·lecció i mostra l’esforç constant de la UPF per crear i mantenir una col·lecció que doni
resposta a les necessitats informatives de la comunitat universitària.
Tots els fons estan a disposició de tots els usuaris, sigui quina sigui la seva seu. El catàleg és
únic i els documents poden ser traslladats d’una seu a una altra a petició dels usuaris que ho
necessitin.
Pel que fa a la informació electrònica, cal assenyalar la seva accessibilitat completa, ja que, a
més de la seva disponibilitat des de les instal·lacions de la Biblioteca i de tota la UPF, tots els
membres de la comunitat universitària tenen accés als recursos d’informació electrònics des
de qualsevol ordinador extern mitjançant el Servei d’Accés als Recursos Electrònics (SARE), que
permet un accés fàcil, permanent i segur.
La Biblioteca disposa de diferents eines per facilitar l’accés i l’ús dels recursos electrònics.
Concretament, cal assenyalar les guies temàtiques, que són una selecció, basada en criteris de
qualitat, de recursos d’informació d’un àmbit temàtic específic, que coincideix amb els àmbits
dels 8 departaments de la Universitat. Les guies, creades i actualitzades per part del personal
bibliotecari amb la col·laboració del professorat, també permeten accedir a les bases de dades,
els llibres i les revistes electròniques especialitzades subscrites per la Biblioteca. Les guies
compten, a més, amb el suport d’un butlletí periòdic per a la difusió de les novetats.
També destaca el repositori institucional, el Repositori Digital de la UPF, com una font de
materials i recursos d’utilitat per a la docència i l’aprenentatge.
c) Instal·lacions i equipaments a disposició dels estudiants
La Biblioteca/CRAI compta amb una ràtio de 7,14 estudiants per lloc de lectura. Aquesta ràtio
situa la UPF entre les primeres posicions del sistema universitari espanyol.
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Cal assenyalar que les instal·lacions de la Biblioteca/CRAI són accessibles a persones amb
discapacitats de mobilitat.
També és important destacar el fet que, a la Biblioteca/CRAI de la Ciutadella i del Poblenou, un
dels ordinadors d’ús públic està equipat amb programari i maquinari específic per a persones
amb limitacions visuals.
d) Espais específics de treball
o Cabines de traducció
o Sales de treball en grup
o Espais per a estudiants de postgrau (doctorat i màster)
o Sales de visionat
o HackLab UPF
o Aules d’informàtica i tallers a disposició dels estudiants:
o Nombre d’aules i tallers: 37
o Nombre d’ordinadors disponibles: 1.205
o Sistema operatiu: d’arrencada dual Windows/Linux
Programari disponible:
Programari d’ofimàtica: Word, Excel, Access, etc.
Programari específic de l’àmbit audiovisual: Adobe Premiere, Adobe
Photoshop, etc.
Programari específic de les cabines de traducció: Audacity, DejaVuX
7.5, Systran 3.0, etc.
Programari lliure
Accés a Internet
Client de correu electrònic
Programari específic per a la docència
Accés a eines i plataforma d’ensenyament virtual (e-learning)
o Xarxa: tots els ordinadors disposen de connexió a la xarxa. Tots els campus
disposen de pràcticament el 100% de cobertura de xarxa sense fil, amb accés a
EduRoam.
e) Àmplia oferta de serveis
L’oferta de serveis per als usuaris és molt àmplia. La relació dels serveis de suport a
l’aprenentatge, prestats pel personal de la Biblioteca i del Servei d’Informàtica, als quals tots
els estudiants tenen accés, és la que es detalla a continuació. La informació sobre les
condicions i les característiques de la prestació poden consultar-se a la pàgina web
http://www.upf.edu/bibtic.
o Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE)
o Servei d’informació bibliogràfica
o Punt d’atenció de TIC
o Bibliografia recomanada
o Gestor de bibliografies
o Formació en competències informacionals i informàtiques (CI2)
o Acreditació de les competències informàtiques (ACTIC)
o Suport a la utilització de la plataforma d’ensenyament virtual (e-learning) (La Factoria)
o Suport a la realització de treballs acadèmics (La Factoria)
o Assessorament en la gestió de drets d’autor (La Factoria)
o Préstec de documents en diverses modalitats: préstec UPF, préstec consorciat (CSUC) i
préstec interbibliotecari
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o
o
o
o
o

Equips informàtics (escàners, etc.) i audiovisuals
Préstec d’ordinadors portàtils
Préstec d’equipaments audiovisuals
Reserva d’espais específics (sales de treball en grup, cabines de traducció, etc.)
Servei d’impressió i reprografia
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ANNEX 8. Anàlisi del rendiment acadèmic en els graus i els màsters
Q3. ANÀLISI DEL RENDIMENT ACADÈMIC DELS GRAUS
CURS 2014-2015
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 2014-2015 hi ha hagut la tercera promoció de la majoria de graus, que es van iniciar el
curs 2009-2010, i la quarta dels que van començar el 2008-09.15
El curs 2014-2015 es van graduar 1.811 estudiants de la UPF, xifra molt similar a la del curs
passat (1.817, comptant els graduats de grau, 1.740, i els últims graduats de les llicenciatures,
77) i la segona més alta de la història.
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 que 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.

15

Medicina va començar 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: 67% +2,16; SUPC: 48%)16
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. La taxa de graduació (TG a partir d’ara) dels graus de la UPF des de
la primera promoció se situa entorn el 65%, i augmenta any rere any.
- Dispersió entre estudis. Malgrat aquesta mitjana, un altre factor que destaca és la dispersió
entre estudis, ja que hi ha un grup d’estudis que any rere any tenen una TG molt elevada,
superior al 80%, com són: Administració i Direcció d’Empreses (87%), Comunicació
Audiovisual (86%), Publicitat i Relacions Públiques (86%), International Business Economics
(81%), i Medicina (80%).
Mentre que el grup de les enginyeries i les Humanitats té una TG inferior al 50%: Enginyeria en
Sistemes Audiovisuals (47%, cal destacar que ha millorat en 20 punts respecte al curs
anterior), Humanitats (43%, ha millorat en 6 punts), i a molta més distància Enginyeria en
Informàtica (23,5%) i Enginyeria Telemàtica (8,5%).
- El principal problema de la TG 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 48%. Per tant, la UPF està pràcticament 20 punts per sobre la mitjana universitària, i 10
punts per sobre de la segona universitat amb la TG més elevada, la UdL (54,5%).

Taxa d’eficiència (UPF: 93,3% -1,66%; SUPC: 93%)
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. La taxa d’eficiència (TE) dels graus se situa a nivells altíssims, per sobre del 90%,
tot i el descens progressiu des de la primera promoció dels graus, tendència lògica entre les
primeres promocions. Cal esperar encara 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
Telemàtica la té per sota (89%). Cal esperar uns cursos per veure si augmenta o no la dispersió
de la TE entre estudis.
- Quant a 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.

16

Font dades SUPC: Universitats (CAR)>Informes compartidos>UNEIX>UNEIX avançat>Informes
pivotació>Informes pivotació-Evolució graus comparativa de cohorts.
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Evolució de la durada mitjana dels estudis (graus: 4,3; +0,7)
Definició: Mitjana d’anys que han invertit els estudiants que han finalitzat els seus estudis en
un any determinat, a 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.
- Els estudiants que de mitjana triguen més a finalitzar els seus estudis, amb més de 4,5 anys,
són els de les enginyeries i les Humanitats, dada que és coherent amb la resta d’indicadors
d’aquestes titulacions.
Nota final expedient >= 7 (graus: 65,8%)
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).
- 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 65% dels graduats ho fan amb una nota igual o superior a 7.
- Certa dispersió entre estudis. Si bé els estudis amb una nota mitjana d’accés molt alta
normalment també tenen graduats amb una nota elevada, també es dóna el cas que estudis
amb una nota mitjana d’accés baixa acaben amb una nota mitjana de graduació elevada. És el
cas d’Humanitats, Enginyeria en Informàtica i Enginyeria en Sistemes Audiovisuals, graus
amb notes d’accés baixes i que en canvi més del 70% dels graduats finalitzen amb una nota a
l’expedient igual o superior a 7.
Taxa de rendiment (UPF: 89,3 % -0,7%; 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 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).
- Molt elevada. Pel que fa als graus, des de l’inici del seu desplegament el curs 2008-2009, la
taxa de rendiment (TR) ha augmentat en 7 punts, i ha passat del 82,12% al 89,3% del curs
2014-2015. De manera que, amb el desplegament dels graus, la Universitat ha passat d’una TR
d’entorn al 80% a una propera al 90%.
- Aquest curs és el segon que la TR no augmenta. Caldrà veure què passa els cursos següents
per determinar si és que el 90% és un topall.
- Per valorar correctament aquest augment de la TR caldrà analitzar, amb una mica de
perspectiva, possibles explicacions, com pot ser l’efecte que ha tingut l’eliminació de la segona
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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 80%. Només les
tres enginyeries tenen una taxa inferior: Enginyeria Telemàtica (55,7%), Enginyeria en
Informàtica (67%) i Enginyeria en Sistemes Audiovisuals (75,2%).
- La TR de la UPF és la més alta del 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: 24,47%, -3,43%%)
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 (t+1, on t és la durada teòrica de la
titulació), mirem quina és la situació de la cohort que va començar t+1 anys enrere: 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.
- El curs 2014-2015, la TA continua disminuint i se situa al 24,47%, en un dels nivells més
baixos de la història. Aquesta disminució és força generalitzada en molts estudis. Caldrà veure
quina és la tendència els propers anys, si l’abandonament es va reduint gràcies a polítiques
concretes que està duent a terme la Universitat, com pot ser el pla de tutories, o si aquesta
disminució d’enguany és un fenomen puntual.
- 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, Comunicació
Audiovisual (9,4%), Administració i Direcció d’Empreses (10,6%), Publicitat i Relacions
Públiques (12%), International Business Economics (13%), Medicina (14%) i Dret (14,6%), són
les titulacions amb una TA més baixa, mentre que les enginyeries són els estudis que tenen la
TA més elevada, des del 47% de l’Enginyeria en Sistemes Audiovisuals fins al 73% de
l’Enginyeria Telemàtica, passant pel 59% de l’Enginyeria en Informàtica. A Humanitats
enguany la TA ha disminuït fins al 34%, molt bona notícia tenint en compte que s’havia situat
en una TA del 50%. En canvi, en el grau en Llengües Aplicades la TA ha augmentat del 30% al
39%.
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Abandonament per aplicació del règim de permanència a primer curs
(UPF: 12,6% +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.
- Estable. En els graus l’abandonament per aplicació del règim de permanència a primer
curs17 (RP1c) ha oscil·lat entorn el 12%, dos punts per sobre o dos punts per sota.
- Gran dispersió de l’abandonament per RP1c entre estudis. Si bé en 15 dels 23 estudis
l’abandonament a 1r no arriba al 10%, i en 6 d’aquests ni al 5%, hi ha estudis on aquest
abandonament s’acosta o sobrepassa el 40% de la matrícula de nou accés, és el cas de:
Enginyeria en Informàtica (38,3%), Enginyeria en Sistemes Audiovisuals (48,7%) i, el més
preocupant Enginyeria Telemàtica (68,5%). Amb abandonaments tant elevats a primer curs,
no és estrany que les TA d’aquests estudis siguin tan elevades.
- Humanitats (22,4%), Enginyeria Biomèdica (19,5%) i Traducció i Interpretació (16%) 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.
Taula resum d’indicadors de rendiment acadèmic dels graus. UPF, fins al curs 2014-2015
UPF
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
Total graduats*
265
1.372
1.740
1.811
Taxa de graduació (TG)
63,49
64,83
66,99
Taxa d’eficiència (TE)
97,95
96,73
94,96
93,3
Taxa de rendiment (TR)
82,38
83,02
86,73
88,4
90,30
89,98
89,13
Taxa d’abandonament (TA)
29,5
27,9
24,47
Abandonament RP1C
12,56
13,79
12,81
13,14
10,81
11,7
12,64
* Només es tenen en compte els graduats de graus, no els de les diplomatures ni llicenciatures ni enginyeries que s’estan extingint.

17

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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Q3. ANÀLISI DEL RENDIMENT ACADÈMIC DELS MÀSTERS
CURS 2014-2015
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
El curs 2014-2015 s’han graduat 655 estudiants de màster. Un any més augmenten respecte al
curs anterior, però encara són lluny del màxim assolit el curs 2011-2012, 699. Tanmateix, la
disminució dels graduats va ser una conseqüència de la disminució de la matrícula. Ara que la
matrícula torna a remuntar és d’esperar que també ho faci el nombre de graduats.
Taxa de graduació (UPF: 88%; +0,57)
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.
- Tot i que s’observen diferències entre estudis, aquestes són relativament petites.
Graduats en t (UPF: curs 2014-2015 –provisional– 64,7%; curs 2013-2014: 78,5%, + 5,32)
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 als màsters 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 65%. Per això, a l’hora de fer l’anàlisi ens fixem en els resultats del curs
2013-2014.
- 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 es gradua en el temps
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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 en què 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.
Taxa d’eficiència (UPF: 97,7%; +0,6% )
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: 89,7%; -3,8%)
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. Tot i la disminució de la taxa de rendiment aquest últim
curs, al llarg dels anys ha anat oscil·lant entorn el 90%, un valor molt elevat.
- Sense diferències significatives entre màsters.
Abandonament sobre la cohort d’accés (UPF: 8%; -1,1)
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 18 màsters (67%), 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 Ciència Política (28%),
Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge (27,3%) Recerca en Sociologia i
Demografia (25%), i Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat
(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.

UPF

Taula resum d’indicadors de rendiment acadèmic dels màsters. UPF curs 2013-2014
2008-09 2009-10
2010-11 2011-12
2012-13 2013-14
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Graduats
Taxa de graduació
(Graduats en t i t+1)
Graduats en t
Taxa d’eficiència
Taxa de rendiment
Abandonament

408

590

676

699

645

650

655

77,6%

86,6%

82,8%

84,8%

86,6%

87,5%

88,1%

72,7%
97,1%
91,6%
17,2%

65,8%
95,9%
91,6%
10,2%

72,2%
95,0%
90,5%
12,6%

73,6%
95,5%
92,0%
11,5%

73,2%
96,4%
93,1%
11,5%

78,5%
97,1%
93,5%
9,3%

64,7%
97,7%
89,7%
8,2%

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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ANNEX 9. Principals resultats de l’enquesta d’inserció laboral d’AQU
Catalunya per als graus i els màsters de la UPF
Inserció laboral dels graduats de GRAU. AQU 2014
Cada tres anys AQU Catalunya fa 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 les 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 2009-2010 tot just
començaven a desplegar-se els graus. El treball de camp es va fer 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
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 que estan treballant tres anys després de finalitzar els estudis) és del 83%.
Aquesta xifra mostra un lleuger descens de 3,7 punts respecte al 2011, quan era del 86,7%, i
de quasi 10 punts respecte a l’ocupació del 2008, quan era del 92,4%. Aquesta davallada en
l’ocupació és deguda a l’actual crisi 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 desenvolupen 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.
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. Pel que fa al 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 fet, 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%). És especialment remarcable la
intenció de no repetir els estudis en els casos d’Administració i Direcció d’Empreses (d’un
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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).
Si bé han disminuït els graduats a la UPF que repetirien els estudis, en canvi la satisfacció dels
graduats amb la UPF és elevada i constant, ja que entorn al 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 dels graduats de MÀSTER. AQU 2014
L’any 2014 AQU Catalunya va fer per primera vegada l’enquesta d’inserció laboral de màsters
universitaris. Aquesta enquesta s’ha inclòs en el sistema d’enquestes d’inserció laboral d’AQU
Catalunya, que ja estava conformat per l’enquesta d’inserció laboral de grau i de doctorats.
Amb aquesta enquesta és la primera vegada que s’obté informació d’inserció laboral dels
titulats de màster els cursos 2009 i 2010, tres anys després de finalitzar els seus estudis.
Actualment, la taxa d’ocupació 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 que 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, desenvolupa funcions que requereixen un nivell de màster.
Pel que fa a la tipologia i a la durada del contracte, el 43,9% tenen un contracte fix, mentre que
el 31,6% tenen un contracte temporal; el 10% són autònoms i el 13,1%, 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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ANNEX 10. Resultats de l’enquesta de satisfacció als graduats de grau el curs 2014-2015. (AQU, novembre 2016)
Codi titulació

Nom titulació

Ciències

% Error
mostral

Estructura i
aprenentatge
(valoració 1-5)

Impacte
personal en
l'alumne
(valoració 1-5)

Serveis i
equipaments
(valoració 1-5)

%
% Repetirien
Repetirien
titulació
universitat

42,43 %

3,75

4,22

3,95

75,00 %

75,00 %

42,43 %

3,75

4,22

3,95

75,00 %

75,00 %

4,93 %

3,43

3,70

3,70

85,86 %

71,71 %

15,78 %

3,48

3,73

3,72

77,42 %

74,19 %

GRAU00000468
Ciències socials i
jurídiques

Enginyeria Biomèdica

GRAU00000080

Administració i Direcció d'Empreses

GRAU00000281

Ciències Empresarials-Management

19,18 %

3,70

3,78

3,86

100,00 %

59,09 %

GRAU00000082

Ciències Polítiques i de l'Administració

14,93 %

3,09

3,32

3,58

87,10 %

64,52 %

GRAU00000012

Comunicació Audiovisual

17,26 %

3,25

3,66

3,67

83,33 %

66,67 %

GRAU00000327

Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció

18,66 %

3,27

3,39

3,51

77,78 %

50,00 %

GRAU00000084

Dret

11,41 %

3,61

3,91

3,83

86,21 %

86,21 %

GRAU00000081

Economia

15,73 %

3,44

3,73

3,69

93,55 %

74,19 %

GRAU00000282

International Business Economics

18,26 %

3,39

3,74

3,71

90,91 %

68,18 %

GRAU00000083

Periodisme

18,52 %

3,03

3,60

3,11

68,42 %

63,16 %

GRAU00000008

Publicitat i Relacions Públiques

20,18 %

3,36

3,95

3,55

83,33 %

88,89 %

GRAU00000078

Relacions Laborals

15,93 %

3,76

3,72

4,04

90,00 %

70,00 %

17,03 %

3,39

3,71

3,74

80,00 %

76,00 %

Enginyeries
GRAU00000280

Enginyeria de Sistemes Audiovisuals de Telecomunicació

22,75 %

3,37

3,63

3,77

78,57 %

71,43 %

GRAU00000278

Enginyeria en Informàtica

30,17 %

3,38

3,88

3,68

75,00 %

87,50 %

GRAU00000279

Enginyeria Telemàtica

52,37 %

3,52

3,60

3,73

100,00 %

66,67 %

10,82 %

3,29

3,59

3,58

76,19 %

68,25 %

Humanitats
GRAU00000011

Humanitats

15,89 %

3,40

3,46

3,83

84,62 %

73,08 %

GRAU00000085

Llengües Aplicades

34,59 %

3,35

3,93

3,37

85,71 %

42,86 %

GRAU00000010

Traducció i Interpretació

15,91 %

3,18

3,62

3,41

66,67 %

70,00 %

11,93 %

3,35

3,85

3,35

63,41 %

87,80 %

Salut
GRAU00000013

Biologia Humana

17,03 %

3,66

4,03

3,70

90,00 %

80,00 %

GRAU00000009

Medicina

16,87 %

3,05

3,69

3,01

38,10 %

95,24 %

4,08 %

3,40

3,70

3,65

81,92 %

73,00 %

Total UPF
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