Acta número 7 de la Comissió de Qualitat
Lloc: Sala Noble del Rectorat, Plaça de la Mercè 10-12
Data: 4 de novembre de 2011
Hora d’inici: 9:00
Hora de finalització: 10:50
Assistents:
1. Dr. Miquel Oliver, vicerector de Qualitat i Estratègia Institucional, president
(pd) de la Comissió.
2. Dr. Josep Eladi Baños, vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica
3. Dr. David Sancho, delegat del rector per la Planificació Estratègica
4. Dr. Enric Vallduví, Director del departament de Traducció i Ciències del
Llenguatge
5. Dra. Teresa Garcia Milà
6. Sr. Francesc Abad, cap de la Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació (UEPA)
7. Sr. Joan Alòs, representant del PAS
8. Dr. Jordi Pèrez, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i la Vida
9. Sr. Pau Juste, Vicegerent de Recursos Humans i Organització
També hi assisteixen:
Sr. Jordi Campos, cap de la Unitat d’Organització i Processos (UOP)
Sr Pau Solà, Director Tècnic del CQUID
Sr. Jordi Serret, Unitat d’estudis, Planificació i Avaluació (UEPA)
Excusen la seva assistència:

Ordre del dia
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.- Informe del President
3.- Informe d’inserció laboral dels graduats de la UPF i nous projectes
4.- Projecte d’Enquesta de Valoració del Sistema i l’Organització de l’Ensenyament
5.- Nous mòduls de consulta d’AVALDO
6.- Procés de verificació dels doctorats: requeriments del Sistema Intern de Garantia de
Qualitat
7.- Torn obert de paraules

Pàgina

El vicerector Miquel Oliver dóna la benvinguda als presents i per iniciada la sessió.
Explica que l’estudiant membre de la Comissió encara no ha estat nomenat, però que se
sap qui és i se l’ha invitat a venir tot i que no ho ha fet.
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Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de l’acta
El Dr. Jordi Pérez demana que se l’inclogui en l’apartat d’excusats de la Comissió
anterior i que així figuri a l’acta. S’aprova aquesta modificació i l’acta queda aprovada.
2.- Informe del President
El Vicerector de Qualitat explica que al mes de juliol es va rebre la carta on AQU
informava favorablement de l’AUDIT. A dia d’avui queda per realitzar la difusió de
l’AUDIT a la resta de la comunitat universitària. El manual AUDIT no modifica en cap
aspecte les pràctiques de qualitat que ja es duen a terme a la UPF, sinó que les potencia.
El Dr. Miquel Oliver explica que el rector ha rebut una carta d’un ex-rector de la
Universitat del País Basc, alertant de la burocratització dels processos que suposa
l’aplicació de l’EEES a Espanya. Explica també que el rector esta d’acord amb el fons
de la qüestió i que ja tenia previst realitzar una reflexió més extensa sobre el tema.
Els membres de la Comissió, Dr. Jordi Pérez, Dr. Josep Eladi Baños, Dr. Miquel Oliver,
Sr. Francesc Abad i Sr. Pau Solà fan un seguit de reflexions al voltant de la
burocratització que han patit els processos de verificació i acreditació així com el
variabilitat de criteri tant del Ministerio de Educación com de les agències de qualitat.
Es fa esment a partir d’un informe d’experts que la UPF segueix el camí correcte.
S’acorda reprendre el compromís de fer una carta denunciant l’excessiva
burocratització. El vicerector de docència considera que la carta es pot fer circular a
través de CASUE, la CRUE i portar-la fins al Consejo de Universidades.
El vicerector Oliver presenta el calendari en el que es mou AQU de cara a la verificació
de doctorats i l’acreditació de graus i màsters. El sr. Pau Solà hi afegeix que aquest
calendari presentat per AQU no respon als calendaris amb que es mouen les
Universitats.
Els Drs. Josep Eladi Baños i Miquel Oliver expliquen l’existència d’un informe sobre
l’adaptació a l’EEES realitzat per personalitats estrangeres a instància del Ministerio de
Educación on s’esmenta en positiu la feina feta per la UPF en aquest aspecte.
El Dr. Miquel Oliver especifica que aquest curs s’enviarà a AQU l’informe de
seguiment del 100% dels graus i màsters de la UPF, així com els dels centres adscrits,
tot i que les primeres visites per l’acreditació de graus i màsters no estiguin previstes
fins els curs 2012-2013.

Pàgina

El vicerector Miquel Oliver explica que el mes de juliol AQU Catalunya va publicar els
resultats de l’enquesta d’inserció laboral dels graduats universitaris. Aquesta enquesta
mostra per primera vegada els resultats de les universitats desagregats per estudis i fa
que siguin comparables els diversos estudis de les diverses universitats catalanes. Es
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3.- Informes d’inserció laboral dels nous graduats i nous projectes:

presenta un resum de dades i es fa esment en l’empitjorament de les dades d’inserció
laboral, doncs l’enquesta va ser feta en plena crisis.
El vicerector Baños afegeix que cal preocupar-se per la desmotivació que mostren els
estudiants de Comunicació Audiovisual doncs són els millors de la UPF, en canvi els de
Ciències del Treball presenten una casuística diferent i Traducció i Interpretació
millorarà els seus resultats quan estigui en ple funcionament el grau de Llengües
Aplicades.
4.- El projecte d’enquesta de Valoració del Sistema i de l’Organització de
l’Ensenyament:
En Francesc Abad, cap de la UEPA, explica que dins el SIGQ es preveu la valoració de
la satisfacció dels diferents grups d’interès, estudiants, PAS i PDI i que la satisfacció
dels estudiants es valora principalment a través de les enquestes AVALDO i EVSOE.
L’EVSOE fa anys que existeix i se’n han fet diverses onades, aquest curs es convenient
tornar a posar-la en marxa, es preveu la realització de tres enquestes EVSOE diferents,
una específica per grau, una específica per màster i una específica per doctorat. El
projecte consisteix en realitzar les tres enquestes durant el segon trimestre del curs
2011-2012 i fer-ho a través de l’aplicatiu Moodle del Campus Global. Es preveu que
s’obtinguin els primers resultats durant els mesos de juny i juliol.
En director tècnic del CQUID demana si l’enquesta es passa també als estudiants de
màsters interuniversitaris coordinats per la UPF o només als dels màsters pròpies.
Francesc Abad respon que es passarà a tots els estudiants que tinguin Campus Global.
El Dr. David Sancho fa la reflexió que passar l’enquesta a tothom i no realitzar una
mostra estandarditzada pot portar a un biaix de participació i en els resultats.
El degà Jordi Pérez afegeix que la participació sol ser bastant equilibrada en aquest tipus
d’enquestes.
En Francesc Abad explica que l’experiència de l’EVSOE per màsters duta a terme el
2007 va ser interessant i es van obtenir respostes pràctiques.
S’acorda valorar si l’enquesta es realitza amb mostra estandarditzada o a tot el cens
d’estudiants.

Pàgina

El vicerector Miquel Oliver explica que ja s’han anat desenvolupant la majoria de
mòduls del nou AVALDO per adaptar-se al nou paradigma Bolonya. El Dr. Oliver
explica que aquest nou mòdul de consulta pública permet realitzar únicament consultes
assignatura per assignatura a tota la comunitat universitària de la UPF, però que no
permet la realització de llistats.
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5.- Nous mòduls de consulta de l’AVALDO EEES:

El vicerector de qualitat esmenta que queda fer la difusió entre els estudiants i el
professorat del nou mòdul i que parlarà amb la vicerectora d’estudiants per tal de dur a
terme aquesta difusió.
En Francesc Abad presenta el nou mòdul i la seva navegabilitat.
6.- Procés de verificació dels doctorats: requeriments del Sistema Intern de
Garantia de la Qualitat:
El Dr. Miquel Oliver realitza una presentació vinculant el procés amb el que s’ha dit al
punt dos.
En Pau Solà i el Francesc Abad realitzen presentació del procés de verificació dels
doctorats i del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat dels doctorats. El model
presentat preveu que es pugui englobar en un sistema comú amb el SIGQ de grau i
màster i l’objectiu és integrar-ho en l’AUDIT ja en funcionament.
7.- Torn obert de paraules:

El vicerector Miquel Oliver dona per acabada la reunió i explica que en la pròxima
sessió de la comissió hi haurà cares noves. Els professors Jordi Pérez i Enric Vallduví
aprofiten per acomiadar-se de la Comissió doncs deixaran de pertànyer-hi.
Es dóna per tancada la sessió a les 10:50.
Acords adoptats:
- S’aprova l’acta de la sessió anterior.
- S’acorda reprendre el compromís de fer una carta denunciant l’excessiva
burocratització que comporta l’adaptació a l’EEES.
- S’acorda valorar si l’enquesta es realitza amb mostra estandarditzada o a tot el cens
d’estudiants.

Pàgina
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Acta aprovada en la sessió de 13 d’abril de 2012 de la Comissió de Qualitat de la UPF.

