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1. Fitxa de la Universitat

Títols UPF

UPF

Grup UPF

Total

2020/2021
Exclusius

Interuniversitaris
Coordinats

Exclusius

Interuniversitaris

Participats

Coordinats

Participats

Grau

21

2

1

17

1

0

42

Màster Universitari

26

7

16

21

8

1

79

Doctorat

9

0

0

0

0

0

9

56

9

17

38

9

1

Total

130

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 l’Oficina Tècnica de Qualitat (Unitat de Projectes, Estudis i
Qualitat) i aprovat per la Comissió de Qualitat de la Universitat
Vicerector adjunt al rector: Dr. David Sancho Royo
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/dades-i-indicadors
Sistema de Garantia Intern de Qualitat: https://www.upf.edu/web/otq/sistema-de-garantia-interna-de-laqualitat
Cada centre disposa a la seva web d’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.
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2. 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”.
L’ISU s’estructura com els informes de seguiment i d’acreditació dels centres per aplicar 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 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. Cada
un dels subestàndards s’ha dividit en els següents apartats:



Valoració externa, extreta dels Informes d’Avaluació Externa rebuts de les titulacions i centres que van
tenir visita externa entre el segon semestre de 2018 i el segon semestre de 2020.



Propostes de millora, extretes dels plans de millora dels informes, les quals inclouen, no només les que
són fruit de l’anàlisi del centre en els diferents informes, sinó també les que provenen de requeriments i,
si escau, de recomanacions dels informes externs.

Periodicitat del seguiment
AQU Catalunya requereix un seguiment com a mínim cada dos anys, la Universitat Pompeu Fabra considera
convenient fer-lo biennal, 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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3. Grup UPF: resultats generals de les avaluacions de titulacions i
centres (juliol 2021)

GRUP UPF
Resultats totals de les avaluacions de les titulacions de grau i màster
(juliol 2021)
40
30
17

20
10

28

23

6

11

11

6

5

10

13

24

29

16
5

0
Grau

Màster

En progrés vers l'excel·lència

S'assoleix

Acreditació institucional del centre

S'assoleix amb condicions

TOTAL
Pendent primera acreditació
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Centres Integrats - grau i màster
Resultats acumulats de les avaluacions de les titulacions per centre
(juliol 2021)
9

8

8
7
6
5

5

5

5
4

4

3

3
2
1

5 5

3

2
1 1

3 3

2

1

1

1

0
COM

DRET

ECO

HUM

POL

SALUT

TIC

En progrés vers l'excel·lència

S'assoleix

Pendent primera acreditació

Acreditació institucional del centre

TRAD

Centres Adscrits - grau i màster
Resultats acumulats de les avaluacions de les titulacions per centre
(juliol 2021)
16

14

14
12
10
8

5

6
4
2

1

2

1

1

2

1

2

3

3
1

1

1

2

3
1

1

0
BGSE

BIST

BSM

ESCEST

ESCI

ESCST

ESIM

En progrés vers l'excel·lència

S'assoleix

S'assoleix amb condicions

Pendent primera acreditació

Acreditació institucional del centre

ESPT

IBEI
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Centres Integrats
Resultats totals de les avaluacions de les titulacions de grau i màster
(juliol 2021)
20

18
15

15
10
5

8

6

7

6

14

13

13

7

6

3

0
Grau

Màster

En progrés vers l'excel·lència

S'assoleix

TOTAL
Pendent primera acreditació

Acreditació institucional del centre

Centres Adscrits
Resultats totals de les avaluacions de les titulacions de grau i màster
(juliol 2021)
20

16

16

15
10
5

10

8
5

10

7
3

3

3

2

0
Grau

Màster

En progrés vers l'excel·lència

S'assoleix

Pendent primera acreditació

Acreditació institucional del centre

TOTAL
S'assoleix en condicions
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AQU Catalunya ha iniciat la certificació del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de diversos centres, com a
pas previ a l’acreditació institucional dels centres.
La certificació del SGIQ evidencia que el centre docent té assegurat el funcionament adequat de, com a mínim,
els mecanismes d’actuació que formen part dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de
títols que asseguren la seva millora continua. Efectes d’aquesta certificació: Els centres que disposin de la
certificació de la implantació del seu SGIQ i hagin acreditat com a mínim el 50% dels graus i el 50% dels màsters
que imparteix poden optar a l'acreditació institucional. El procés per a la certificació està descrit a la Guia per a
la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat
(https://www.aqu.cat/doc/doc_42202055_1.pdf)
En relació a la certificació del SGIQ i acreditació institucional dels centres del GRUP UPF, la situació és la següent:
Centres acreditats
institucionalment

Centres en procés de certificació
del SGIQ

Previsió inici procés certificació
2022

Facultat de Ciències Polítiques i
Socials

Facultat de Comunicació

Facultat d’Humanitats

Departament de Comunicació

Departament d’Humanitats

Facultat de Dret

Facultat de Ciències de la Salut i de
la Vida

Departament de Ciències
Polítiques i Socials
Facultat d’Economia i Empresa

Departament de Dret

Departament d’Economia i
Empresa
BSM
BGSE

Tecnocampus Tranversals

Departament de Ciències
experimentals i de la Salut
IBEI
Tecnocampus Empresa (ESCESt)
Tecnocampus Salut (ESCSt)
Tecnocampus Politècnica (ESPt)

Nota: en el cas dels centres integrats, es realitza un únic procés de certificació per UCA. L’acreditació institucional l’obtenen
les facultats i els departaments.

Durant el primer semestre del 2021, la UPF ha certificat els elements transversals del SGIQ Marc UPF
(https://www.upf.edu/web/otq/sigq-marc).
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4. Centres Integrats: Processos d’avaluació de les titulacions i dels
centres
Els resultats que es presenten en aquest apartat corresponen als informes d’acreditació i de seguiment compresos
entre el segon semestre del 2018 i el segon semestre del 2020. Pel què fa a les certificacions del SGIQ i les
acreditacions institucionals dels centres es detalla la situació a juliol del 2021.

Processos d’avaluació de les titulacions
CENTRES INTEGRATS
Titulacions Avaluades
GRAUS
MÀSTERS UNIV.
1
18
5
10
6
27

TOTAL
19
15
34

TITULACIONS ACREDITADES*
SEGUIMENT COMPLET**
TITULACIONS AVALUADES
* Acreditacions amb visites externes entre 2n. semestre 2018 i 2n. semestre 2020.
** Seguiments realitzats durant els cursos 2018-19 i 2019-20.

Resultats dels processos d’avaluació de les titulacions
Centres Integrats
Resultats avaluacions de les titulacions grau i màster
(amb visites externes entre 2n. semestre 2018 i 2n. semestre 2020)
16

14

13

14

11

12
10

8

8

9

8

10

9

11

10
8

5

6
4

10

3

3
1

2
0

E1. Qualitat
E2.
E3. Eficàcia del E4. Adequació E5. Eficàcia E6. Qualitat VALORACIÓ
del programa Pertinencia de
SGIQ
del
dels sistemes dels resultats
GLOBAL
formatiu
la informació
professorat
de suport a
dels
pública
l'aprenentatge programes
formatius
En progrés vers l'excel·lència

S'assoleix

S'assoleix amb condicions

No s'assoleix
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Centres integrats: resultats de les avaluacions dels centres

Durant el curs 2020-21 s’ha obtingut la certificació dels processos i elements transversals del SGIQ Marc UPF,
element que ha permès la certificació del SGIQ i posterior acreditació institucional dels centres (Facultat i
Departament) de Ciències Polítiques i Socials, i d’Economia i Empresa. Així mateix, a l’hora d’emetre aquest
informe, s’està pendent de rebre l’informe final de Comunicació. Durant el primer trimestre del curs 2021-22
tindrà lloc la visita externa de Dret.
D’acord amb la Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ),
emesa per AQU el febrer de 2020 (https://www.aqu.cat/doc/doc_42202055_1.pdf), els criteris de valoració dels
estàndards i la definició de les bones pràctiques, recomanacions i requeriments són els següents:
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Els resultats de les avaluacions són els següents:

Dimensió 1: Revisió i
millora del SGIQ
Dimensió 2: Qualitat i
millora del programa
formatiu
Dimensió 3: Ensenyamentaprenentatge i suport als
estudiants
Dimensió 4: Personal
acadèmic
Dimensió 5: Recursos
materials i serveis
Dimensió 6: Informació
pública i retiment de
comptes
Resultat

Economia i Empresa

Ciències Polítiques i
Socials

SGIQ Marc UPF

Implantació suficient

Implantació suficient

Implantació suficient

Implantació avançada

Implantació suficient

Implantació avançada

Implantació suficient

Implantació suficient

Implantació avançada

Implantació suficient

Implantació suficient

Implantació suficient

Implantació suficient

Implantació suficient

Implantació suficient

Implantació suficient

Implantació suficient

Dimensió avaluada als
centres

Centre acreditat
institucionalment

Centre acreditat
institucionalment

Certificació dels
elements transversals
del SGIQ UPF

| 12

Els comitès externs han detallat una sèrie des bones pràctiques, àrees de millora i recomanacions tant pels centres
com pels elements transversals. No s’ha establert cap requeriment obligatori. La distribució per dimensió és la
següent:

Distribució àrees de millora, recomanacions i bones pràctiques segons
dimensió
0

Dimensió 1: Revisió i millora del SGIQ

24
24

0
0

Dimensió 2: Qualitat i millora del programa formatiu

6

0

Dimensió 3: Ensenyament-aprenentatge i suport als
estudiants

12

5

3
0

Dimensió 4: Personal acadèmic

2

8
3

0

Dimensió 5: Recursos materials i serveis

7

3
3
0

Dimensió 6: Informació pública i retiment de comptes

1
0

Requeriments obligatoris

4

2

Recomanacions

3

4
5

10
Àrees de Millora

15

20

25

30

Bones pràctiques

Els comitès externs d’avaluació han assenyalat com a aspectes mereixedors de ser exportats a altres centres, les
bones pràctiques següents:
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Dimensió 1: Revisió i millora
No se n’han destacat
del SGIQ

 Els

resultats que obté la Universitat en els processos d'avaluació externa
associats amb el Marc VSMA.

 L'anàlisi que es realitza dels resultats de les acreditacions de títols de la UPF
Dimensió 2: Qualitat i millora
del programa formatiu

permet fer un diagnòstic de la situació en diferents nivells (universitat, centre,
títol), facilitant la presa de decisions estratègiques.

 Els informes d'anàlisi dels resultats del rendiment acadèmic dels títols de la
UPF.

 L’estudi de la satisfacció de l'alumnat durant tota la seva experiència amb la
UPF.

 El paper de la UPEQ en el seguiment de les àrees de millora associades als
programes formatius.

 Elaboració d'Informes de valoració d'empreses de Pràctiques Externes (PE) Dimensió 3: Ensenyamentaprenentatge i suport als
estudiants

Rànquing de empreses- com a instrument per a la presa decisions i millora de
del procés (ECO).

 La

progressiva incorporació de la perspectiva de gènere en les accions
vinculades als processos d’ensenyament i aprenentatge.

 Apartat web especialitzat en l'orientació professional, tant per a la realització

de pràctiques com per a la recerca de feina, així com el Servei de Carreres
Professionals.

 Mecanismes de reclutament, captació de talent, acollida i integració del nou
professorat de centre.

Dimensió 4: Personal
acadèmic

 Incorporació en el Pla de millora dels graus d’una acció dirigida a fomentar la
participació del professorat en el PlaCLICK per tal de facilitar la incorporació de
la perspectiva de gènere en la docència.

 En relació amb la contractació de PDI permanent, destaca positivament el
programa tenure track, ja que permet captar i retenir talent.

 La Universitat reconeix i incentiva l’excel·lència docent amb diverses accions
com el Premi a la Qualitat Docent.

Dimensió 5: Recursos
materials i serveis

 La

Dimensió 6: Informació
pública i retiment de comptes

 Publicació

Universitat disposa d'una carta de serveis que contribueix a la gestió
professionalitzada dels recursos materials i serveis.
d'informació sobre els suggeriments i queixes rebudes a la
universitat al portal de transparència
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5. Centres integrats: valoració dels estàndards
Qualitat del programa formatiu
1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el nivell
formatiu corresponent del MECES.
Les memòries de verificació de les titulacions garanteixen i són el mecanisme per a l’adequació al Marc espanyol
de qualificacions per a l’educació superior (MECES), d’acord amb el marc europeu basat en els descriptors de
Dublín. El perfil de competències és rellevant dins de l’àmbit disciplinari i té correspondència a nivell nacional i
internacional. L’adequació al nivell formatiu de totes les titulacions és la correcta.
1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent
amb els requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu
corresponent del MECES.

0%
S'assoleix
S'assoleix amb
condicions

Valoració externa
Els resultats de les avaluacions externes de les
titulacions acreditades amb visites externes entre
2n. semestre 2018 i 2n. semestre 2020
assenyalen un grau d’assoliment del 100%,
percentatge que també es va aconseguir en les
titulacions acreditades amb anterioritat.
El perfil de competències de totes les titulacions
és consistent amb els requisits de les disciplines i
amb el nivell formatiu corresponent del MECES.

No s'assoleix
100%

1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb els objectius
de la titulació.
L’Oficina de Programació i Planificació d’Estudis (OPPE) té, entre d’altres funcions, coordinar els processos
vinculats a la verificació, modificació i extinció dels plans d'estudis o programes de formació acadèmica i la
tramitació que se'n derivi.
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Consulteu la relació de programació i verificació de títols:
Memòria UPF curs 2018-19: https://www.upf.edu/web/2018-2019/programacio-verificacio
Memòria UPF curs 2019-20: https://www.upf.edu/web/2019-2020/programacio-verificacio
Valoració externa

1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són
coherents amb el perfil de competències i amb els objectius
de la titulació.

Els resultats de les avaluacions externes de les
titulacions acreditades amb visites externes entre
2n. semestre 2018 i 2n. semestre 2020 assenyalen
un grau d’assoliment del 74%. En els processos
d’avaluació anteriors, 5 titulacions van obtenir la
qualificació en progrés vers l’excel·lència i la resta
van assolir-lo.

0%
26%
S'assoleix

Cinc titulacions reben requeriments per millorar
aquest aspecte.

S'assoleix amb
condicions

El pla d’estudis i l’estructura del currículum de la
gran majoria de titulacions de grau i màster
universitari són coherents amb el perfil de
competències i amb els objectius de les titulacions.

No s'assoleix
74%

Fortaleses





Requeriments obligatoris





No se n’han destacat
Modificar el pla d'estudis de la memòria en relació a les
dues assignatures obligatòries que no s'imparteixen
actualment (DRET)
Establir complements formatius que permetin als
estudiants adquirir, consolidar o complementar la seva
formació acadèmica en dret, especialment en
estudiants procedents de jurisdiccions alienes a el
sistema continental (DRET).
Ampliar l'obligatorietat al pla d'estudis fins aconseguir
un total d'entre 9 i 15 crèdits obligatoris (DRET).
Revisar el redactat de les competències per adaptar-lo
a la nova situació (DRET).
Analitzar l'assignatura d'anivellament tenint en compte
l'heterogeneïtat dels perfils d'ingrés del màster
universitari.(TRAD)
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Recomanacions

Propostes de millora

 No se n’han fet









Disposar d'una radiografia de l'estat dels estudis i de
l’oferta d’assignatures en relació a la perspectiva de
gènere.
Incorporar a les competències de les titulacions la
perspectiva de gènere
Millorar l’oferta d’optatives
Millorar el coneixement de l'alumnat sobre qüestions
relacionades amb el contingut d'assignatures optatives,
procés de matriculació, procediment per realitzar les
pràctiques i informació sobre el TFG
Potenciar les habilitats comunicatives dels estudiants a
l'hora d'expressar-se i exposar en públic.

Per informació sobre el grau de satisfacció d’estudiants de graus i màsters universitaris sobre aquest aspecte
durant el període avaluat, consulteu els darrers informes de les enquestes de satisfacció:



Graus:



Màsters universitaris: https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes-master

https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes-grau
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1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb
el nombre de places ofertes.

Valoració externa

1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat
per a la titulació i el seu nombre és coherent amb el nombre
de places ofertes.

S'assoleix

Els resultats de les avaluacions externes de les
titulacions acreditades amb visites externes entre
2n. semestre 2018 i 2n. semestre 2020 assenyalen
un grau d’assoliment del 68%. En els processos
d’avaluació anteriors, 19 titulacions van obtenir la
qualificació en progrés vers l’excel·lència, 22 van
assolir aquest subestàndard i una única titulació va
restar en condicions.

S'assoleix amb
condicions

Reben requeriments obligatoris per millorar aquest
aspecte sis titulacions.

0%
En progrés vers
l'excel·lència

32%

31%

37%

No s'assoleix

La gran majoria d’estudiants matriculats presenten
un perfil d’accés que s’adiu amb allò establert per
les titulacions. El nombre d’estudiants matriculats
és coherent amb el nombre de places ofertes.


Fortaleses

Requeriments obligatoris






Incloure com a requisit el nivell B2 en llengua anglesa
en el perfil d'accés (DRET).



Adequar les places ofertades al nombre d’estudiants
matriculats en els darrers cursos (DRET).


Recomanacions
Propostes de millora

El perfil variat i obert dels estudiants aporta valor
afegit, sobretot en el cas dels màsters universitaris
(COM)
Demanda alta i heterogeneïtat de les sol·licituds (HUM)
El perfil d'ingrés dels estudiants. (SALUT)
L'alta demanda de les titulacions en primera opció
(SALUT).

Adequar el perfil d'ingrés a la realitat del títol i establir
els complements formatius necessaris en cada cas.
(TIC) .

 No se n’han fet



Adequar l’oferta a la demanda
Augmentar el nombre d'estudiants
matriculen

que es
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Per informació sobre l’evolució de la matrícula de graus i màsters universitaris durant el període avaluat,
consulteu els darrers informes de preinscripció, d’accés i matrícula i enquestes de satisfacció:



Graus:

https://www.upf.edu/web/upeq/informes-grau
https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes-grau



Màsters universitaris: https://www.upf.edu/web/upeq/informes-master
https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes-master

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.
Els centres integrats disposen d’una normativa de Mecanismes de coordinació docent1, on es detallen les funcions
del coordinador/a docent en relació a diferents aspectes com els plans docents, la càrrega de treball dels
estudiants, fomentar el treball col·laboratiu entre el professorat, etc. Així mateix, aquesta normativa estableix que
el càrrec de coordinador/a docent seria vigent fins el desplegament dels graus, que ja ha finalitzat. La figura
persisteix en la majoria de centres amb algunes funcions que, sovint són similars a la del cap d’estudis . En tots els
centres s’han establert mecanismes propis de coordinació, tan en graus com en màsters universitaris.
1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació
docent adequats.

16%

0%
En progrés vers
l'excel·lència
16%

Valoració externa
Els resultats de les avaluacions externes de les
titulacions acreditades amb visites externes entre 2n.
semestre 2018 i 2n. semestre 2020 assenyalen que un
84% d’aquestes titulacions disposen de mecanismes
de coordinació adequats o molt adequats.

S'assoleix
S'assoleix amb
condicions

68%

1

No s'assoleix

Acord del Consell de Govern de 7 d'octubre del 2009, modificat per acord del Consell de Govern de 13 de desembre del
2017.
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Fortaleses




Requeriments obligatoris

Recomanacions

Propostes de millora



La coordinació amb universitats estrangeres (POL)
La potenciació de la mobilitat amb un excel·lent
funcionament. (POL)
El funcionament dels mecanismes de coordinació
docent i la presa de decisions conseqüent per atendre
les debilitats detectades. (SALUT)
Desdoblar, en dos grups d'alumnes, les assignatures
comunes que s'imparteixen en anglès per evitar un
excés d'estudiants. (DRET)

Revisar els mecanismes de coordinació docent del títol
i del centre i adequar-los a allò que estableix la
memòria a la gestió real, així com deixar constància
formal de les reunions de coordinació mantingudes.
(TIC)
 Potenciar els mecanismes de coordinació amb i entre
el professorat (COM)



Millorar la coordinació de la direcció dels estudis i
l'alumnat pel que fa a les seves necessitats i/o
inquietuds.



Millorar la
assignatures



Donar coherència i visibilitat a la tasca dels tutors
acadèmics, el de pràctiques i els presidents de tribunal
de TFM.

coordinació

dels

continguts

entre

Per informació sobre el grau de satisfacció d’estudiants de graus i màsters universitaris sobre aquest aspecte
durant el període avaluat, consulteu els darrers informes de les enquestes de satisfacció:



Graus:



Màsters universitaris: https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes-master

https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes-grau

1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els
resultats de la titulació.
Les memòries han estat correctament verificades. S'ha fet l'anàlisi anual de seguiment de les titulacions i s'han
introduït millores que han estat aprovades pels òrgans interns i comunicades a l'AQU. Tota la normativa s'ha
revelat adequada pel desenvolupament dels plans d'estudi i per possibilitar uns resultats satisfactoris.
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Durant el curs 2018-19 el Consell de Govern2 de la UPF, amb la finalitat d’actualitzar i d’adaptar les normatives a
les diferents realitats, ha aprovat diverses modificacions de normatives relacionades amb les titulacions de grau i
màster universitari:







Modificació de la composició de la Comissió d'Ordenació Acadèmica
Modificació de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau.
Modificació de la Normativa de Mínors de la Universitat Pompeu Fabra.
Programa especial de grau - doble titulació Llengües Aplicades / Traducció i Interpretació.
Programa de doble titulació en Economia UPF conjuntament amb la Higher School of Economics
de Sant Petersburg.

Durant el curs 2019-20 el Consell de Govern ha aprovat el següent:









2

Modificació de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau
Modificació de la Normativa acadèmica de màster universitari.
Modificació de la normativa del Premi Extraordinari Fi d’Estudis de la Universitat Pompeu Fabra.
Modificació de la Normativa reguladora del treball de fi de grau per als estudiants
d'ensenyaments universitaris oficials.
Modificació de la Normativa del règim de progressió en els estudis i permanència dels estudis
de grau.
Modificació de la Normativa reguladora de les practiques externes per als estudiants de la UPF.
Mesures COVID: habilitació de la vicerectora responsable de projectes per a la Docència i
Ordenació Acadèmica perquè pugui adaptar el calendari acadèmic a la situació extraordinària
del país.

https://www.upf.edu/organitzacio/estructura/organs/organs-collegiats/Consell_Govern/acords/index.html
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1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de
manera adequada i té un impacte positiu sobre els
resultats de la titulació.

L’aplicació de les diferents normatives es realitza de
manera adequada i té un impacte positiu sobre els
resultats de la titulació. Totes les titulacions
acreditades han assolit aquest estàndard.
Es valora especialment l’adaptació de les normatives a
la Llei d’Igualtat.

0%
S'assoleix
S'assoleix amb
condicions
No s'assoleix
100%

Valoració externa
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Pertinència de la informació pública
2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la
titulació i el seu desenvolupament operatiu.
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 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, i als requeriments de l’AQU. 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...
2.1. La institució publica informació veraç, completa,
actualitzada i accessible sobre les característiques de la
titulació i el seu desenvolupament operatiu.

16%

0%
En progrés vers
l'excel·lència
S'assoleix
31%

53%

S'assoleix amb
condicions

Valoració externa
La informació pública de les titulacions de centres
integrats és ben valorada i considerada com a
adequada pels diferents grups d’interès. Els resultats
de les avaluacions externes de les titulacions
acreditades amb visites externes entre 2n. semestre
2018 i 2n. semestre 2020 assenyalen que un 84%
assoleix aquest subestàndard.
S’ofereix informació pertinent o molt pertinent sobre
les característiques dels programes i el seu
desenvolupament operatiu. La informació es presenta
clara, llegible, agregada i accessible als grups d’interès.

No s'assoleix


Fortaleses

Requeriments obligatoris




Excel·lent informació pública, especialment en els
màsters universitaris (COM i HUM)
La informació pública sobre el desenvolupament de les
titulacions.(SALUT)
Realitzar una revisió total de la pàgina web central i del
títol per tal d'homogeneïtzar l'estructura de la
informació i el seu contingut. (TIC)l
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Recomanacions

Propostes de millora

 Centrar les sessions d'orientació inicial (CiU) en aspectes
més pràctics per als estudiants. És massa general, pel que
de manera pràctica els és poc efectiva (COM)




Augmentar la satisfacció dels estudiants amb la
informació pública.
Millorar la informació pública d’alguns màsters
universitaris per promocionar-los i donar-ne
visibilitat.

Per informació sobre el grau de satisfacció d’estudiants de graus i màsters universitaris sobre aquest aspecte
durant el període avaluat, consulteu els darrers informes de les enquestes de satisfacció:



Graus:



Màsters universitaris: https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes-master

https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes-grau

2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció.
La Universitat publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció d’estudiants, graduats i professors.
Les dades i indicadors es publiquen en quatre apartats: Indicadors dels estudis de grau, de màsters universitaris,
la UPF en Xifres3 i també es pot accedir a Xifres de cursos anteriors. Anualment, la Memòria de la universitat també
recull una relació d’activitats.
La informació pública de la satisfacció dels diferents grups d’interès es realitza des de l’ UPEQ, que gestiona les
enquestes que es fan als diferents col·lectius. Els resultats de les enquestes són molt útils per conèixer la satisfacció
respecte a diferents aspectes de la Universitat i s'integren en els polítiques generals de la Universitat de millora
contínua de la qualitat docent. Es publiquen els resultats de satisfacció sobre la docència rebuda (AVALDO), el
sistema i l’organització de l’ensenyament (EVSOE), dels doctorands, dels graduats, del PDI, i dels directors de tesi.

3

Inclou dades de Docència, Recerca, Economia, Recursos Humans i Indicadors de grau i màster dels centres adscrits.
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2.2. La institució publica informació sobre els resultats
acadèmics i de satisfacció.

Valoració externa
Els resultats de la valoració externa de les titulacions
presenta un assoliment del 100%.

0%
0%
58%

En progrés vers
l'excel·lència
S'assoleix

42%

S'assoleix amb
condicions
No s'assoleix

Fortaleses



La informació pública sobre els resultats acadèmics i de
satisfacció. (SALUT)

Requeriments obligatoris



Recomanacions

 No n’hi hase n’han fet

No se n’han indicat

2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i l’acreditació de la
titulació.
La Comissió de Qualitat de la UPF ha actualitzat la pàgina web i publicat les actes des de la seva creació.
https://www.upf.edu/web/otq/la-comissio-de-qualitat
Així mateix, s’han publicat el Manual del SGIQ Marc, el pla de millora UPF, el Catàleg d’Indicadors i el Manual de
processos transversals, elements certificats per AQU el primer semestre de 2021.
https://www.upf.edu/web/otq/sigq-marc
Tots els centres, tan integrats com adscrits, han realitzat canvis a la pàgina web per incloure, a l’apartat de Qualitat,
els requeriments d’informació pública del SGIQ i els resultats del seguiment i de l’acreditació de les seves
titulacions.
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2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la
titulació i els resultats del seguiment i l’acreditació de la
titulació.
0%
0%

En progrés vers
l'excel·lència
S'assoleix

68%

32%

S'assoleix amb
condicions

Valoració externa
Els resultats de les avaluacions externes de les
titulacions acreditades presenten un grau
d’assoliment del 100% en el cas dels centres integrats,
un 32% dels quals ho fan amb excel·lència.
La institució publica la política de qualitat, els
processos del SGIQ i els elements que se’n deriven per
a la rendició de comptes, que inclouen els resultats del
seguiment i de l’acreditació.

No s'assoleix



Fortaleses





Requeriments obligatoris

Recomanacions

La informació disponible sobre els processos de l'SGIQ
són exhaustius i es recullen explícitament els
procediments de rendició de comptes. (POL)
La informació pública sobre el SGIQ, el seu
desenvolupament i resultats (SALUT).
El SIGQ es considera efectiu i es recalca la transparència
dels processos de verificació, seguiment i acreditació.
(SALUT)
El grau d'implantació de l'SIGQ i la seva revisió per a la
millora.(SALUT)
Generar l'acta corresponent de la revisió de l'SGIQ, tal
com estableix la documentació de referència, i que
aquesta sigui eficaç per comprovar l'efectivitat del
sistema implantat i per a la generació del corresponent
pla de millores.(TIC)

 No se n’han fet

| 26

Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
La UPF disposa d’un sistema intern de garantia de qualitat de les titulacions, 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.

3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de
les titulacions.
El SGIQ Marc 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:



P2.1 Programar i verificar un nou títol de grau, màster o doctorat
P2.2 Fer el seguiment de les titulacions



P2.3 Modificar un títol de grau, màster i doctorat




P2.4 Acreditar els títols de grau, màster i doctorat
P2.5 Gestionar l’extinció o desprogramació d’un títol de grau, màster o doctorat

3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el
disseny, l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de les
titulacions.
0%
0%

En progrés vers
l'excel·lència
S'assoleix

26%
74%

S'assoleix amb
condicions
No s'assoleix

Valoració externa
Els resultats de les avaluacions externes de les
titulacions acreditades presenten un grau
d’assoliment del 100%, a centres integrats, un 26% de
les quals ho fa vers l’excel·lència.
El SGIQ disposa de processos implementats que
faciliten el disseny i l’aprovació de les titulacions, com
també el seu seguiment i la seva acreditació, amb
implicació dels grups d’interès més significatius.
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Fortaleses

Requeriments obligatoris
Recomanacions





La informació disponible sobre els processos de l'SGIQ
són exhaustius i es recullen explícitament els
procediments de rendició de comptes.
No n’hi ha

 No n’hi ha

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 SGIQ Marc UPF garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les
titulacions. I així es recull en els processos següents:
P2.2 Fer el seguiment de les titulacions
P2.6 Gestionar la satisfacció dels grups d’interès
En relació amb la satisfacció dels estudiants i els graduats amb la docència, la UPF disposa d’una sèrie
d’instruments per conèixer-la:


Enquesta de satisfacció amb la docència rebuda. (AVALDO)
Periodicitat: trimestral.
Destinataris: estudiants



Satisfacció dels graduats.
Periodicitat: anual.
Destinataris: graduats i titulats de màster universitari



Enquesta als estudiants sobre el sistema i l’organització de l’ensenyament (EVSOE).
Periodicitat: triennal. No es disposen de dades 2016-17 i 2017-18.
Destinataris: estudiants



Enquesta d’inserció laboral realitzada per AQU
Periodicitat: triennal
Destinataris: graduats i titulats de màster universitari



Satisfacció del PDI
Periodicitat: biennal
Destinataris: PDI que imparteixi docència
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Tota aquesta informació, tant els indicadors com els resultats de les enquestes, es troba recollida a la web de la
universitat4 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 la web actualitzada, així com de
gestionar les enquestes que permeten conèixer la satisfacció dels diferents col·lectius de la Universitat.
Així mateix, també cal tenir en compte l’existència d’altres figures, com la del Síndic de Greuges o la Bústia de
Suggeriments i Queixes del Portal de Transparència, 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.
3.2. 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.

0%

En progrés vers
l'excel·lència

Valoració externa
Els resultats de les avaluacions externes de les
titulacions presenten un grau d’assoliment del 100% .
Per tant, el SGIQ permet la recollida de la informació
sobre la satisfacció dels grups d’interès (especialment
de titulats, estudiants, professorat i ocupadors)
respecte del programa formatiu.

S'assoleix

100%

S'assoleix amb
condicions
No s'assoleix

Fortaleses

Requeriments obligatoris




No se n’han fet constar.

No se n’han fet.

 Es recomana analitzar els calendaris utilitzats per a les
enquestes de cara a incrementar la participació dels grup
d’interès. (POL).

Recomanacions

4

https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes

 La informació sobre el SIGQ no sembla arribar als
principals grups d'interès. Es recomana major difusió dels
seus resultats i les seves conseqüències, així com emmarcar
qualsevol acció orientada a la millora dels títols com a
conseqüència del SGIQ (COM).
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 El SGIQ hauria d'anar incorporant dades i indicadors
agregats sobre la consecució dels resultats de
l'aprenentatge dels estudiants i de l'opinió sobre la formació
rebuda, competències adquirides i ocupabilitat dels
titulats.(COM).
 Davant de la baixa taxa de resposta en les enquestes online es suggereix realitzar-les presencialment sense deixar
d’utilitzar, per això, l'eina on-line. (COM).

Propostes de millora







Valorar i actuar adequadament sobre les necessitats que
poguessin detectar-se en l'àmbit laboral
Incentivar la participació dels estudiants en les properes
convocatòries Obtenir informació amb una periodicitat
superior sobre la inserció laboral
Reforçar les competències dirigides a l’empleabilitat i
conèixer la situació dels graduats i la seva satisfacció
Disposar d’enquestes amb continguts que permetin fer
una anàlisi i millora del programa i facilitar la gestió de
les dades i la pròpia enquesta.

Per informació sobre el grau de satisfacció d’estudiants de graus i màsters universitaris sobre aquest aspecte
durant el període avaluat, consulteu els darrers informes de les enquestes de satisfacció:



Graus:



Màsters universitaris: https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes-master

https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes-grau

3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a la seva millora
continuada.
El SGIQ Marc UPF es revisa periòdicament. I es genera un pla de millora que s’utilitza per al perfeccionament
continu, tal com preveu el procés següent:
P1.2 Revisar i actualitzar el SGIQ Marc, els seus processos i els indicadors
L’òrgan central responsable de la revisió del sistema institucional és la Comissió de Qualitat UPF i, com a tal, és
també el responsable de fer el seguiment, revisar i proposar canvis en el SGIQ, amb el suport tècnic de la UPEQ.
Aquesta actualització periòdica del SGIQ 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.
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És important destacar el paper que juguen els informes de seguiment de les titulacions en la revisió i la millora del
SGIQ. El fet que en els informes de seguiment de les titulacions s’inclogui la possibilitat d’incorporar propostes de
millora del SGIQ fa que el mateix informe tingui una funció de retroalimentació respecte al mateix sistema,
aportant suggeriments i millores.
L’última revisió del SGIQ es va fer el novembre de 2020, en la qual es van actualitzar els processos 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.

3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera
un pla de millora que s’utilitza per a la seva millora
continuada.

0%

16%

En progrés vers
l'excel·lència
S'assoleix

31%

53%

S'assoleix amb
condicions
No s'assoleix

Valoració externa
Els resultats de les avaluacions externes de les
titulacions acreditades presenten un grau
d’assoliment del 84% als centres integrats, un 53%
dels quals ho fan vers l’excel·lència.
El SGIQ disposa d’un procés implementat per a la seva
revisió que es concreta en un informe que recull la
reflexió sobre el funcionament del SGIQ i que inclou
els canvis realitzats en el sistema. Les accions de
millora del SGIQ són coherents amb la revisió
efectuada i s’estructuren en plans de millora que
recullen els elements mínims necessaris per fer un
seguiment suficient de la implantació de les mesures.


Fortaleses



El SGIQ es revisa contínuament constatant una millora
contínua dels diferents processos i procediments,
afegint plans de millora molt adequats (DRET).
El SGIQ implementat es revisa periòdicament,
destacant el desenvolupament d'una eina de gestió
dels plans de millora, que facilita la priorització i el
seguiment.(TRAD)

Requeriments obligatoris



Recomanacions

 No se n’han fet constar

No se n’han fet
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Propostes de millora



Aconseguir més implicació de tots els estudiants i tenir
una veu heterogènia del que es vol per part de
l'alumnat.



Documentar els processos de centre.



Millora del percentatge d'assoliment de les propostes
de millora de les titulacions.



Reforçar les vinculacions de les accions de millora amb
els objectius del centre i del pla estratègic de la
universitat.



Adequar i actualitzar la informació pública a la
certificació del SGIQ del centre.



Millorar el coneixement i la competència del PAS que
intervé en els processos de qualitat de les titulacions.
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Adequació del professorat al programa formatiu
4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre
i té una experiència docent, investigadora i, si escau, professional suficient i valorada.
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, així com motivació i capacitat cap a la docència (experiència
prèvia i iniciativa per elaborar propostes docents).
Les dades de professorat es poden consultar a UPF en Xifres: https://www.upf.edu/web/xifres/recursos-humans
4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de
qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre
i té una experiència docent, investigadora i, si escau,
professional suficient i valorada.

5%
26%

0%

En progrés vers
l'excel·lència
S'assoleix
S'assoleix amb
condicions

69%

No s'assoleix

Valoració externa
Els resultats de les avaluacions externes de les
titulacions acreditades presenten un grau
d’assoliment del 95% a centres integrats, entre els
quals un 69% ho fa amb excel·lència. Un màster
universitari té aquest Subestàndard en condicions.
En general, el professorat disposa de la qualificació
acadèmica i els reconeixements externs rellevants,
com també de l’experiència adequada per al
desenvolupament d’una formació de qualitat. Els
centres tenen establerts criteris adequats per a
l’assignació de docència; i els estudiants estan
altament satisfets amb la competència docent del
professorat
i
amb
la
seva
experiència
investigadora/professional. En el cas dels màsters
universitaris també s’ha valorat molt positivament el
grau d’implicació en projectes de recerca reconeguts i
unes contribucions de recerca rellevants.



Fortaleses



S'observa que la distribució del professorat en funció
de la seva formació i perfil entre les diferents tipologies
de matèries és molt adequada. Es destaca la presència
de professors estrangers amb prou experiència docent
i investigadora, a més d'unes competències
lingüístiques acreditades per a la docència en anglès de
tot el claustre. (POL)
El professorat dels màsters universitaris disposa d'una
preparació i adequació acadèmica i investigadora
d'indubtable rellevància. (COM)
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Requeriments obligatoris

Recomanacions

Propostes de millora

El nivell acreditat i acadèmicament reconegut del
professorat
en
experiència
docent
i
investigadora.(DRET)
El professorat és una combinació adequada entre
experts investigadors, de reconegut prestigi, amb
projectes internacionals rellevants, i professors amb
dilatada experiència docent i / o professional. (TIC)
L'adequació de l'estructura de la plantilla de
professorat per impartir una docència de qualitat.
(SALUT)
Potenciar el nivell de qualificació acadèmica i de
recerca del professorat incorporant-ne a determinades
àrees (SALUT).

 En el cas de Publicitat i Relacions Públiques, establir
algun pla d'actuació per assegurar en el temps el
compliment de l'RD 420/2015 respecte el percentatge de
professors doctors. (COM).



Aconseguir la paritat entre professores i professors de
l'estudi, tant en nombre de persones com en hores de
docència impartides.



Incrementar el nombre de professorat doctor.



Implementar la perspectiva de gènere en els Plans
Docents de diferents assignatures. Paritat entre autores
i autors en la bibliografia dels plans docents



Augmentar la ràtio de doctors entre el professorat
associat.

Per informació sobre el grau de satisfacció d’estudiants de graus i màsters universitaris sobre aquest aspecte
durant el període avaluat, consulteu els darrers informes de les enquestes de satisfacció:



Graus:



Màsters universitaris: https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes-master

https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes-grau
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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 i publicats a la Seu Electrònica els criteris de dedicació docent5 del professorat 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 universitari, 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.

4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la
dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i
atendre els estudiants.
5%

0%

En progrés vers
l'excel·lència
S'assoleix

53%
42%

S'assoleix amb
condicions

Valoració externa
Els resultats de les avaluacions externes de les
titulacions acreditades presenten un grau
d’assoliment del 95% a centres integrats, entre els
quals un 42% ho fa amb excel·lència.
L’estructura de la plantilla del professorat i el nombre
de professors són molt adients per impartir les
titulacions i atendre els estudiants del centre. Els
estudiants estan molt satisfets amb l’atenció del
professorat en el seu procés d’aprenentatge.

No s'assoleix


Fortaleses



Requeriments obligatoris



Recomanacions

5

Qualitat acadèmica i professional del professorat
(POL).
L’accessibilitat del professorat i la seva implicació en
les necessitats acadèmiques i no acadèmiques dels
estudiants (COM)..
Ampliar la plantilla de professorat per equilibrar la
càrrega docent. (SALUT)

 No se n’han fet constar

https://www.upf.edu/web/seu-electronica/regulacio-de-la-dedicacio-del-professorat
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Propostes de millora



Disposar de més especialistes en algunes àrees de
coneixement

Per informació sobre el grau de satisfacció d’estudiants de graus i màsters universitaris sobre aquest aspecte
durant el període avaluat, consulteu els darrers informes de les enquestes de satisfacció:



Graus:



Màsters universitaris: https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes-master

https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes-grau

4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del
professorat.
A la UPF, el Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and
Knowledge (CLIK) ofereix suport al professorat per a la millora de la qualitat de l’activitat docent.
https://www.upf.edu/web/clik
A més, la UPF ofereix suport i oportunitat per millorar l’activitat docent i investigadora del professorat mitjançant
elements com:
Guia de l’investigador https://www.upf.edu/web/guia-investigador
Serveis per a PDI https://www.upf.edu/web/biblioteca-informatica/serveis-pdi
Premis del Consell Social https://www.upf.edu/web/consell-social/premis
Recursos per a projectes i mobilitat internacionals https://www.upf.edu/projectes-internacionals/
Pla d’acollida del personal estranger a la UPF
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4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar
la qualitat de l’activitat docent i investigadora del

Valoració externa

professorat.

Els resultats de les avaluacions externes de les
titulacions acreditades presenten un grau
d’assoliment del 100% a centres integrats i a centres
adscrits. Destaca que un 42% de centres integrats ho
fan amb excel·lència.

0%
0%
58%

En progrés vers
l'excel·lència
S'assoleix

42%

S'assoleix amb
condicions

Es considera que el professorat disposa d’un notable
suport institucional per al desenvolupament de les
seves funcions i per a la millora de la qualitat de la seva
activitat docent i investigadora.

No s'assoleix




Fortaleses



Compromís amb l’excel·lència investigadora per part
del professorat. (POL)
Suport institucional a la formació docent del
professorat..(POL)
L'oferta activitats formatives de la institució de
suport a l'activitat docent i investigadora. (SALUT)

Requeriments obligatoris



Recomanacions

 No se n’han fet constar

No se n’han fet constar

Per informació sobre el grau de satisfacció d’estudiants de graus i màsters universitaris sobre aquest aspecte
durant el període avaluat, consulteu els darrers informes de les enquestes de satisfacció d’estudiants i de PDI:



Graus:



Màsters universitaris: https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes-master

https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes-grau
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Propostes de millora



Millorar la percepció per part del professorat sobre el
suport donat a la recerca
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Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
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.
El CLIK ofereix suport a l’orientació acadèmica i al procés d’aprenentatge a través dels àmbits i actuacions
següents: Pla d’Acció Tutorial pels Estudiants (ACTE), Curs d’Introducció a la Universitat (CIU), Hacklab.
Altres aspectes que es tenen en compte en aquest Subestàndard són:
Mobilitat
Memòria UPF 2019-20 https://www.upf.edu/web/2019-2020/relacions-internacionals-i-mobilitat
UPF en Xifres (Internacionalització) https://www.upf.edu/web/xifres/grau
https://www.upf.edu/web/xifres/master
Programa de Formació i Empresa (pràctiques i orientació professional)
Memòria UPF 2019-20 https://www.upf.edu/web/2019-2020/programa-de-promocio-i-empresa
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten
adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació
professional faciliten la incorporació al mercat laboral.

0%
0%

En progrés vers
l'excel·lència
S'assoleix

68%

32%

S'assoleix amb
condicions
No s'assoleix

Valoració externa
Els resultats de les avaluacions externes de les
titulacions acreditades presenten un grau
d’assoliment del 100% a centres integrats.
Es posa de manifest que l’orientació acadèmica dona
resposta a les necessitats dels estudiants; que
l’orientació professional és adequada, considerant les
evidències disponibles i l’adequació de les activitats
realitzades (tipus, durada, difusió, agents d’execució,
etc.). En general, els estudiants i els tutors estan
satisfets amb els serveis d’orientació acadèmica i
professional.
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Fortaleses


Requeriments obligatoris
Recomanacions

Propostes de millora



La satisfacció dels estudiants amb les pràctiques
professionals. (COM)
La satisfacció dels estudiants amb l'atenció i
tutorització rebuda especialment en relació amb el
TFM i les pràctiques externes.(SALUT)
Les nombroses oportunitats que tenen els estudiants
d'aquesta Facultat d'accedir a seminaris,
conferències, professionals, etc. (SALUT)
No se n’han fet constar

 No se n’han fet constar







Augmentar la satisfacció sobre les accions de mobilitat
a l'estranger entre l'alumnat.
Millorar la informació adreçada al professorat i
alumnat.
Millorar l'acció tutorial i l'orientació acadèmica i
professional
Ampliar l’oferta de tutors perquè hi hagi més d'un tutor
per poder assignar a l'estudiant
Millorar el procés de tutorització dels TFM i la qualitat
els treballs..

Per informació sobre el grau de satisfacció d’estudiants de graus i màsters universitaris sobre aquest aspecte
durant el període avaluat, consulteu els darrers informes de les enquestes de satisfacció d’estudiants i de PDI:



Graus:



Màsters universitaris: https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes-master

https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes-grau

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la
titulació.
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).
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.
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5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al
nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació.

0%
16%

0%

En progrés vers
l'excel·lència
S'assoleix

Valoració externa
Les infraestructures docents i de suport a
l’aprenentatge són excel·lents per motivar, facilitar i
enriquir l’aprenentatge dels estudiants (per nombre,
actualització i qualitat de l’equipament); i els fons de
la biblioteca responen satisfactòriament a les
necessitats de les titulacions, se’n fa un ús elevat i
estan clarament interrelacionats amb l’activitat de
recerca dels centres.

S'assoleix amb
condicions
No s'assoleix

84%





Fortaleses




Les instal·lacions materials a disposició dels
estudiants són excel·lents (POL)
L'equipament actual i les noves infraestructures, que
ofereixen un panorama molt rellevant per a
l'activitat dels estudiants. (COM)
L'extraordinari nombre de recursos amb què
compten els estudiants i el professorat.(DRET)
La satisfacció dels grups d'interès tant amb la
biblioteca com amb el conjunt de les instal·lacions
(SALUT).
Les infraestructures i recursos materials disponibles
són excel·lents per motivar, facilitar i enriquir
l’aprenentatge dels estudiants.(TRAD)

Requeriments obligatoris



Recomanacions

 No se n’han fet constar

No se n’han fet constar.

Per informació sobre el grau de satisfacció d’estudiants de graus i màsters universitaris sobre aquest aspecte
durant el període avaluat, consulteu els darrers informes de les enquestes de satisfacció d’estudiants i de PDI:



Graus:



Màsters universitaris: https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes-master

https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes-grau
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Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.1. Els resultats d’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.

6.1. Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen
amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del
MECES de la titulació.

0%
0%
47%

En progrés vers
l'excel·lència
S'assoleix

53%

S'assoleix amb
condicions
No s'assoleix

Valoració externa
Els resultats de les avaluacions externes presenten un
grau d’assoliment del 100% a centres integrats. És
rellevant que un 53% del total ho faci vers
l’excel·lència.
Es posa de manifest l’alt nivell de formació dels
estudiants i que tan les assignatures, com els TFG/TFM
i les pràctiques externes satisfan adequadament els
requisits del nivell especificat en el MECES per a les
titulacions. En general, els TFG/TFM responen a una
planificació temàtica concorde amb els grups i les
línies de recerca o de transferència de coneixement
del professorat. Les entitats que participen com a
centres de pràctiques són molt adequades per al
desenvolupament de les pràctiques externes.



Fortaleses




Requeriments obligatoris



L'evolució dels diferents indicadors de rendiment
acadèmic és excel·lent i els seus valors milloren les
previsions i el nivell mitjà del Sistema
Universitari.(POL)
Els TFM es supervisen i avaluen amb criteris
pertinents i adequats, la qual cosa permet una
certificació fiable de els resultats d'aprenentatge
pretesos. (COM)
L'alta satisfacció de l'alumnat amb la metodologia
docent i amb el professorat.(DRET)
No se n’han fet constar
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Recomanacions
Propostes de millora

 No se n’han fet constar






Millorar l'experiència docent per part dels estudiants.
Que l'avaluació reflecteixi millor els resultats
d'aprenentatge que l'estudiant obté en realitzar les
pràctiques externes.
Aconseguir una major adequació entre la recerca dels
grups i les propostes de TFMs per part dels estudiants.

Per informació sobre el grau de satisfacció d’estudiants de graus i màsters universitaris sobre aquest aspecte
durant el període avaluat, consulteu els darrers informes de les enquestes de satisfacció d’estudiants i de PDI:



Graus:



Màsters universitaris: https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes-master

https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes-grau

6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per
garantir l’assoliment dels resultats d’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 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),
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 centre6.

6

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/estudisoficials/pladocent.html
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6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el
sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir
l’assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos.

0%
53%

0%

En progrés vers
l'excel·lència
S'assoleix

47%

S'assoleix amb
condicions

Valoració externa
En aquest apartat es valora que la metodologia i les
activitats docents s’adeqüen satisfactòriament amb
els resultats d’aprenentatge. Els sistemes i criteris
d’avaluació són adequats i pertinents. En molts casos,
variats i innovadors.
El TFG o el TFM, així com les pràctiques externes, es
supervisen i avaluen amb criteris notablement
pertinents i adequats.

No s'assoleix





Fortaleses






Les activitats formatives, la metodologia docent i el
sistema d'avaluació, demostren ser molt creatius i
avançats (POL)
Les assignatures, la metodologia i les activitats
docents estan dissenyades amb l'objectiu d'oferir
oportunitats als estudiants per integrar els resultats
d'aprenentatge. (COM)
Els sistemes i criteris d'avaluació són adequats per
certificar i discriminar els resultats d'aprenentatges i
són efectivament públics. (COM)
Els professors utilitzen una metodologia
constructivista facilitant l'aprenentatge per
descobriment, cosa que redunda en una formació
d'alt nivell. (TIC)
Les entitats en què els estudiants realitzen les
pràctiques externes i la vinculació del TFM a
aquestes practiques. (SALUT)
El desenvolupament del procés ensenyament
aprenentatge es realitza de forma òptima, el que es
reflecteix en els resultats assolits pels estudiants.
Aquest aspecte té especial rellevància en relació
amb els resultats assolits pels estudiants en les
pràctiques externes i el TFM. (SALUT)
L'adequació dels mètodes docents i els sistemes
d'avaluació destacant l'ús de la metodologia ABP.
(SALUT)
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Requeriments obligatoris



Recomanacions

 No n’han fet constar

Propostes de millora









Redefinir el pes en la qualificació que assigna el tutor
del TFM en la qualificació final.(DRET)

Millorar el grau de satisfacció dels estudiants amb les
pràctiques curriculars.
Apostar més per apropar els TFGs a la realitat del món
laboral.
Que l'alumnat senti que el màster universitari respon
a les seves necessitats i ajustar-lo el més possible al
perfil d'estudiants que rebem
Tenir més clar quines metodologies no reben bona
valoració
Millorar la satisfacció dels estudiants respecte a les
avaluacions.
Millorar la connexió entre coneixements conceptuals i
metodològics adquirits en les assignatures i la seva
aplicació a la planificació i desenvolupament de
projectes científics.

Per informació sobre el grau de satisfacció d’estudiants de graus i màsters universitaris sobre aquest aspecte
durant el període avaluat, consulteu els darrers informes de les enquestes de satisfacció d’estudiants i de PDI:



Graus:



Màsters universitaris: https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes-master

https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes-grau

6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació.
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 universitaris.
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.
Els instruments de referència per a aquest Subestàndard són els següents:
UPF en Xifres (Estudiants)

https://www.upf.edu/web/xifres/grau
https://www.upf.edu/web/xifres/master
Informes de rendiment (UPEQ) https://www.upf.edu/web/upeq/informes-grau
https://www.upf.edu/web/upeq/informes-master
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6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per
a les característiques de la titulació.

0%
0%
42%

En progrés vers
l'excel·lència
S'assoleix

58%

S'assoleix amb
condicions

Valoració externa
En relació a l’adequació dels valors acadèmics a les
característiques de les titulacions, els resultats de les
avaluacions externes presenten un grau d’assoliment
del 100% a centres integrats. És rellevant que un 58%
del total ho faci vers l’excel·lència.
Es posa de manifest que la sèrie temporal de la majoria
dels indicadors acadèmics és coherent amb la
tipologia d’estudiants i les titulacions equivalents, i
mostra, en aquest 58%, la millora contínua de les
titulacions.

No s'assoleix

Fortaleses




Requeriments obligatoris



Recomanacions

 No se n’han fet constar

Els valors dels indicadors acadèmics són bons.(COM)
Els resultats assolits pels estudiants, que superen els
establerts en la memòria verificada.(SALUT)
Realitzar accions per millorar la taxa de graduació de la
titulació.(tic).

Propostes de millora


Intentar reduir el nombre de renúncies a l’avaluació.
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6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació.
6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són
adequats per a les característiques de la titulació

0%

58%

En progrés vers
l'excel·lència
S'assoleix

42%

S'assoleix amb
condicions
No s'assoleix

Valoració externa
En relació a l’adequació dels valors dels indicadors
d’inserció laboral a les titulacions, els resultats de les
avaluacions externes presenten un grau d’assoliment
del 100% a centres integrats, un 42% del qual ho fa
amb excel·lència.
La taxa d’ocupació és superior a la de la població activa
per al mateix període de referència i tram d’edat, i és
adequada comparada amb la de titulacions similars. La
taxa d’adequació és adequada comparada amb la
d’altres titulacions del mateix àmbit disciplinari.
La mitjana de valoració de la utilitat de la formació
teòrica i pràctica és adequada comparada amb la
d’altres titulacions del mateix àmbit disciplinari.





La taxa d'ocupació dels titulats es considera
excel·lent. (POL)
L'excel·lent preparació de l'estudiantat en opinió
dels ocupadors. (COM)
Les aportacions de professorat associat, sobre la
realitat professional. (COM)
La satisfacció dels ocupadors amb el perfil i
preparació dels graduats de màster universitari, per
la seva preparació dels graduats a l’hora de fer front
a l'exercici professional així com, l'actitud per
integrar-se i afrontar la resolució de problemes. La
taxa d'inserció laboral. (SALUT)

Fortaleses



Requeriments obligatoris



Recomanacions

 Es recomana posar en marxa algun mecanisme de
seguiment dels titulats per obtenir un retorn tant de la seva
inserció laboral com de la seva ocupabilitat. Millorar el
seguiment dels titulats (COM).

Propostes de millora




No se n’han fet constar

Coordinar de manera més eficient les necessitats de
l'empresa i el perfil dels/de les nostres alumnes.
Millorar la percepció dels estudiants en relació a la
utilitat de determinats màsters universitaris amb l’àmbit
laboral.
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Mantenir el contacte amb els graduats de determinats
màsters universitaris un cop finalitzats els seus estudis.

Per informació sobre el grau de satisfacció d’estudiants de graus i màsters universitaris sobre aquest aspecte
durant el període avaluat, consulteu els darrers informes de les enquestes de satisfacció d’estudiants i de PDI:



Graus:



Màsters universitaris: https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes-master

https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes-grau
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6. Centres integrats: pla de millora i bones pràctiques
Valoració del desenvolupament de les titulacions de grau i màster universitari
Les propostes de millora presentades són fruit de l’anàlisi feta pels centres als autoinformes, als informes de
seguiment i als informes de revisió del SGIQ i inclouen els requeriments i, si el centre ho ha considerat oportú, les
recomanacions fetes als informes externs7.
S’han presentat 131 objectius de millora, la majoria d’ells relacionats amb el programa formatiu, el SGIQ i els
resultats dels programes. Cal destacar que, en els estàndards de professorat i de suport a l’aprenentatge, s’han
proposat menys del 50% d’objectius de millora en relació al període anterior analitzat en l’ISU. A l’estàndard sobre
el
SGIQ,
les
propostes
han
Distribució dels objectius de millora per estàndard dels graus,
augmentat
prop
màsters universitaris i centres 2018-19/2019-20
d’un 25%.

22%

28%

6%
9%

11%
24%

E1 Programa Formatiu

E2 Informació pública

E3 SGIQ

E4 Professorat

E5 Suport a l'aprenentatge

E6 Resultats programes

Les propostes de millora poden tenir afectació sobre un grau, sobre un màster universitari o sobre un centre en
concret. La distribució d’aquestes millores per nivell d’afectació és la següent:

7

Informes definitius d’Acreditació (IDA) emesos per AQU-Catalunya i Informes definitius externs d’Acreditació (IDEA) emesos
pels comitès externs d’avaluació.
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Distribució dels objectius de millora per nivell
d'afectació
2018-19/2019-20

20%
30%

50%

Grau

Màster

Centre

A continuació es mostren els objectius de millora acumulats, sumant els de l’anterior ISU i els resultats del període
analitzat en aquest.

Màsters universitaris

20%

23%

13%

9%

16%

19%

E1 Programa Formatiu

E2 Informació pública

E3 SGIQ

E4 Professorat

E5 Suport a l'aprenentatge

E6 Resultats programes

Pla de Millora
El pla de millora de l’ISU conté únicament les millores, el nivell d’afectació de les quals és la UPF, fruit del recull de necessitats generals als plans de millora dels
centres i de la revisió del SGIQ Marc UPF. Aquest nivell d’afectació és aprovat per la Comissió de Qualitat de la UPF. A data juliol 2021, el pla de millora del SGIQ
Marc UPF és el següent:
Codi

Nivell
d'afectació

Estat

Termini Prioritat Responsable Requerida Estàndard Vinculat al
per AQU
SGIQ

Problema
detectat

Acció proposada Objectiu a assolir

Indicador

Resultat

Origen
(informe)

Implica modificació
de la memòria?

UPF.0010 UPF

En procés 30-06- Alta
2021

Unitat
de No
Projectes,
Estudis
i
Qualitat
(UPEQ)

E3.2

Disminució de la Revisar i repensar Disposar de nous Nº informes participació dels els informes que informes
amb creats / %
estudiants en el es generen amb informació
participació
qüestionari
per els resultats del d’interès
pels estudiants
avaluar
la qüestionari
estudiants.
docència rebuda, AVALDO perquè
l’AVALDO.
siguin una eina
efectiva de millora
de la docència i
aportin informació
d’interès
pels
estudiants.

Comissió de No
Qualitat UPF
29/11/2017

UPF.0011 UPF

En procés 30-06- Alta
2021

Unitat
de No
Projectes,
Estudis
i
Qualitat
(UPEQ)

E3.2

Disminució de la Pensar
noves Augmentar
participació dels maneres
de participació
estudiants en el difondre l’AVALDO estudiants
qüestionari
per entre
els l’AVALDO.
avaluar
la estudiants,
docència rebuda, d’incentivar
la
l’AVALDO.
participació,
de
trencar
resistències
a
respondre’l.

la %
dels participació.
a % increment
participació.

Comissió de No
Qualitat UPF
29/11/2017

UPF.0022 UPF

En procés 31-12- Alta
2022

VR adjunt al No
rector i per al
projecte

E3.2

El
grau
de Instar a les UCA a Incrementar
compliment
del pensar fórmules nivell
valor
objectiu per a incrementar satisfacció

el % titulacions de (grau
i
dels màster)

Revisió SGIQ- no
Marc
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Codi

Nivell
d'afectació

Estat

Termini Prioritat Responsable Requerida Estàndard Vinculat al
per AQU
SGIQ
d’universitats
eur

Problema
detectat

Acció proposada Objectiu a assolir

Indicador

establert pel que el
nivell
de estudiants amb les satisfacció
fa als indicadors satisfacció
dels titulacions de grau per sobre de
que avaluen el estudiants amb els i màster
4
nivell
de estudis
satisfacció
dels
estudiants amb els
titulacions de grau
i màster es situa al
voltant del 50%

Resultat

Origen
(informe)

Implica modificació
de la memòria?

novembre
2020

UPF.0023 UPF

En procés 31-12- Alta
2022

Responsable No
del Center for
Learning,
Innovation
and Know

E3.2

El valor real de Instar a les UCA Incrementar
l'indicador I3.3.1 perquè
grau
Grau
de emprenguin
coneixement
coneixement del accions dins els PAT
PAT no arriba al centres per tal de
valor objectiu fixat visibiilitzar encara
per
a
aquest més la figura del
indicador (que és PAT, atès que els
1).
centres
tenen
aquest procés com
a propi dins el seu
SGIQ

el grau
de de coneixement
del del PAT

Revisió SGIQ No
Marc
(novembre
2020)

UPF.0024 UPF

En procés 31-12- Alta
2022

Vicerector per No
a
projectes
per
a
la
docència

E3.2

El
valor
de Instar a les UCA Complir amb el Ratio
l'indicador I2.3.2 perquè apliquin valor
objectiu Oferta/
Ratio
Oferta/ fórmules per tal pensat
per
a Matrícula de
Matrícula de les d'ajustar la ratio l'indicador.
les
titulacions
de oferta/ matrícula
titulacions
màster mostra una en les titulacions
de màster
tendència a la de màster
baixa i s'allunya
del valor objectiu

Revisió SGIQ no
Marc
(novembre
2020)
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Codi

Nivell
d'afectació

Estat

Termini Prioritat Responsable Requerida Estàndard Vinculat al
per AQU
SGIQ

Problema
detectat

Acció proposada Objectiu a assolir

Indicador

Resultat

Origen
(informe)

Implica modificació
de la memòria?

establert (que és
1)

UPF.0028 UPF

En procés 31-12- Alta
2022

Cap de
UPEQ

la No

E3.2

Es creu convenient Ampliar l'apartat Millorar
la
ampliar
la "Gestió
descripció de com
informació relativa documental" del es du a terme la
a com es fa la SGIQ de manera gestió documental
gestió documental que s'incideixi en del SGIQ.
del SGIQ Marc.
aspectes com la
codificació
dels
documents, entre
d'altres.

-

Revisió SGIQ No
Marc
(novembre
2020)

UPF.0004 UPF

En procés 31-01- Alta
2022

OTQ
/ No
Informàtica

E3.3

Es detecta la Treball conjunt de Millorar la gestió
necessitat
l’Oficina Tècnica dels processos de
d’unificar
les de Qualitat, el qualitat
del
diferents
eines Servei
Centre.
existents per la d’Informàtica i els
gestió
de
la Centres, per al
qualitat
i
de disseny
i
crear/ne de noves. elaboració d’una
eina integral de
gestió
de
la
qualitat

-

Revisió SGIQ No
2018
(22/02/2018)

UPF.0013 UPF

En procés 30-06- Alta
2021

UPEQ

E3.3

El SGIQ Marc ha Revisar el SGIQ Revisar anualment
evolucionat i s’ha Marc de la UPF el SGIQ Marc de
vist modificat el amb
una manera que el seu
seu contingut però periodicitat anual i contingut,
amb
en canvi no s’ha generar
un dades i indicadors
realitzat
una informe de revisió actualitzats, ajudin
revisió efectiva del a aquest efecte. a la presa de
mateix des de la
decisions per a

-

Inf. Revisió No
SGIQ 2020
(31/01/20)

No
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Codi

Nivell
d'afectació

Estat

Termini Prioritat Responsable Requerida Estàndard Vinculat al
per AQU
SGIQ

Problema
detectat
darrera aprovació
el curs 2017-18.

Acció proposada Objectiu a assolir

Indicador

Resultat

Origen
(informe)

Implica modificació
de la memòria?

l’assegurament de
la qualitat de les
titulacions

UPF.0014 UPF

En procés 30-06- Alta
2021

UPEQ

No

E3.3

S’ha elaborat un Adaptar
els Aportar
a UPEQ
Marc general a indicadors vàlids l’activitat
nivell del sistema per a l’avaluació universitària
la
universitari català de les titulacions perspectiva
de
per incorporar la als
nous gènere amb la
perspectiva
de requeriments
i voluntat
gènere
en
la previsions derivats d’aprofundir en la
docència però a la del nou Marc comprensió de les
UPF encara no s’ha general per a la necessitats,
adaptat el seu incorporació de la comportaments i
contingut.
perspectiva
de actituds
del
gènere
en
la conjunt de la
docència.
població.

-

Inf. Revisió No
SGIQ 2020
(31/01/20)

UPF.0015 UPF

En procés 30-06- Alta
2021

UPEQ

No

E3.3

La gestió de la Introduir
un Dotar l’OTQ del
qualitat feta per sistema d’alertes caràcter auditor
l’OTQ
es derivat
de
la que
ha
de
fonamenta en la identificació
de permetre
no
revisió
dels valors objectius als només assessorar
informes a nivell indicadors
que els centres, sinó
dels
centres, s’usen
per
a també anticipar-se
l’assessorament i avaluar
les a
determinats
la difusió de bones titulacions.
resultats
no
pràctiques.
Es
satisfactoris
i
constata que cal a
facilitar la presa de
un paper mes
decisions
auditor.
estratègiques.

-

Inf. Revisió No
SGIQ 2020
(31/01/20)
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Codi

Nivell
d'afectació

Estat

Termini Prioritat Responsable Requerida Estàndard Vinculat al
per AQU
SGIQ

Problema
detectat

Acció proposada Objectiu a assolir

Indicador

Resultat

Origen
(informe)

Implica modificació
de la memòria?

UPF.0016 UPF

En procés 30-06- Alta
2021

UPEQ

No

E3.3

Manca estructurar Elaboració
d’un Dotar
d’eines
els indicadors dels catàleg
efectives la revisió
processos
d’indicadors on es dels processos de
transversals UPF procura
qualitat de la
en format catàleg. desagregar
els docència
indicadors a nivell
de centre així com
recollir la seva
evolució.

-

Inf. Revisió No
SGIQ 2020
(31/01/20)

UPF.0017 UPF

En procés 30-06- Alta
2021

UPEQ

No

E3.3

Necessitat que els Incorporar,
en Fer efectiva la
processos
de finalitzar
un millora contínua
qualitat de la procés,
la dels processos de
docència tinguin necessària
qualitat de la
documents
avaluació
del docència
d’entrada
que mateix a l’efecte
siguin un conjunt de recollir inputs i
de millores fruit de extreure
l’anàlisi fet al final conclusions que
del procés, i que han de servir per
estiguin
millorar el procés
degudament
documentats.

-

Inf. Revisió No
SGIQ 2020
(31/01/20)

UPF.0018 UPF

En procés 30-06- Alta
2021

UPEQ

No

E3.3

Necessitat
de Procurar la unicitat Dotar
d’eines
comptar amb un d’eines
i efectives la revisió
repositori
de instruments
de dels processos de
processos
de mesura
i qualitat de la
qualitat de la seguiment
dels docència
docència, tant a processos
de
nivell transversal qualitat de la
com de centre
docència,
per
facilitar la tasca de

-

Inf. Revisió No
SGIQ 2020
(31/01/20)
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Codi

Nivell
d'afectació

Estat

Termini Prioritat Responsable Requerida Estàndard Vinculat al
per AQU
SGIQ

Problema
detectat

Acció proposada Objectiu a assolir

revisió
mateixos

Indicador

Resultat

Origen
(informe)

Implica modificació
de la memòria?

dels

UPF.0019 UPF

En procés 30-06- Alta
2021

Cap de l’UPEQ No

E3.3

No es du a terme Dur a terme un Millorar l’anàlisi Percentatge una anàlisi sobre anàlisi anual del dels indicadors de de
valors
l’assoliment o no compliment
del resultat i eficiència objectius
dels
valors valor objectiu dels dels processos de revisats
objectius
dels indicadors
de gestió i en cas de
indicadors
de resultat i eficiència no assolir els seu
resultat i eficiència dels processos del valor
objectiu
dels processos del SGIQ Marc UPF. implantar accions
SGIQ Marc UPF.
de millora.

no
Informe
previ
transversals
UPF - AQU
(29/04/20)

UPF.0020 UPF

En procés 30-06- Alta
2021

Cap de l'UPEQ No

E3.3

Actualment
la Canviar
Crear una nova Plantilla
vinculació entre l’estructura dels estructura per a nova IRSGIQ
els indicadors, la Informes
de l’IRSGIQ
dels
revisió del SGIQ i Revisió del SGIQ centres UPF on es
les propostes de dels centres UPF. reculli de forma
millora és poc
més clara l’anàlisi
visible
dels objectius de
qualitat del centre,
dels processos de
gestió
de
la
qualitat i dels
indicadors.

NO
Informe
previ
transversals
UPF - AQU
(29/04/20)

UPF.0021 UPF

En procés 30-06- Alta
2021

Cap de l'UPEQ No

E3.3

Actualment
l’informe
seguiment de
univeristat
contempla
possibilitat de
un
anàlisi

Informe
NO
previ
transversals
UPF - AQU
(29/04/20)

Incloure
a Poder analitzar a Nova
de l’informe
de l’informe
de estructura
la seguiment de la seguiment de la informe
no universitat
un universitat
seguiment
la apartat
on l’evolució
dels universitat
fer analitzar
els indicadors Claus.
de indicadors claus.

-
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Codi

Nivell
d'afectació

Estat

Termini Prioritat Responsable Requerida Estàndard Vinculat al
per AQU
SGIQ

Problema
detectat
l’evolució
dels
indicadors claus.

Acció proposada Objectiu a assolir

Indicador

Resultat

Origen
(informe)

Implica modificació
de la memòria?

7. Centres integrats: relació informes d’avaluació
CENTRE
COM

COM

TITULACIÓ
M.U. en Estudis Internacionals en Mitjans, Poder i Diversitat
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
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
M.U. en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis

TIPUS

DADES

AGM

Dades analitzades 201617

ISC

Dades analitzades 201920

DRET

M.U. en Criminologia i Execució Penal

ISC

DRET

M. U. Avançat en Ciències Jurídiques

AGM

HUMA
HUMA
POL
SALUT

SALUT

TIC
TIC
TIC
TRAD
TRAD

MU en Història del Món
Grau en Global Studies
MU en Estudis Àsia Pacífic en un context global
MU en Estudis Comparatius en Literatura, Art i Pensament
MU en Democràcies Actuals: nacionalisme, federalisme i multiculturalitat
MU en Filosofia Política
MU en Recerca en Sociologia i Demografia
Màster en Recerca Multidisciplinar en Ciències Experimentals
M.U. en Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut
M.U. en Investigació Biomèdica
M.U. en Laboratorio de Análisis Clínicos
M.U. en Salut Pública
M.U. en Indústria Farmacèutica iy Biotecnològica
Grau en Enginyeria en Ciència de Dades
M.U. en Enginyeria Biomèdica Computacional
M.U. en Sistemes Intel·ligents Interactius
M.U. en Tecnologies del So i de la Música
M.U. en Enginyeria Biomèdica Computacional
M.U. en Sistemes Intel·ligents Interactius
M.U. en Tecnologies del So i de la Música
M.U. en Lingüística Teòrica i Aplicada
M.U. en Estudis de Traducció
Grau en Llengües Aplicades
Grau en Traducció i Interpretació
M.U. en Estudis del Discurs

Dades analitzades 201819
Dades analitzades 201718

ISC

Dades analitzades 201819

AGM

Dades analitzades 201617

AGM

Dades analitzades 201617

ISC

SEGUIMENT 2018-19

AGM

Dades analitzades 201617

ISC

Dades analitzades 201819

AGM

Dades analitzades 201718

ISC

Dades analitzades 201920

AGM

Dades analitzades 201718

ISC

Dades analitzades 201718
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8. Centres adscrits: processos d’avaluació
CENTRES ADSCRITS
Titulacions Avaluades
GRAUS
MÀSTERS UNIV.
5
4
8
17
3
0
16
21

TITULACIONS ACREDITADES*
SEGUIMENT COMPLET**
SEGUIMENT PARCIAL**
TITULACIONS AVALUADES

TOTAL
9
25
3
37

* Acreditacions amb visites externes entre 2n. semestre 2018 i 2n. semestre 2020.
** Seguiments realitzats durant els cursos 2018-19 i 2019-20

Resultats dels processos d’avaluació

Centres Adscrits
Resultats avaluacions de les titulacions grau i màster
(amb visites externes entre 2n. semestre 2018 i 2n. semestre 2020)
10
9
8
7

9

9
7
6

6

6
5

5
4
3
2

3

3

3

3 3 3

2
1

1
0

E1. Qualitat del E2. Pertinencia E3. Eficàcia del E4. Adequació E5. Eficàcia
E6. Qualitat VALORACIÓ
programa
de la
SGIQ
del professorat dels sistemes dels resultats
GLOBAL
formatiu
informació
de suport a
dels
pública
l'aprenentatge programes
formatius
En progrés vers l'excel·lència

S'assoleix

S'assoleix amb condicions

No s'assoleix
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Durant el període avaluat en aquest informe s’ha obtingut la certificació del SGIQ i l’acreditació institucional de la
Barcelona School of Management (BSM) i de la Barcelona Graduate School of Economics (BGSE), amb els resultats
següents:

Dimensió 1: Revisió i millora del
SGIQ
Dimensió 2: Qualitat i millora del
programa formatiu
Dimensió 3: Ensenyamentaprenentatge i suport als
estudiants
Dimensió 4: Personal acadèmic
Dimensió 5: Recursos materials i
serveis
Dimensió 6: Informació pública i
retiment de comptes
Resultat

BSM

BGSE

Implantació suficient

Implantació suficient

Implantació avançada

Implantació avançada

Implantació avançada

Implantació avançada

Implantació suficient

Implantació suficient

Implantació avançada

Implantació suficient

Implantació suficient

Implantació avançada

Centre acreditat
institucionalment

Centre acreditat
institucionalment
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9. Centres adscrits: relació d’informes d’avaluació
CENTRE

BSM

TITULACIÓ
MU en Administració i Direcció d’Empreses
MU en Advocacia
MU en Banca i Finances
MU en Ciències Empresarials
MU en Direcció Financera i Comptable de l’Empresa
MU en Economia de la Salut i del Medicament.
MU en Finances Corporatives i Banca.
MU en Gestió Financera i Auditoria de l’Empresa
MU en Govern i Gestió Pública a l’Amèrica Llatina
MU en Informació Digital
MU en Mercats Financers
MU en Màrqueting.
MU en Negocis Internacionals.
MU en Polítiques Públiques i Socials

BSM

MU en Negocis Internacionals

ESCI
ESIM

Grau en Bioinformàtica
Grau en Negocis i Màrqueting Internacional
M.U en Negocis Internacionals
Grau en Infermeria

ESIM

Grau en Infermeria

IBEI

MU en Desenvolupament Internacional
MU en Erasmus Mundus en Polítiques Públiques
MU en Relacions Internacionals
MU en Seguretat Internacional

TECNOCAMPUS ESPT

TECNOCAMPUS ESCST

TECNOCAMPUS
ESCEST
TECNOCAMPUS
ESCEST
TECNOCAMPUS
ESCEST

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes
d'Informació
Grau en Enginyeria Mecànica
Grau en Mitjans Audiovisuals
Grau en Fisioteràpia
Grau en Infermeria
Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

TIPUS

DADES

ISC

Dades analitzades 201718

ISC

Dades analitzades 201819

ISC

Dades analitzades 201718

ISC

Dades analitzades 201718
Dades analitzades 201819

isp

AGM

Dades analitzades 201718

AGM

Dades analitzades 201819

ISC

Dades analitzades 201718

Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació
Grau en Turisme i Gestió del Lleure
M.U. en Emprenedoria i Innovació

ISC

Dades analitzades 201718

Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals
Grau en Logística i Negocis Marítims

Isp

Dades analitzades 201719

AGM

Dades analitzades 201819

Grau en Logística i Negocis Marítims
M.U. en Emprenedoria i Innovació
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10.

Centres adscrits: resultats de les acreditacions per
subestàndards

E1. Qualitat del programa formatiu

1.1. El perfil de competències de la titulació és
consistent amb els requisits de la disciplina i amb el
nivell formatiu del MECES
CENTRES ADSCRITS
Acreditacions amb visites externes
2n. sem. 20182016/2n. sem.2020.
E 1.1

1.2. El pla d'estudis i l'estructura del currículum són
coherents amb el perfil de competències i amb els
objectius de la titulació
CENTRES ADSCRITS
Acreditacions amb visites externes
2n. sem. 20182016/2n. sem.2020.
E 1.2

0%
0%
0%

0%
S'assoleix amb
qualitat

S'assoleix

S'assoleix

100%

S'assoleix amb
condicions

1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d'ingrés
adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent

S'assoleix amb
qualitat

100%

S'assoleix amb
condicions
No s'assoleix

1.4. La titulació disposa de mecanismes de
coordinació docent adequats´
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amb el nombre de places ofertes
CENTRES ADSCRITS
Acreditacions amb visites externes
2n. sem. 20182016/2n. sem.2020.
E 1.3
0%
0%

S'assoleix amb
qualitat

CENTRES ADSCRITS
Acreditacions amb visites externes
2n. sem. 20182016/2n. sem.2020.
E 1.5

0%
0%
0%

S'assoleix

S'assoleix
S'assoleix amb
condicions

100%

No s'assoleix

S'assoleix amb
qualitat

100%

S'assoleix amb
condicions
No s'assoleix

1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza
de manera adequada i té un impacte positiu sobre els
resultats de la titulació.
CENTRES ADSCRITS
Acreditacions amb visites externes
2n. sem. 20182016/2n. sem.2020.
E 1.4
0% 0%

S'assoleix amb
qualitat

22%

S'assoleix

78%

S'assoleix amb
condicions
No s'assoleix

E2. Pertinència de la informació pública
2.1. La institució publica informació veraç, completa, 2.2 La institució publica informació sobre els resultats
actualitzada i accessible sobre les característiques de acadèmics i de satisfacció
la titulació i el seu desenvolupament operatiu
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CENTRES ADSCRITS
Acreditacions amb visites externes
2n. sem. 20182016/2n. sem.2020.
E 2.1
0% 0%

33%
67%

S'assoleix amb
qualitat

CENTRES ADSCRITS
Acreditacions amb visites externes
2n. sem. 20182016/2n. sem.2020.
E 2.2
0%
0%

S'assoleix amb
qualitat

S'assoleix

S'assoleix

S'assoleix amb
condicions

S'assoleix amb
condicions

No s'assoleix

100%

No s'assoleix

2.3. La institució publica el SGIQ en què s'emmarca la
titulació i els resultats del seguiment i l'acreditació de
la titulació
CENTRES ADSCRITS
Acreditacions amb visites externes
2n. sem. 20182016/2n. sem.2020.
E 2.3
0%
0%

S'assoleix amb
qualitat
S'assoleix

100%

S'assoleix amb
condicions
No s'assoleix

E3. Eficàcia del SGIQ de la titulació
3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida
d'informació i dels resultats rellevants per a la gestió
3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen
eficient de les titulacions, en especial els resultats
el disseny, l'aprovació, el seguiment i l'acreditació de
acadèmics i la satisfacció dels grups d'interès
les titulacions
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CENTRES ADSCRITS
Acreditacions amb visites externes
2n. sem. 20182016/2n. sem.2020.
E 3.1

0%
0%
0%

CENTRES ADSCRITS
Acreditacions amb visites externes
2n. sem. 20182016/2n. sem.2020.
E 3.2
S'assoleix amb
qualitat

S'assoleix amb
qualitat

S'assoleix

S'assoleix
S'assoleix amb
condicions

100%

No s'assoleix

100%

S'assoleix amb
condicions
No s'assoleix

3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i
genera un pla de millora que s'utilitza per a la seva
millora contínua
CENTRES ADSCRITS
Acreditacions amb visites externes
2n. Sem.2016/1r. Sem.2018.
E 3.3
0% 0%

S'assoleix amb
qualitat
S'assoleix

44%
56%

S'assoleix amb
condicions
No s'assoleix

E4. Adequació del professorat al programa formatiu
4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de 4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la
qualificació acadèmica exigits per les titulacions del dedicació adequada per desenvolupar les seves
centre i té suficient i valorada experiència docent, funcions i atendre als estudiants
investigadora i, si escau, professional
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CENTRES ADSCRITS
Acreditacions amb visites externes
2n. sem. 20182016/2n. sem.2020.
E 4.1

0%

CENTRES ADSCRITS
Acreditacions amb visites externes
2n. sem. 20182016/2n. sem.2020.
E 4.2

0%

S'assoleix amb
qualitat
33%

67%
0%

S'assoleix

22%

S'assoleix amb
condicions

45%

No s'assoleix

S'assoleix amb
qualitat
33%

S'assoleix
S'assoleix amb
condicions
No s'assoleix

4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per
millorar la qualitat de l'activitat docent i
investigadora del professorat
CENTRES ADSCRITS
Acreditacions amb visites externes
2n. sem. 20182016/2n. sem.2020.
E 4.3

0%

S'assoleix amb
qualitat
S'assoleix

33%

S'assoleix amb
condicions

67%
0%

No s'assoleix

E5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge
5.1. Els serveis d'orientació acadèmica suporten 5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al
adequadament el procés d'aprenentatge i els nombre d'estudiants i a les característiques de la
d'orientació professional faciliten la incorporació al titulació
mercat laboral
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CENTRES ADSCRITS
Acreditacions amb visites externes
2n. sem. 20182016/2n. sem.2020.
E 5.1

CENTRES ADSCRITS
Acreditacions amb visites externes
2n. sem. 20182016/2n. sem.2020.
E 5.2
0%

0% 0%

S'assoleix amb
qualitat

11%

33%

S'assoleix

89%

S'assoleix amb
condicions

0%

S'assoleix amb
qualitat
S'assoleix
S'assoleix amb
condicions

67%

No s'assoleix

No s'assoleix

E6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el
6.1. Els resultats d’aprenentatge assolits es
sistema d’avaluació són adequats i pertinents per
corresponen amb els objectius formatius pretesos i
garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge
amb el nivell del MECES de la titulació
previstos
CENTRES ADSCRITS
Acreditacions amb visites externes
2n. sem. 20182016/2n. sem.2020.
E 6.1

0%
22%

45%

CENTRES ADSCRITS
Acreditacions amb visites externes
2n. Sem.2016/1r. Sem.2018.
E 6.2

S'assoleix amb
qualitat
33%

0% 0%

S'assoleix
33%
S'assoleix amb
condicions
No s'assoleix

67%

S'assoleix amb
qualitat
S'assoleix
S'assoleix amb
condicions
No s'assoleix
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6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats 6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són
per a les característiques de la titulació
adequats per a les característiques de la titulació
CENTRES ADSCRITS
Acreditacions amb visites externes
2n. sem. 20182016/2n. sem.2020.
E 6.3

0%
22%

45%

S'assoleix amb
qualitat
33%

S'assoleix
S'assoleix amb
condicions
No s'assoleix

CENTRES ADSCRITS
Acreditacions amb visites externes
2n. sem. 20182016/2n. sem.2020.
E 6.4

0% 0%
11%

S'assoleix amb
qualitat
S'assoleix

89%

S'assoleix amb
condicions
No s'assoleix

