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Presentació
Aquest document s’articula a l’entorn dels quatre eixos d’actuació definits al document ‘Línies
estratègiques 2013-2015’, el full de ruta de l’equip de govern de la UPF durant aquest període i
que presenta de manera concisa les principals actuacions realitzades des del darrer claustre.
En primer lloc, pel que fa a la projecció de la UPF, convé destacar la celebració del 25è
aniversari de la Universitat, amb un ampli programa d’activitats que han contribuït a mostrar
la tasca que es fa a la UPF i que es va iniciar el juny del 2015, amb la compareixença del rector,
a petició pròpia, al Parlament de Catalunya per fer balanç dels 25 anys d’existència de la
Universitat. De fet, la tasca del rector i l’equip de direcció durant aquest curs ha estat clau per
establir nous contactes amb representants del món social, polític, econòmic i cultural que ha de
permetre desenvolupar projectes conjunts que, en darrera instància, contribueixin al benestar de
la societat. Entre les activitats del 25è aniversari destaquen la celebració de la I Trobada Alumni
UPF, amb prop de 1.200 antics alumnes; l’organització de la cimera internacional de les millors
universitats joves, conjuntament amb Times Higher Education; la inauguració d’UPF Art Track,
un recorregut pel patrimoni artístic i arquitectònic de la UPF; o l’estrena d’un documental
interactiu, “Amb títol”, sobre els alumni de la UPF. Així mateix, la tasca del Consell Social ha
estat rellevant aquest curs, a través del Fòrum Social i Empresarial, però també mitjançant
múltiples iniciatives per apropar universitat i societat, com el suport a l’organització dels Debats
Humanístics o la creació i lliurament de premis i distincions a la bona feina en docència,
recerca, emprenedoria o responsabilitat social.
En l’àmbit internacional, d’acord amb els seus objectius estratègics, la Universitat ha
continuat promovent la presentació de projectes europeus i internacionals de mobilitat i
cooperació educativa, on destaquen l’inici de la mobilitat internacional Erasmus+ amb els
països d’Àsia-Pacífic (una regió prioritària d’expansió per a la UPF) a més d’Estats Units,
Rússia i Sud-àfrica. En el marc de l’Aliança 4 Universitats (A4U), s’han establert noves
relacions amb l’Orient Mitjà i s’han endegat dos grans projectes Erasmus+ amb Rússia i Sudàfrica. En paral·lel, la Universitat ha ampliat la seva xarxa d’universitats sòcies amb nous
convenis de col·laboració institucional (Buenos Aires, Quebec, Berkeley...), específics per a la
mobilitat d’estudiants (Zagreb, Chicago, Lyon, Groningen, Cork, Waseda, Lunds...) i
d’investigadors (Berkeley o Wellesley College). Finalment, destaquen els tres nous convenis de
doble titulació de màster en l’àmbit de les ciències polítiques i socials amb les universitats de
Tilburg, Ludwig-Maximilians i Warwick.
En segon lloc, pel que fa a l’àmbit docent, aquest curs s’ha posat en marxa el Grau Obert, una
innovadora manera d’accedir a la UPF sense haver de triar, prèviament, una titulació específica.
L’èxit de la proposta (deu sol·licituds per plaça oferta) i l’elevat rendiment dels estudiants (un
50% supera totes les assignatures cada trimestre) permeten incrementar l’oferta de 20 a 30
places el curs vinent. Així mateix, durant aquest curs s’ha treballat en dos nous programes
transversals, d’una durada de tres anys i essencialment adreçats a un públic internacional (graus
en Global Studies i en Bioinformàtica), que s’oferiran a partir del curs 2016-2017. Convé
destacar també l’aprovació de la Formació Transversal de Lliure Elecció, que posa a l’abast
dels estudiants la matriculació d’assignatures de qualsevol grau i tipologia. Finalment, l’esforç
realitzat per acotar el nombre d’estudis propis (257 entre màsters, diplomes i cursos de
posttgrau) s’ha traduït en una reducció del 20% de l’oferta del grup.
En tercer lloc, pel que fa a la política científica, durant aquest curs s’ha dut a terme el procés
d’avaluació de la recerca a la UPF, impulsat per la pròpia universitat amb la col·laboració de
l’AQU, i que ha comptat amb una participació mitjana del 76% dels IP de tots els departaments.
L’avaluació busca obtenir un coneixement més precís de la recerca que es fa a la UPF i
contribuir així a la seva millora i major projecció en els propers anys. Pel que fa a la captació de
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finançament competitiu, els primers resultats de les convocatòries d’Horizon 2020, el nou
programa europeu de finançament de la recerca, assenyalen uns bons resultats per a la UPF: més
de 15 milions d’euros captats que situen la Universitat com la cinquena de l’Estat en captació de
fons absoluts. Entre tots els programes, destaca l’èxit de la UPF al Consell Europeu de la
Recerca, on se situa com la primera universitat espanyola amb 6 nous ajuts. En l’àmbit estatal,
destaca el reconeixement dels departaments CEXS i TIC com a unitats d’excel·lència Maria de
Maeztu. Així mateix, aquest curs també s’han fet públics els resultats de les convocatòries
estatals de suport a la I+D dels anys 2014 i 2015. Amb un percentatge d’èxit que supera el
70% en ambdós casos, la UPF aglutina un finançament global proper als 10 milions d’euros.
Finalment, en l’àmbit autonòmic, destaquen els resultats en el programa ICREA Acadèmia:
amb 8 dels 30 investigadors distingits. Des de l’inici del programa el 2008, prop del 19% dels
ajuts totals atorgats s’han concedit a PDI de la UPF, a més de 10 renovacions del guardó.
En l’àmbit específic de la transferència, s’ha posat en marxa UPF Ventures, una start up que
té per missió enfortir la capacitat de valoritzar i transferir la recerca que es fa a la Universitat.
Així mateix, durant el 2015 s’han signat 180 contractes amb empreses i institucions per un
import de 4,3 milions d’euros i s’ha creat una nova spin off, Prospera Biotech SL, vinculada al
DECXS. Finalment, en l’àmbit del doctorat, destaquen les 188 tesis llegides el 2015 (el 57% de
les quals en anglès) i la concessió dels tres ajuts de Doctorat Industrial sol·licitats per la UPF
(dos per al DTIC i un per a Comunicació), en sintonia amb la voluntat de l’Escola de Doctorat
d’apropar-ne els programes a la recerca que es realitza a la UPF i de potenciar les relacions amb
les empreses de l’entorn.
Pel que fa al govern i a la gestió, aquest curs s’ha avançat en el procés de reforma
administrativa amb la constitució efectiva de quatre de les vuit Unitats de Coordinació
Acadèmica (Humanitats, Ciències de la Salut i de la Vida; Enginyeries i TIC; i Ciències
Polítiques i Socials), la definició de les Unitats de Gestió i Administració (UGA) i la posada
en marxa de diverses reformes als serveis centrals, on destaca la creació del Centre per a la
Innovació en Aprenentatge i Coneixement. Entre d’altres, el CLIC busca reforçar el rol de les
noves metodologies d’aprenentatge vinculades a les TIC (amb especial rellevància dels
MOOC), innovar en la capacitació pedagògica del professorat i impulsar el multilingüisme com
a eix transversal de la universitat. Així doncs, la reforma endegada afecta al conjunt de la
Universitat amb l’objectiu últim de donar un impuls als projectes estratègics que endega la UPF
creant, en cada àmbit, una estructura que hi doni un suport àgil i eficient, facilitant la presa de
decisions i afavorint la comunicació entre tots els actors implicats, dins de la Universitat però,
també, cercant la col·laboració dels actors externs. De fet, la definició d’un pla de Càtedres
d’empresa o la posada en marxa de la Unitat de fundraising formen part d’aquesta estratègia
d’obertura que, en darrera instància, ha de fer de la UPF una Universitat més intel·ligible a la
societat.
Pel que fa a la comunitat universitària, les limitacions externes han condicionat la possibilitat
d’actuar en la plantilla de professorat permanent. Amb tot, la previsió per al 2016 és poder
convocar el 100% de les baixes de professorat funcionari i el 50% de laboral, el que podria
representar un canvi en la tendència dels tres últims anys. En l’àmbit del personal
d’administració i serveis, malgrat les restriccions pressupostàries, la política de la Universitat
ha estat prioritzar l’estabilitat de la plantilla, mentre que en l’àmbit de les relacions laborals
s’han signat nous acords (com la regulació de condicions especials de treball en funció de
l’edat) i s’ha avançat en el teletreball per conciliar la vida familiar i professional. En aquesta
mateixa línia de diàleg i cooperació s’ha treballat amb el col·lectiu d’estudiants. En aquesta
etapa, destaca la tasca del Consell d’Estudiants, que ha diversificat l’activitat amb noves
comissions com la del 25è aniversari, la Mesa de negociació o la Festa Major de la UPF. Pel
que fa a la política de beques i ajuts, la Universitat ha posat en marxa un programa de beques
salari adreçat a joves amb un bon expedient acadèmic, una situació econòmica desafavorida i
que puguin accedir a la universitat per primera vegada el proper curs. Així mateix, el programa
d’ajuts a l’estudi per a situacions sobrevingudes ha continuat en marxa, amb un increment
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rellevant del nombre d’estudiants que ha realitzat aportacions; mentre que l’ampliació del
fraccionament de matrícula a deu terminis ha estat un èxit.
Finalment, convé destacar que aquest curs la UPF ha presentat el Pla estratègic 2016-2025 que,
resultat d’un ampli procés participatiu, s’ha articulat a l’entorn de set àmbits d’actuació: cinc
d’específics (Docència, Recerca, Comunitat, Entorn i Projecció, i Finançament i Governança) i
dos de transversals (Internacionalització i Compromís). Aquest pla, l’instrument de gestió
global de la UPF per als propers 10 anys, es concreta en un Pla d’actuacions per executar fins
al final del mandat de l’actual equip de govern.
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Eix I. Projecció de la UPF
1. Rellevància i reconeixement dins la societat
La UPF celebra el seu 25è aniversari durant el curs acadèmic 2015-2016. En aquest context, la
Universitat ha elaborat un ampli programa, amb prop de cinquanta actes i activitats, que han
contribuït a projectar la UPF i a donar a conèixer, encara més, la tasca que es fa a la Universitat
i l’aportació que aquesta realitza a la societat.
Més enllà d’aquestes activitats, exposades a continuació, convé destacar la tasca de l’equip de
direcció que, rere l’impuls del rector, ha estat clau per establir nous contactes amb representants
del món social, polític, econòmic i cultural. D’una banda, en l’àmbit internacional, destaquen les
missions institucionals del rector a diverses universitats de referència com Harvard (febrer
2016) o la Universitat Diego Portales (abril 2016), així com la recepció d’una delegació de
Hopkins a la UPF (abril 2016) per donar continuïtat a les línies de treball ja endegades. En
paral·lel, s’ha fomentat la representació institucional a les reunions d’associacions de referència,
com la xarxa YERUN de joves universitats recercadores (setembre 2015 i febrer 2016) i a les
cimeres d’universitats promogudes, entre d’altres, per editors de rànquings internacionals
(setembre 2015). En l’àmbit local, convé destacar les relacions amb l’Ajuntament de Barcelona,
amb qui s’està redefinint una nova col·laboració per donar resposta a les necessitats de l’actual
equip de govern i, per altra banda, destaquen dues trobades amb els alcaldes de Barcelona,
Tarragona, Lleida i Girona; i amb els presidents de les quatre diputacions catalanes previstes per
al juny del 2016.
1.1. Actes de celebració del 25è aniversari de la UPF
Entre els actes celebrats a maig del 2016 destaquen els següents:
- la compareixença del rector, a petició pròpia, davant de la Comissió d’Ensenyament i
Universitats del Parlament de Catalunya per fer balanç dels 25 anys d’existència de la
Universitat i alhora traçar les principals línies de futur de la UPF (25/6/2015);
- la celebració de la Trobada UPF Alumni que, sota el lema “Torna a la Pompeu”, va reunir al
campus de la Ciutadella prop de 1.200 antics alumnes de la Universitat (18/9/2015);
- l’acte de retrobament dels membres de l’Oficina per a la Promoció de la Universitat Nova
de Catalunya, que va donar origen a la UPF (8 d’octubre, edifici Balmes);
- l’emissió en directe des de l’auditori de Ciutadella del programa “El matí de Catalunya
Ràdio”, amb protagonistes que formen o han format part de la comunitat UPF (30/10/2015);
- l’estrena del documental interactiu “Amb títol”, el webdoc sobre els alumni de la UPF
(25/11/2015);
- l’homenatge als treballadors més antics de la Universitat durant la celebració de l’acte de
Nadal (16/12/2015);
- la recepció i presentació del projecte d’Universitat al cos consular acreditat a Barcelona
(19/01/2016)
- la presentació pública del Pla estratègic de la UPF, un full de ruta per als propers deu anys
que, s’està concretant en el Pla d’Actuacions 2016-2017 (8/02/2016);
- la celebració de la Times Higher Education Young Universities Summit, que va reunir prop
d’un centenar de representants d’una cinquantena d’universitats que van abordar els reptes
específics que encaren les institucions més joves (5 a 7/4/2016);
- l’exposició “Exclòs de préstec. El fons desconegut de la Bilbioteca de la UPF”, la inauguració
de la qual va coincidir amb l’acte d’agraïment als donants de la Biblioteca (14/4/2016);
- la presentació del llibre “Premis Sant Jordi 1992-2016”, que recull les obres guanyadores de
les modalitats de poesia, narració breu i cartells d’aquest període (21/4/2016);
- l’acte de celebració, retrobament i d’homenatge d’una seixantena de membres i exmembres
del Consell Social (antigament, Consell Econòmic) de la UPF (26/04/2016);
- i la inauguració d’UPF Art Track (17/5/2016), un nou itinerari que posa en valor el
patrimoni artístic i arquitectònic de la UPF (17/5/2016) (vegeu punt 1 d’aquest eix)
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El 25è aniversari es clourà amb la celebració de la festa dels treballadors, que tindrà lloc el
pròxim 7 de juliol al pati de l’edifici Jaume I i que estarà oberta a tot el personal docent i
d’administració i serveis.
1.2. Altres actes amb projecció institucional
En paral·lel als actes de celebració del 25è aniversari, la Universitat ha continuat endegant
activitats per difondre i donar a conèixer la seva activitat a la societat, moltes d’elles amb la
col·laboració del Consell Social, i on convé destacar:
- La investidura del cineasta Frederick Wiseman com a honoris causa de la UPF en un acte
que va incloure la projecció del documental “On Wiseman”, que recull la veu i el testimoni
de catorze cineastes graduats a la UPF (3/05/2016);
- La celebració dels Diàlegs Humanístics, un cicle de vuit conferències obert a la societat on,
a través d’un format de diàleg entre dos experts de diferents especialitats de la Universitat,
s’han abordat temes de cultura general així com de l’àmbit de les ciències de la
comunicació, l’economia, la política i la biomedicina (diverses sessions, del 16/02/2016 al
26/04/2016);
- L’organització de les “Jornades sobre Fundraising i Filantropia” per debatre sobre noves
vies de finançament en universitats joves (7 i 8/04/2016);
- La celebració de la conferència dels membres de la plataforma FutureLearn a la UPF (11 i
12/04/2016);
- L’organització de la jornada “25 anys després de la fi de la Guerra Freda: una història
acabada?”, on es va debatre sobre el context històric i els canvis que es van produir als anys
90 en les relacions internacionals (11/02/2016)
(Per a més informació sobre la tasca del Consell Social en els camps de la docència, la recerca i
la governança, vegeu el punt 6 d’aquest eix).

2. La comunicació a la UPF
Convé destacar tres accions endegades aquest curs:
- Reorganització: s’han creat les corresponsalies de campus amb l’objectiu d’estar presents en
el lloc on passen els esdeveniments per tenir la informació de primera mà i per potenciar al
màxim la difusió d’informació de portes cap enfora.
- Adaptació dels continguts en funció del dispositiu de consulta: el canvi de plataforma de
gestió de continguts, d’OpenCMS a LifeRay, en permet la lectura adaptada a qualsevol
dispositiu (ordinador, tauleta o mòbil); s’ha actualitzat l’espai Mèdia, dedicat específicament a
mitjans de comunicació; i s’ha reordenat la informació per donar més visibilitat als temes més
destacats i facilitar la feina dels periodistes en la cerca de continguts.
- Millores a la web: s’ha implementat la reproducció de vídeos des de la pàgina principal de
la UPF de cara a millorar l’impacte de les peces audiovisuals produïdes. D’altra banda, s’ha
reordenat i racionalitzat el menú institucional de la web per prioritzar els elements més
consultats i facilitar la navegació dels usuaris.
2.1. Producció de notícies institucionals i presència en mitjans de comunicació
De setembre de 2015 a abril de 2016 s’han publicat 404 notícies a la web de la UPF (un 2,3%
més que en el mateix període de l’any passat), totes elles s’han traduït al castellà i al voltant del
26% a l’anglès. Les peces han cobert, principalment, temes institucionals, de docència i recerca
i relacionats amb vida universitària, posant especial atenció a temes protagonitzats per
estudiants de la Universitat. Enguany, amb motiu del 25è. aniversari, s’ha fet una cobertura
específica d’aquells actes vinculats a les celebracions. Així mateix, amb l’objectiu de fer més
visible l’expertesa de la comunitat de la UPF, s’ha posat en marxa un espai nou d’opinió a la
web de Mèdia, un recull d’articles de professors i investigadors de la UPF que s’han gestionat
amb mitjans de comunicació, i als quals se’ls dóna visibilitat a través de diferents canals de la
pròpia Universitat, i d’altres articles que no han estat publicats per mitjans de comunicació però
que tenen un interès per la temàtica que tracten.
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En resum, la presència en mitjans de comunicació ha estat la següent:
- Premsa escrita: 2.900 impactes o mencions a la premsa escrita espanyola (setembre 2015 abril 2016) i 586 articles d’opinió de professors de la UPF (Font: Acceso)
- Premsa en línia: 13.500 impactes o mencions. El fort increment de presència de la UPF en
premsa en línia permet compartir la informació fàcilment a través d’altres canals, com per
exemple les xarxes socials. (Font: Acceso)
2.2. Xarxes socials institucionals
S’han adaptat les publicacions a cada plataforma, tenint en compte les especificitats del perfil
d’usuari i les característiques de cada xarxa. L’objectiu principal, a banda de mostrar la
Universitat com una institució moderna i adaptada als nous temps, ha estat enfortir el sentiment
de comunitat UPF. A tal efecte, s’han potenciat els continguts que fomenten la participació.
- Coincidint amb el 25è. aniversari, s’ha potenciat especialment el contingut relacionat amb la
història de la Universitat. Finalment, també s’ha treballat en la visibilització de les xarxes en
el món offline, és a dir fora d’Internet. Com a exemples, el Canal UPF (pantalles de campus)
incorpora contingut específic de xarxes socials (sobretot Instagram), i la revista en paper fa
servir etiquetes de Twitter per introduir les notícies de la part d’Actualitat.
- Facebook: la pàgina institucional ha passat de 26.400 seguidors a 30.400 (+15%). S’han
potenciat els temes de vida universitària i els elements audiovisuals. Aquests canvis
permeten guanyar “engagement” i multiplicar l’impacte de les publicacions.
- Twitter: el perfil institucional ha passat de 17.000 seguidors a 19.600 (+15%). Els
continguts segueixen la línia de l’any anterior: actualitat universitària, informació de servei i
agenda d’actes. S’ha potenciat la sinergia amb la resta de perfils de la Universitat, donantlos més protagonisme a través de la compartició directa dels seus continguts, i amb
institucions properes a la UPF, fent difusió compartida.
- Instagram: s’ha consolidat com la tercera xarxa social, no pel nombre de seguidors, que
augmenta cada dia, sinó per l’elevat compromís que generen les publicacions. Amb
l’objectiu de potenciar-la encara més, es fa un concurs mensual (#igersUPFwin) en què els
participants aporten les seves imatges en funció d’una temàtica predeterminada i es manté la
secció setmanal col·laborativa #FotoUPF.
- Flickr: s’ha potenciat la xarxa per tal que actuï com a repositori exhaustiu dels
esdeveniments de la UPF i per aprofitar més l’element audiovisual, incorporant galeries de
fotografies a les notícies i reportatges que s’elaboren. Fins al mes d’abril s’han creat 37
galeries fotogràfiques, amb prop de 2.500 fotos.
- Youtube: s’han publicat 130 peces noves (945 en total). El nombre de visualitzacions entre
setembre 2015 - abril 2016 se situa prop de les 140.000 (+27%). En dades absolutes, el
canal ha tingut més d’1 milió de reproduccions i el nombre de subscriptors és de 2.100, un
37% més que l’abril del 2015.
- Linkedin: s’hi comparteix informacions sobre UPF Alumni, sortides professionals,
transferència i innovació, programes de postgrau i actualitat universitària. Actualment
compta amb 65.000 seguidors.
2.3. Comunicació interna
Pel que fa als estudiants, s’ha posat en marxa un butlletí quinzenal específic que recull
informació d’interès general relacionada amb beques i ajuts, actes i esdeveniments, temes
d’inserció laboral, actualitat d’estudiants, participació, etc.
En relació amb el PAS, s’ha fet una formació específica sobre plans de difusió d’informació per
donar a conèixer els diferents canals i productes disponibles, i els criteris amb els quals s’han
d’utilitzar. En paral·lel, s’ha actualitzat la Guia del PAS i del PDI a través de la nova plataforma
de gestió de continguts, de tal manera que és consultable des de qualsevol dispositiu. Aquest
canvi, a més a més, permet actualitzar el contingut quan sigui necessari, a diferència de la versió
anterior, que era estàtica.
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3. Aliances i projectes internacionals
3.1. Associacions i xarxes d’universitats
3.1.1. Europaeum
Des del 2012, la UPF forma part de la xarxa Europaeum, que permet una col·laboració
privilegiada amb les universitats d’Oxford, Leiden, Bolonya, Bonn, París I, Ginebra, Karlova de
Praga, Hèlsinki i Jagiellonian de Cracòvia. A través dels seus òrgans de coordinació
institucional i acadèmica, la UPF ha promogut enguany diversos projectes:
- Europaeum Classics Colloquium, organitzat a la UPF pel Departament d’Humanitats,
amb la participació de 19 joves investigadors de la xarxa, entre els quals alguns dels
programes de doctorat en història i humanitats de la UPF.
- Proposta de Màster Conjunt en Política i Societat Europea, que s’ha presentat a la
convocatòria Erasmus+ sota la coordinació de la Karlova de Praga i en col·laboració amb
Cracòvia, Leiden i la UPF.
- Participació més activa d’estudiants de postgrau i joves investigadors de la UPF en les
diverses activitats que organitza la xarxa arreu d’Europa gràcies a una promoció reforçada
per la creació d’un espai web.
3.1.2. YERUN
De més recent creació (2015), a iniciativa de l’Aliança 4 Universitats, la xarxa YERUN (Young
European Research Universities Network) ha fet enguany els primers passos per dotar-se d’un
disseny institucional, un pla estratègic i el suport organitzatiu necessari que li han de permetre
fer sentir la veu de les universitats d’excel·lència més joves davant la Unió Europea.
Paral·lelament, s’ha iniciat el procés de mapeig de les col·laboracions acadèmiques entre les
universitats membres, a fi de promoure iniciatives conjuntes que aprofundeixin la cooperació en
el camp de la recerca, la docència i la mobilitat. Així, la UPF ha estat present a les dues reunions
de la xarxa al setembre de 2015 i al febrer de 2016, contribuint activament en la confecció de
l’estratègia de la xarxa.
3.1.3. Associacions internacionals
European Association for International Education
- Participació a la 27a conferència anual de l’EAIE, celebrada a Glasgow al setembre de
2015, amb ponència aprovada sobre associacions estratègiques internacionals.
- Participació a l’EAIE Academy, celebrada a Bucarest a l’abril del 2016.
Asia-Pacific Association for International Education
La UPF va participar en la 11a Conferència Anual de l’APAIE (Melbourne, març del 2016) amb
l’objectiu de consolidar i ampliar les relacions existents amb institucions de la regió de l’Àsia
Pacífic i, concretament, amb les universitats australianes, amb qui la UPF té un projecte
important de mobilitat Erasmus+.
3.2. Projectes europeus i internacionals de mobilitat i cooperació educativa
La UPF ha promogut activament la presentació de propostes a convocatòries de programes de
mobilitat i cooperació educativa en el marc de programes europeus i internacionals, d’acord
amb els seus objectius estratègics, tot oferint a la comunitat nous serveis de difusió de les
convocatòries obertes, assessorament i suport tècnic al PDI que actuï com a coordinador o soci
de projectes, durant tota la vida del projecte.
- El més rellevant ha estat l’inici de la mobilitat internacional Erasmus+ amb els països de la
regió Àsia-Pacífic, Estats Units, Rússia i Sud-àfrica. Els beneficiaris seleccionats fins ara de
la UPF o que vindran a fer-hi una estada són 58. Aquestes mobilitats permetran
l’enfortiment dels vincles existents així com l’inici de noves col·laboracions a través de
l’establiment de relacions acadèmiques, especialment a la regió Àsia-Pacífic, àrea
prioritària d’expansió per a la UPF.
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Continuen el seu curs els projectes europeus de cooperació educativa i mobilitat concedits
en anys anteriors, entre els que destaquen 4 consorcis de mobilitat Erasmus Mundus amb
els Balcans (SIGMA Agile), Sud-àfrica (AESOP i AESOP+), i Estats Units i Canadà
(NOVA DOMUS), amb un total de 19 mobilitats becades durant el curs actual.
En el marc de les activitats Jean Monnet en temes europeus segueixen vigents una Càtedra
“Ad Personam” i un Projecte Jean Monnet; i el Màster conjunt Erasmus Mundus MAPP de
l’IBEI que ja es troba en el seu quart any d’execució. Finalment en l’àmbit de la lingüística
aplicada la UPF participa en l’aliança estratègica MeLange.

Taula 1. Projectes europeus i internacionals concedits el curs 2015-2016
Projectes
Coordinació
Jean Monnet Chair: EuGov, Prof. Javier Arregui
UPF-DCPIS
Erasmus+ Key Action 1 with Partner Countries (Austràlia,
UPF-RRII
Corea, Estats Units, Hong Kong, Índia , Japó i Xina)
Erasmus+ Key Action 1 with Partner Countries (Rússia i
UPF-RRII
Sud-àfrica)
AGAUR:
Simposis
conjunts
entre
Catalunya
i
el UPF-DCEXS
Campus SUNY (SymNY)
UPF-CLIK
Taula 2 Projectes europeus i internacionals presentats el curs 2015-2016
Projectes
Coordinació
Erasmus Mundus Joint Master Degree: MAISI
Swansea-DRET
Erasmus Mundus Joint Master Degree: Vaclav Havel CUPragaProgram
DCPIS
Jean Monnet Chair / Alejandro Saiz
UPF-DRET
Erasmus+ KA2 Strategic Partnership: ChangeMakers
UPF-DTIC
Erasmus+ KA2 Strategic Partnership: Innovators Toolkit
UVA-DTIC
Erasmus+ KA2 Capacity Building: EMP.YES
OVGU-ESCI
Erasmus+ KA1 with Partner Countries (Austràlia, Corea,
Cuba, El Salvador, Estats Units, Hong Kong, Índia , Japó i
Xina)
UPF-RRII
Erasmus+ KA1 with Partner Countries (Rússia i Sud-àfrica) UPF-A4U

Finançament
50.000€
247.070€
389.020€
4.000€
4.000€

Pressupost
2,956.000€
2,849.000€
45.825€
297.416€
449.953,00 €
951.041€
329.040€
274.980€

3.3.Acció internacional conjunta amb l’Aliança 4 Universitats
S’estan explorant nous mercats i establint noves relacions en països de l’orient mitjà, com són
l’Iran i els Països del Golf Pèrsic. Així, l’octubre del 2015 es va realitzar un viatge institucional
a l’Aràbia Saudí, els Emirats Àrabs Units i Qatar per tal d’impulsar noves vies o acords de
col·laboració amb institucions d’educació superior i recerca, així com per promocionar els
programes acadèmics de les universitats de l’Aliança entre els estudiants de la regió. Es van
visitar fins a 6 centres universitaris, a més de l’ambaixada espanyola. Com a resultat d’aquesta
primera visita s’està preparant una missió científica a KAUST, universitat pionera i moderna a
la regió. També s’ha dut a terme una missió científica a l’Iran per aprofundir en les oportunitats
de col·laboració obertes en la primera visita de 2014 i establir nous contactes. La missió ha
impulsat la signatura de 6 nous convenis marc de col·laboració i ha despertat l’interès per
organitzar una missió inversa d’acadèmics iranians a Espanya.
L’altre pilar d’activitat de l’A4U enguany han estat els dos grans projectes obtinguts amb
Rússia i Sud-àfrica, amb 100 mobilitats finançades pel programa Erasmus+ de la UE, de les
quals ja s’han seleccionat uns 60 beneficiaris. El projecte implica un total de 15 universitats
sòcies a Rússia i 4 a Sud-àfrica, i pel que fa a la UPF ha permès establir 5 nous acords amb 4
centres russos i 1 sud-africà. D’aquesta manera, es dóna continuïtat i se cimenta la base de
l’estratègia de col·laboració amb els països BRICS.
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4. Activitats per a estudiants i alumni
4.1. Estudiants
S’han impulsat propostes culturals, esportives, de participació i també serveis adreçats als
estudiants i a la comunitat universitària en general. Per a informació sobre la política endegada
per promoure la participació dels estudiants, vegeu el punt 10 de l’eix 4.
4.1.1. Activitats culturals
- En el marc de l’Aula d’Escena de la UPF (Aula de Teatre, Orquestra de Cambra i Cor)
s’han organitzat 27 esdeveniments (entre representacions teatrals i concerts) que han arribat
a més de 6.000 persones.
- Les activitats de dinamització cultural han comptat amb 87 participants. S’ha consolidat
l’oferta de formació a través de cursos com els de fotografia, il·lustració i l’aula de veu i,
alhora, s’han explorat noves àrees culturals d’interès com per exemple el taller
d’experimentació escènica o el taller de minificció.
- S’han presentat 180 obres (11 categories) als concursos de Sant Jordi. El premi especial
ha girat a l’entorn del 25è. Aniversari i s’ha editat un llibre recopilatori de les obres
guanyadores en les modalitats de cartell, narració breu i poesia (vegeu punt 1 d’aquest eix).
- Participació en una de les activitats del programa El Maria Canals porta cua, dins del 62è
Concurs de Piano Maria Canals.
- Conveni amb el Teatre Lliure pel qual s’organitza anualment un programa, Àgora LliureUPF, al voltant dels eixos temàtics de la programació del Lliure.
- Organització dels Diàlegs Humanístics, un cicle de conferències en format de diàleg entre
dos professors que pertanyen a diferents disciplines (vegeu punt 1 d’aquest eix).
- Inauguració del projecte UPF Art Track, que vincula universitat, art i cultura, obrint al
públic el patrimoni artístic de la Universitat (vegeu punt 8 d’aquest eix).
- Gestió de descomptes i avantatges per a la comunitat universitària per a espectacles,
representacions culturals i entrades a museus.
4.1.2. Activitats esportives
Es presenta la informació relativa a la participació de la UPF en competicions esportives,
essencialment vinculades als estudiants. La resta d’oferta d’esports es presenta en l’apartat 7
d’aquest eix, en el marc del Programa UPF Saludable dins l’àmbit de Responsabilitat Social.
El curs 2014-2015, 1.200 persones van participar en alguna activitats esportiva, xifra que supera
en 100 participants la del curs anterior.
- Programa de suport a esportistes d’alt nivell. Aquest curs han gaudit d’aquest programa
un total de 49 alumnes amb l’ajut de 18 tutors.
- Competicions esportives a la UPF. S’han organitzat campionats interns: Lliga de futbol
sala, Lliga de futbol-7, Lliga de bàsquet, Campionat mixt de vòlei platja, Torneig de Tennis
de Taula, Torneig de Pàdel, Torneig d’Escacs i Torneig de Futbol Platja, amb una
participació de més de 400 estudiants.
- Competicions esportives interuniversitàries. La UPF ha participat en competicions
esportives interuniversitàries als Campionats d’Espanya, Catalunya i Europa amb 330
estudiants en 17 modalitats en esports d’equip, i 17 modalitats en esports individuals.
Aquest curs, 4 estudiants de la UPF han participat en Campionats d’Europa Universitaris.
- Lligues universitàries. 20 equips amb 240 participants de diferents modalitats esportives
(futbol 7, futbol sala, vòlei i bàsquet) han participat en aquesta lliga totalment consolidada.
- Jornades de Gestió Esportiva de la Xarxa Vives. La trobada de Gestió Esportiva de la
xarxa (gener 2016) va comptar amb 31 membres de les universitats integrants.
4.1.3. Participació
- Lliga de debat de secundària i batxillerat de la Xarxa Vives. En la seva tercera edició,
l’equip guanyador de la fase local de la UPF va ser el Col·legi Sagrada Família (Sant
Andreu), que representarà la UPF a la final a la UPV.
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Lliga de debat UPF. 32 equips, més de 95 estudiants i 47 debats celebrats.
Aula de la Participació. Un total de 21 estudiants han participat en l’aula.
Cursos del Parlament de Catalunya. L’activitat de simulació “Setmana del Parlament
Universitari” (juliol 2015) va comptar amb 33 estudiants.

4.1.4. Serveis universitaris
- Convenis amb residències universitàries. Els estudiants de la UPF tenen possibilitat
preferent d’accés i preus especials a un total de 1.929 places.
- Assegurança voluntària. Durant el curs, els estudiants que han volgut han pogut contractar
una pòlissa d’accidents sense límit d’edat.
4.2. Programa UPF alumni
El programa ja compta amb 12.504 membres dels quals 10.071 provenen de graus, el que
suposa un 31% sobre el col·lectiu total dels graduats de la UPF. Els membres de quota Premium
ascendeixen a 965 (8%). Entre les activitats destacades aquest curs:
- Trobada UPF Alumni en el marc del 25è aniversari (vegeu punt 1 d’aquest eix).
- Posada en marxa del programa Enfeina’t, que ofereix assessorament i orientació
professional a graduats menors de 30 anys i en situació d’atur. Aquest programa s’emmarca
dins la Iniciativa Europea d’Ocupació Juvenil, que a Espanya es tradueix en el programa de
Garantia Juvenil. La UPF el desenvolupa conjuntament amb la Fundació Factor Humà i
l’empresa Ingeus, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.
- Presència a les trobades bianuals de la Conferència Internacional de Entidades Alumni
(CIEA), un punt de sinergia amb la resta d’universitats espanyoles que hi assisteixen per
posar en comú accions. La UPF és membre de la CIEA.
4.3. Acte de Graduació
L’acte de graduació compta amb el suport del Consell Social i és l’esdeveniment més rellevant
pel que fa al nombre d’assistents. És també el dia en què la Universitat es mostra a familiars i
amics. L’acte de graduació d’aquest curs (grau, màster i doctorat) és previst que se celebri a
principis del mes de juliol al campus de la Ciutadella i que hi participin, com en anys anteriors,
prop de 1.800 estudiants acompanyats de 5.000 familiars i amics.
4.4.Serveis d’orientació i inserció laboral a estudiants i graduats
4.4.1. Pràctiques acadèmiques externes
Les pràctiques acadèmiques externes són períodes de formació pràctica en empreses i
institucions amb l’objectiu de complementar la formació acadèmica adquirida a la universitat i
apropar-los a l’àmbit professional on voldrien desenvolupar la seva carrera professional.
- Publicació de 4.016 ofertes de pràctiques (abril 2016) (+18%).
- 2.057 estudiants han realitzat 2.336 pràctiques (+7%) en 945 empreses i entitats.
- Distribució de les estades de pràctiques segons el nivell d’estudis: 79% grau, 20% màster,
1% de doctorat.
- El 88% de les empreses/institucions que han acollit un estudiant en pràctiques repetiria
l’experiència i la valora globalment amb un 4 sobre 5.
- Pel que fa a les pràctiques extracurriculats, a la darrera convocatòria, se n’han ofert 113
(remunerades) a 14 serveis i/o unitats administratives de la UPF.
4.4.2. Borsa de treball
S’ha posat a la disposició dels Alumni i estudiants d’últim curs un total de 1.326 ofertes de feina
a través de la Borsa de treball de la Universitat (+31%).
4.4.3. Orientació professional i desenvolupament de competències
- Programa Skills UPF: 47 activitats d’orientació i desenvolupament professional (la
previsió per al juny és de 59) que han comptat amb la participació de 1.020 estudiants i
graduats. S’ha posat èmfasi en quatre grans àmbits: la recerca de feina, el mercat de treball,
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el desenvolupament de competències i el suport a l’emprenedoria. La presència dels alumni
a les activitats aquest 2015-2016 ha estat d’un 21%, amb un total de 217 persones.
Servei d’orientació professional personalitzada que, fruit d’un conveni amb el Servei
d’Ocupació de Catalunya i per segon any consecutiu, ha atès aquest curs 116 usuaris, 29
dels quals pertanyien al col·lectiu alumni (25% del total de persones ateses); 13 dels quals
eren Premium i 16 eren graduats/es de fa menys d’1 any.
11à. edició d’UPFeina, que va comptar amb la participació de 4.000 estudiants i més de
seixanta empreses i institucions (de nou, es va superar el nombre d’entitats participants fins
al moment). S’hi van organitzar 4 activitats paral·leles destinades a tots els estudis, incloenthi la sessió d’elevator-pitch a l’auditori, així com sessions d’speed-networking amb 33
empreses (per primer cop, un 50% de les participants).

5. Economia i patrimoni
5.1. Economia i finançament
La Universitat ha liquidat el seu pressupost de l’exercici 2015 amb 165 mil euros de romanent
genèric de tresoreria. Aquest resultat continua la tendència iniciada l’any 2011 de liquidar els
pressupostos anuals en equilibri o amb un petit excedent, permetent contenir i fins i tot rebaixar
lleugerament el dèficit acumulat fins a situar-lo al voltant dels 7,5 milions d’euros.
S’han reconegut drets per un total de 130,4 milions d’euros, import superior en gairebé un 7% al
de l’any anterior. Aquest creixement ha estat originat principalment pel reconeixement de les
subvencions compensatòries destinades al finançament d’una paga extraordinària el 2015 i del
25% de la retallada el 2012 (3,3 milions en total), per l’increment en la matrícula d’estudis
homologats (2 milions d’euros) i pels serveis prestats per ens vinculats (1,5 milions).
La despesa ha estat superior en 10 milions d’euros a l’executada el 2014, totalitzant 128,7
milions a final de l’exercici. D’aquest increment, 4,8 milions s’expliquen pel pagament de les
pagues i de la despesa vinculada als serveis a ens vinculats que han estat finançats amb els
ingressos referits en l’anterior paràgraf. També s’ha amortitzat 1 milió més d’euros de bestretes
reintegrables i 4,5 milions d’euros d’un préstec, aquest últim a càrrec de recursos afectats. Per
contra, la inversió material ha disminuït en 3,4 milions d’euros en haver finalitzat les obres i la
compra d’equipaments per al nou edifici de Mercè Rodoreda del Campus de la Ciutadella.
El pressupost de l’exercici 2016 s’ha aprovat amb una dotació de 133 milions d’euros, la qual
cosa comporta un increment del 3% respecte l’import liquidat en 2015, destinat fonamentalment
a operacions corrents i de recerca.
Pel que fa a les principals fons de finançament, tant la matrícula com la subvenció de la
Generalitat destinada a finançar el funcionament ordinari de la institució han estat dotades amb
imports molt similars als liquidats l’any 2015.
5.2. Patrimoni i inversions
5.2.1. Campus de la Ciutadella
L’actuació principal en aquest període ha estat l’acabament i posada en marxa del nou edifici
Mercè Rodoreda del Parc de Recerca UPF en Ciències Socials i Humanitats. Durant aquest curs,
els treballs s’han adreçat a l’ajustament i optimització dels sistemes de control d’instal·lacions i
a la urbanització de l’espai ocupat per les obres de l’edifici de la Fundació Pasqual Maragall.
Aquest projecte d’urbanització, amb un cost aproximat de 200.000 euros i un disseny que
incorpora arbrat i traces d’herba, permet l’accés al campus des del carrer Wellington.
D’altra banda, l’alentiment de les previsions de finançament respecte a la construcció de
l’edifici de l’Institut de Biologia Evolutiva (UPF-CSIC) va fer, fa quatre anys, que la
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Universitat es plantegés formalitzar una concessió durant cinquanta anys sobre l’ocupació del
solar restant en favor de la Fundació Privada Pasqual Maragall per a la Recerca sobre
l’Alzheimer. Aquest canvi es va fer amb ple coneixement per part dels responsables del CSIC,
atenent que la UPF disposa encara d’espai pel nou edifici de l’IBEI, al mateix campus de
Ciutadella, si en un futur proper es disposés dels recursos necessaris. La Fundació Pasqual
Maragall ha finalitzat recentment la construcció del seu edifici, iniciant la tasca de recerca de la
Fundació Barcelona Beta. Els serveis tècnics de la Universitat proveiran i gestionaran serveis
d’infraestructures a l’edifici que repercutirà els costos a la Fundació.
En el marc del projecte de reestructuració i creació de les UCA (vegeu punt 2 de l’eix IV), s’han
projectat i realitzat els treballs d’adequació d’espais per a les UGA d’Humanitats i de Polítiques
a l’edifici de Jaume I, aquesta redistribució d’espais significarà també el trasllat de l’Oficina de
Postgrau a uns espais remodelats de l’edifici de Roger de Llúria.
Així mateix, s’han iniciat contactes amb l’Ajuntament de Barcelona en diferents aspectes
urbanístics del Campus, entre els quals destaquen la possibilitat de convertir en zona de vianants
el darrer tram del carrer Ramon Turró; la transformació de la zona verda, propietat de la
Universitat al passeig de la circumval·lació en zona d’aparcament segur de bicicletes;
l’exploració de la possibilitat de projecte conjunt de coberta verda al Dipòsit de les Aigües, etc
Finalment destacar que la negociació amb els ocupants dels antics habitatges militars del carrer
de Wellington continua amb l’objectiu de recuperar les finques.
5.2.2. Campus del Poblenou
Aquest curs s’han iniciat els estudis per tal de corregir el desconfort acústic a les aules de
l’edifici de Roc Boronat. Amb l’assessorament de professors del DTIC es testaran solucions que
millorin la qualitat acústica de les aules, amb l’objectiu d’aplicar-les al curs vinent. També s’ha
redactat el projecte de remodelació de les instal·lacions de “La Factoria” a la Biblioteca del
campus, situada a l’antiga Fàbrica de Ca l’Aranyó
5.2.3. Campus del Mar
Aquest curs s’ha consolidat la gestió del funcionament del nou edifici del Dr. Aiguader i,
entre d’altres actuacions s’han posat en funcionament el sistema de plaques fotovoltaiques
per l’autogeneració d’electricitat. Aquest edifici és utilitzat per la UPF, la UAB i l’Escola
Universitària d’Infermeria del Mar, les quals comparteixen els serveis comuns de funcionament
del mateix, la gestió del qual ha estat encomanada a la UPF. Actualment es treballa en la
definició de dos equipaments necessaris per a la docència al campus, com són les Sales de
Simulació Clínica i la Sala de Dissecció.
5.3. Definició d’un Pla de Càtedres d’empresa-UPF
Les càtedres d’empresa han esdevingut una de les formes més adequades de vehicular la relació
Universitat-empresa i una eina adient per a les col·laboracions estables i a llarg termini atès que
el fil conductor de l’acord va més enllà de l’àmbit estrictament econòmic i poden desplegar
amplis objectius en docència, recerca i/o transferència de tecnologia i coneixement.
Actualment s’estan definint quines seran les característiques principals del programa (tipus de
càtedres, actuacions institucionals, beneficis per a les empreses, etc.) i preparant les actuacions
de comunicació i promoció que permetran impulsar, abans de finals del 2016, la creació de
noves Càtedres d’empresa a la UPF. A les tres càtedres d’empresa vigents, el maig del 2016
s’ha signat una nova càtedra amb el grup Oesía. Així, les càtedres vigents són:
- Càtedra TELEFONICA: Social Innovation in Education
- Càtedra UPF (“Obra Social La Caixa”) sobre Diversitat Social
- Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa (ESCI).
- Càtedra Oesía-UPF de Logística i Data Analytics
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5.4. Creació d’una unitat de ‘fundraising’
La unitat UPFund-Patrocini i Mecenatge treballa per desplegar un programa de fundraising que
permeti diversificar les fonts d’ingressos i ajudi a obtenir recursos addicionals per mantenir
l’actual model d’Universitat. Paral·lelament, és també una eina rellevant per a la projecció i
promoció de la UPF ja que, mitjançant el mecenatge, serà possible impulsar nous projectes de
recerca o programes de beques, entre d’altres. Entre les activitats realitzades aquest curs, convé
destacar l’organització d’una jornada sobre fundraising i filantropia (vegeu punt 1 d’aquest eix).

6. Accentuar el rol d’algunes institucions pròpies amb l’objectiu de millorar la promoció
de la Universitat
6.1. Consell Social
El Consell Social és l’òrgan de govern que exerceix la representació dels interessos socials a la
UPF i el principal instrument de relació amb la societat. Durant aquest curs, a més d’exercir les
funcions que té assignades per Llei en els àmbits de l’economia i el patrimoni, la programació i
la gestió, i la comunitat universitària; la seva tasca també s’ha fet palesa en múltiples iniciatives
en l’àmbit projecció de la UPF (vegeu el punt 1 d’aquest eix); la responsabilitat social (vegeu el
punt 7 d’aquest eix); a més de les activitats que la Universitat promou per a estudiants i
graduats, vinculades a la inserció laboral, la cultura i l’esport (vegeu el punt 4 d’aquest eix).
Així mateix, convé destacar també la seva trajectòria a l’hora de reconèixer i fomentar
activitats i iniciatives innovadores en els àmbits de la docència, la recerca i gestió:
- Nova edició del Premi UPFEmprèn, amb la Fundació Banc Sabadell, per promoure
l’activitat i la iniciativa empresarial dels estudiants i graduats més joves.
- Nova edició dels Premis a la Iniciativa i la Innovació en l’Administració i els Serveis
- Nova edició del Concurs de Projectes en Responsabilitat Social per promoure el compromís
de la comunitat en aquesta matèria
- Nova edició de l’Estudi d’Inserció Laboral de graduats, màsters i doctors del Sistema
Universitari Català d’AQU Catalunya.
- Inici d’un estudi, amb el suport de la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social
Corporativa, per objectivar el valor social de la Universitat
- Suport als Programes de Mentories de la Facultat de Traducció i Interpretació i del grau en
Humanitats.
- Suport al Projecte Districte 11, realitzat per un grup d’estudiants de Periodisme i que té com
a objectiu el seguiment de les actuacions derivades dels canvis polítics produïts en les
darreres eleccions municipals als ajuntaments catalans
Finalment, destacar el suport a l’organització de simposis, seminaris i conferències
promoguts de tots els àmbits de la Universitat. A tall d’exemple, el Seminari internacional
per doctorands europeus en penalogia; l’exposició sobre el 30è aniversari de l’adhesió a les
Comunitat Europees; el II Congrés Sport and Global Governance, Current Ethics Challenges in
Sport Management; les VI Lliçons Alois Hass, per a la recerca i la divulgació dels estudis
entorn de les tradicions religioses; el 25è aniversari de l’Observatori de Neologia; o el 28è
Congrés Internacional de Papirologia aquest estiu.
6.2. Barcelona School of Management
Amb la voluntat d’adaptar la seva denominació a una nova estratègia de marca única, l’IDEC
Escola d’Estudis Superiors ha passat a denominar-se Barcelona School of Management.

7. L’estratègia de responsabilitat social de la UPF
Aquest curs la UPF ha col·laborat amb diverses universitats per promoure la responsabilitat
social (RS) com un eix transversal. Entre aquestes destaquen la tasca del grup de treball
conjunt amb la UB per establir un model d’avaluació basat en el GRI4 (Global Reporting
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Initiative); la participació en la comissió de RS de l’ACUP per elaborar un mapa
d’identificació de les accions en educació pel desenvolupament sostenible; i la participació
amb d’altres universitats de Barcelona en el Yunus Social Business Center per impulsar
projectes en Economia Social. També s’ha signat un conveni de col·laboració amb
l’Associació Educativa Integral del Raval per impulsar un projecte (Prometeus) adreçat als
estudiants de secundària del barri i que es concreta en accions d’acompanyament als
estudiants, en el moment d’accedir a la universitat i mentre cursen la titulació de grau.
En clau interna, s’ha posat en marxa la Comissió Interna de Revisió Ètica de Projectes
(CIREP-UPF) amb l’objectiu de contribuir a la millora, entre la comunitat UPF, dels estàndards
ètics en les activitats i les pràctiques acadèmiques relacionades amb els éssers humans. També
s’han dut a terme diverses actuacions formatives en l’àmbit de la recerca i la innovació
responsables per tal d’incorporar aquesta perspectiva en la recerca que es fa a la UPF, mentre
que en l’àmbit docent s’està impulsant la integració de la RS a la docència (on destaca la prova
pilot amb una assignatura vinculada a la RS, “Gestió d’entitats no lucratives”, que s’ha ofert a
totes les facultats obtenint una alta demanda) i la metodologia d’Aprenentatge i Servei (ApS), on
destaquen els nous projectes amb l’Associació Educativa Integral del Raval en col·laboració amb
la Facultat de Comunicació i un projecte de treball de final de grau impulsat des de l’Escola
Superior Politècnica. Finalment, convé destacar que durant aquest curs, s’ha desdoblat la figura
de delegada del rector per a les polítiques d’igualtat de gènere i la d’agent d’igualtat per donar un
impuls a les polítiques d’igualtat de gènere. Finalment convé destacar la participació de 166
persones en el Programa d’Activitats de Compromís Social (PACS), un conjunt d’activitats
de caire social que es poden fer al llarg del curs, i la tutorització de les 12 aules AFOPA
(Agrupació d’Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran) adscrites a la UPF, una
delegació de les quals va visitar el campus del Poblenou el mes de febrer.
7.1. Solidaritat, cooperació, voluntariat
- Programa de Voluntariat. S’ha ampliat l’oferta de voluntariat amb dos nous convenis
(BarcelonActua i Entitat Punt de Referència) a més de la borsa oferta amb les entitats amb
qui ja es col·laborava. Com a projectes de voluntariat propi, s’ha dut a terme la segona edició
del voluntariat “Competències universitàries a la secundària” i s’ha iniciat el pilot de
voluntariat “Reforç a Secundària”. S’ha organitzat el “Curs d’iniciació al voluntariat” que en
aquesta edició ha comptat amb formadors de la Federació Catalana de Voluntariat Social.
- Conveni amb el Departament de Justícia, que concreta la col·laboració entre la UPF i el
Departament de Justícia en l’àmbit de l’activitat física i l’esport, artístic i cultural. S’ha
realitzat una formació en oratòria i s’ha organitzat una lliga de debat al CP Brians 2 a més
de diverses trobades esportives entre interns i estudiants de la UPF.
- Projecte Clínica Jurídica: els drets dels refugiats, que canalitza l’actuació i la implicació
social dels estudiants de Dret, facilitant un assessorament gratuït i de qualitat a ONG o
entitats del tercer sector, sota la tutela d’un profesor, i amb el suport del Consell Social.
- Tercera edició de la Fira Solidària al campus de la Ciutadella, amb 30 entitats socials
participants, a més d’una taula rodona sobre el drama dels refugiats.
- Convocatòria per a projectes d’activitats solidàries 2016 amb una dotació de 40.000
euros provinent del Consell Social, UPF Solidària i la pròpia Universitat. Dels 23 projectes
presentats, 13 van ser aprovats parcial o totalment.
- Cursos i jornades de sensibilització. Juntament amb les universitats Rovira i Virgili,
Lleida i Girona, s’han organitzat les Jornades anuals sobre Visions d’Amèrica Llatina i
Visions del món africà.
7.2. Igualtat de gènere
- S’ha completat l’avaluació del Pla d’Igualtat Isabel de Villena, amb la col·laboració del
Consell Social. Els resultats i la diagnosi actual són el punt de partida per elaborar el nou Pla.
- S’ha aprovat el Protocol per a la solució de conflictes en matèria de conductes violentes,
discriminatòries o d’assetjament.

15

-

-

Les activitats per promoure la lluita per la igualtat de gènere s’han organitzat a l’entorn de
tres dates significatives: el 25 de novembre, amb motiu del Dia Internacional contra la
Violència de Gènere; la setmana del 8 de març, per commemorar el Dia Internacional de les
Dones i, per primera vegada, el 17 de maig amb un programa d’activitats de sensibilització
al voltant de la celebració del dia Internacional contra l’homofòbia i la transfòbia.
Nova edició del Premi per al millor treball de fi de grau que tracti temes de gènere (24
aspirants en l’edició del 2015). El premi, finançat per l’Institut Català de les Dones, vol
promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en els estudis.
Coordinació conjunta amb la UdG del grup de treball de les unitats d’igualtat de la Xarxa
Vives amb un eix de treball sobre perspectiva de gènere a la recerca i la docència.

7.3. Inclusió
- Pla d’inclusió de les persones amb discapacitat de la UPF. S’ha ofert el servei de suport
a 152 estudiants. Actualment s’està treballant per a l’actualització del pla. A través de la
convocatòria d’UNIDISCAT, amb una dotació de quasi 39.000 euros, les accions de millora
dutes a terme han estat: l’adaptació i millora de l’espai d’atenció de l’Oficina de Mobilitat i
Acollida (OMA), l’acondicionament i millora del paviment de l’entrada d’accés al Campus
de la Ciutadella (1a fase), l’adquisició de dues unitats de sistema FM per a estudiants amb
discapacitat auditiva, el servei d’interpretació de llengua de signes per a estudiants sords
signants així com diverses adaptacions per a estudiants amb discapacitat visual i física.
- Participació en les xarxes universitàries d’equips de suport a estudiants amb necessitats
especials: UNIDIS (en el marc de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles de la
CRUE), UNIDISCAT (coordinada per l’Oficina d’Accés a la Universitat de la Generalitat
de Catalunya), Fundació Universia, Fundació Prevent i Xarxa SAPDU (Servicios de
Atención a Personas con Discapacidad en las Universidades).
7.4. Vida Saludable
- Comprovació de l’eficiència del sistema de gestió de salut laboral. S’ha realitzat una
auditoria reglamentària del sistema de gestió preventiva de la UPF.
- Avaluació de les condicions de treball. S’han conclòs el 100% de les avaluacions de riscos
físics, químics i biològics planificades als laboratoris de recerca i practiques del campus del
Mar, havent-se considerat uns 400 escenaris diferents. A la resta de campus i al rectorat
també se n’ha assolit el mateix percentatge.
- Dispositiu d’exàmens de salut. S’han practicat 731 exàmens de salut: 155 de nova
incorporació a la UPF, 569 a persones que ja fa temps que hi treballen i 7 a persones que
s’han reincorporat després d’una absència perllongada per incapacitat. El 48% a persones
adscrites al campus del Mar, 32% a Ciutadella i 20% al Rectorat. També s’han realitzat 977
analítiques clíniques i 6 vacunes.
- Benestar emocional. S’ha elaborat un Pla d’acció per a la millora del benestar emocional
dels empleats de la Universitat i s’ha definit un protocol per prevenir situacions de malestar
emocional en els equips de treball.
- Informació preventiva als empleats. S’han reforçat els canals d’informació existents amb
l’elaboració de fitxes informatives sobre els riscos genèrics del lloc de treball per a
cadascun dels 14 grups de risc homogeni definits.
- Promoció de la salut. S’ha avançat en el disseny i redacció del Pla de Promoció d’Hàbits
de Vida Saludables “UPF Saludable”, per desenvolupar estratègies potenciadores de la
Universitat com a entorn promotor de la salut.
- Organització de la Setmana Saludable, en el marc de la Xarxa Catalana d’Universitats
Saludables, amb 48 activitats i 481 assistents.
- Servei d’Assessorament Psicològic. S’ha produït un canvi en l’atenció del servei, essent la
Fundació Vidal i Barraquer l’actual responsable de la prestació. S’han atès 180 consultes
(49 primeres visites) i s’ha assessorat un professor.
- Campanya de donació de sang, amb el Banc de Sang, ha comptat amb 792 participants.
- Programació esportiva. Es presenten les actuacions de caire més estratègic. La informació
relativa a les competicions esportives i altres activitats majoritàriament vinculades amb
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estudiants, es presenta en l’apartat relatiu a aquests (punt 4 d’aquest eix). Entre les actuacions
d’aquest curs destaquen les activitats realitzades a les instal·lacions de la pròpia UPF (ioga,
taller d’esquena, ritmes llatins, etc.); nous convenis amb centres esportius propers als
campus i amb empreses de material esportiu o de gestió esportiva; la participació al Pla
estratègic d’esport universitari de Catalunya i la realització del Programa aula d’esport,
amb un conjunt de conferències i de taules rodones entorn de l’esport.
7.5. Sostenibilitat
- Pla de Sostenibilitat: es manté el compromís de contenció de la despesa energètica, tant pel
que fa a la contractació, com pel que fa al control i reducció dels diferents consums amb la
conseqüent reducció de la petjada ecològica de la Universitat.
- Redacció i aprovació del Pla de Mobilitat Sostenible i Segura de la UPF i creació de la Mesa
de mobilitat, amb la participació de tots els agents implicats (Ajuntament, Generalitat, Àrea
Metropolitana de Barcelona, Autoritat del Transport Metropolità, Diputació de Barcelona,
Renfe, TMB i la mateixa Universitat) i el desplegament de diferents mesures contemplades com
la prova pilot de l’aparcament privat de bicicletes o la realització de la Setmana de la Mobilitat.
- Ampliació del verd urbà de la Universitat: s’ha finalitzat la instal·lació d’una coberta vegetal
experimental a Mercè Rodoreda per a testar diferents tipus de substrat i vegetació amb
l’objectiu d’aplicar-lo a la coberta verda del Dipòsit de les Aigües i s’ha avançat en la
definició de façanes verdes on, amb la col·laboració de la UPC, ja s’ha presentat el primer
treball generalista sobre la Implantació de Murs Verds a la UPF per part d’estudiants.
- Dins del nou contracte de cafeteria i restauració dels campus de la Ciutadella i del Poblenou
s’han introduït un seguit de millores mediambientals i de RS. Així, a més d’ampliar l’oferta de
menjar saludable, s’han incorporat mesures com l’opció de demanar menú sense beguda (i
veure aigua de les fonts instal·lades) o l’opció de demanar cafè a les màquines de vending
portant un got propi. Convé remarcar que la nova concessionària és molt receptiva a qüestions
relacionades amb la sostenibilitat i estan en fase d’estudi o implantació més mesures.
- S’ha posat en funcionament la instal·lació de plaques fotovoltàiques al Campus del Mar,
amb la previsió de generar uns 30.000kwh/any i un estalvi de més de 9Tm de CO2 equivalent.
- Finalment, convé mencionar també diferents accions de difusió com la celebració del Festival
Internacional de Cinema de Medi Ambient (novembre 2015), amb projeccions de temàtica
mediambiental; l’organització de diverses jornades sobre el medi ambient o els residus; i la
posada en marxa d’una campanya de conscienciació en l’estalvi energètic aplicat a la
climatització. Així mateix, s’ha programat una nova edició del Premi al millor treball de fi de
grau en temes de sostenibilitat ambiental.

8. Universitat i Cultura
8.1. UPF Art Track
UPF Art Track és un recorregut pel patrimoni artístic i arquitectònic de la UPF, obert al públic en
general. La iniciativa vol esdevenir una manera més d’apropar la Universitat a la societat i de
convertir el campus en una veritable àgora. UPF Art Track permetrà als visitants gaudir de l’Espai
Tàpies (remodelat per a aquesta ocasió), l’arquitectura del Dipòsit de les Aigües i dels patis de
Jaume I i de Roger de Llúria, contemplar les escultures de Susana Solano i Alfonso Alzamora, i
gaudir de la mostra de pintura contemporània que constitueixen els cartells inaugurals.
8.2. Any Llull a la UPF
La UPF ha organitzat un conjunt d’activitats per commemorar el setè centenari de la mort de Ramon
Llull aquest 2016. La Comissió impulsora de l’Any Llull a la UPF, presidida pel professor Amador
Vega, s’ha encarregat de coordinar i desenvolupar aquestes activitats, on destaquen la instal·lació de
l’escultura “L’escala de l’enteniment”, de l’artista Alfonso Alzamora, al campus de la Ciutadella des
del març del 2016; l’organització d’una sessió pública del seminari sobre l’Ars Magna de Ramon
Llull, amb el ballarí i coreògraf Cesc Gelabert (15 de juny) i la inauguració de l’exposició “La
màquina de pensar: Ramon Llull i l’ars combinatoria” al CCCB a partir del 13 de juliol.
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Eix II. Docència
1. Titulacions de la UPF
Durant aquest curs acadèmic s’han implantat tres programes especials de grau a la UPF i dues
noves titulacions de grau en centres adscrits (vegeu taula 3).
Taula 3. Mapa de titulacions de grau implantades el curs 2015-2016
Grau Obert de la UPF1
Doble titulació Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció/ Grau en Dret
Programa d’Estudis Simultanis entre les titulacions de Grau en Enginyeria en Electrònica
Industrial i Automàtica i Grau en Enginyeria Mecànica (ESUPT - Tecnocampus)
Grau en Disseny i Producció de Videojocs (ESUPT - Tecnocampus)
Grau en Fisioteràpia (ESCS - Fundació Tecnocampus)
Pel que fa als màsters universitaris de centres propis de la UPF, aquest curs s’ha implantat una
nova titulació i tres propostes de reverificació (vegeu taula 4). També s’han implantat dues
titulacions més en els centres adscrits.
Taula 4. Mapa de titulacions de màster universitari implantades el curs 2015-2016
Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat (novetat)
UPF
Màster Universitari en Tecnologies del So i de la Música (reverificació)
Màster Universitari en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica (reverificació)
Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents Interactius (reverificació)
Centres Màster Universitari en Economia de la Salut i del Medicament (IDEC/EES) (novetat)
adscrits Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació
(ELISAVA) (novetat)
Finalment, convé destacar que durant aquest curs s’han dut a terme fins a 11 modificacions
substancials de títols (5 de graus i 6 de màsters universitaris) i fins a 33 modificacions no
substancials (15 de graus i 18 de màsters universitaris), entre títols propis i de centres
adscrits. El procés de modificació substancial es tramita a través del Consell de Govern i
comporta una càrrega de gestió equiparable a la creació d’un nou grau.

2. Model de docència singular
2.1. Trets distintius del model UPF
2.1.1. Grau obert de la UPF
Aquest curs ha estat el primer any d’implantació del programa de Grau Obert, una nova manera
d’accedir als graus de la UPF, que s’inscriu en un model innovador de docència i d’aprenentatge
encara més personalitzat, amb un tutor que acompanya i orienta l’estudiant en la tria de matèries
i en el procés de tria del grau que obtindrà en finalitzar els seus estudis. Les dades d’aquest
primer any han estat excel·lents (10 sol·licituds en primera opció per plaça oferta, 22 estudiants
matriculats i un excel·lent rendiment, amb el 50% dels estudiants amb totes les assignatures
superades a cada trimestre). Per al curs vinent, s’incrementa l’oferta de 20 a 30 places.
2.1.2. Formació transversal de lliure elecció
La flexibilitat i la transversalitat dels estudis de grau ha augmentat amb l’aprovació, per part del
Consell de Govern, de la Formació Transversal de Lliure Elecció, que s’ha incorporat a la
normativa acadèmica dels ensenyaments de grau. A partir del curs 2016-2017, aquest programa
1

Per a més informació, vegeu el punt 2 d’aquest eix.
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permet posar a l’abast dels estudiants de tots els graus la matriculació d’assignatures de
qualsevol grau i tipologia, sempre que no siguin incompatibles amb assignatures dels seus
propis plans d’estudi. En aquest sentit, des de cada centre, es proposen les llistes de matèries
susceptibles a formar-hi part. Alhora, per tal d’afavorir que els estudiants puguin cursar aquestes
assignatures sense renunciar a assignatures del seu propi pla, s’augmenta (fins a un màxim de
16 ECTS) el nombre de crèdits que es podran matricular en el global dels estudis.
2.1.3. Pla d’acció tutorial
S’ha treballat en el disseny de la valoració d’estudiants, tutors i PAS involucrats en l’acció
tutorial. Així mateix, s’està redissenyant la web per adaptar-la al gestor de continguts LifeRay.
2.1.4. Curs d’Introducció a la Universitat (CIU)
Les accions d’adaptació a la universitat entre els alumnes de primer curs, l’assoliment
d’habilitats i competències que els facilitin el trànsit de la secundària a la Universitat, i el
desenvolupament d’habilitats bàsiques per adquirir autonomia en el nou entorn d’ensenyamentaprenentatge dels graus formen part dels objectius d’aquest curs.
2.1.5. Suport a la Innovació Docent
Entre les iniciatives posades en marxa en aquest context destaquen:
- Pla d’ajuts per al suport a la qualitat i la innovació docents. La convocatòria PlaQUID
2015-2016 ha continuat amb el plantejament renovat iniciat el curs anterior i una nova
modalitat (C) de suport i impuls transversal de la innovació docent de les unitats
acadèmiques De 75 sol·licituds presentades, n’han obtingut finançament 48 (64%).
- Pla d’Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement
(PlaCLIK). El 17 de febrer del 2015 es va aprovar una convocatòria d’ajuts renovada per
als cursos 2016-2017 i 2017-2018 per seguir afrontant els reptes en docència i
aprenentatge. La informació sobre el CLIK es troba recollida al punt 3 de l’eix IV.
- Convocatòria de projectes acadèmics estratègics de millora de la qualitat, l’eficiència i la
internacionalització (EMQEI) d’AGAUR. La UPF va aprovar un dels tres projectes
presentats (“Avaluació i reestructuració dels estudis de comunicació de la UPF”), amb una
ajuda de 19.500 euros.
- Convocatòries i ajuts externs de suport a la innovació i a la millora de la qualitat docent
(2015-2016) (vegeu el punt 5 d’aquest eix).
- L’Aprenentge i Servei (ApS) a la UPF. S’ha acollit la primera trobada de la futura Xarxa
ApS de les universitats catalanes, amb més de 50 docents, a més de participar al Congrés
Internacionals celebrat a Granada i al Fall Symposium d’Oxford.
- Programa Max Weber/Institut Universitari Europeu (EUI) pel qual, per vuitè any
consecutiu, la UPF ha acollit vuit doctors durant quatre dies.
- Xarxa estatal de docència universitària (RED-U). La UPF és sòcia i vocal a la Junta
d’aquesta xarxa, un espai per a la difusió i l’intercanvi de polítiques, experiències,
metodologies i eines utilitzades per diferents universitats per avaluar i millorar la qualitat
docent i l’aprenentatge universitari.
- Simposi CIDUI. Participació conjunta amb el sistema català en el simposi “Avaluació i
canvis institucionals. Cap a on anem?”, celebrat a la UPC.
2.2 Beques i ajuts
2.2.1. Beques de caràcter general convocades pel ministeri
- La convocatòria d’enguany no ha tingut pràcticament variacions respecte la del curs
anterior pel que fa a requisits acadèmics i econòmics, atès que l’enduriment de les
condicions d’obtenció de la beca i el nou sistema d’ajuts que s’havia implementat a la
convocatòria anterior tenia una previsió de continuïtat.
- La línia ascendent d’anys anteriors del nombre de sol·licituds de beques generals s’ha
mantingut estancat al present curs: el nombre d’estudiants de grau i màster de la UPF que
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han sol·licitat una beca ha estat prop de 3.300 (xifra idèntica a l’any passat), xifra que
contrasta amb l’increment del 17% registrat al curs 2013-2014.
Pel que fa a l’apartat de compensacions a les universitats, es continua mantenint la
compensació d’acord amb els preus dels crèdits del curs 2011-2012 més un 1% per al grau i
d’un màxim de 2.100 € per als màsters. Així, la diferència de l’import entre la quantitat
compensada i el preu de la matrícula, segueix sent assumida per la pròpia universitat.

2.2.2. Beques Equitat convocades per la Generalitat (AGAUR)
- En la mateixa línia que les beques de caràcter general, el nombre de sol·licituds presentades
pels estudiants de grau de la UPF (1.969) ha semblant al curs anterior.
- L’import total descomptat a les matrícules dels estudiants amb una beca d’equitat ha
estat d’uns 207.000 €, import que també és assumit per la UPF.
2.2.3. Altres modalitats d’ajuts
La UPF presta atenció personalitzada als estudiants amb dificultats econòmiques (vegeu el
detall de les beques i ajudes específicament promogudes per la UPF al punt 10 de l’eix IV). En
paral·lel, continua en marxa el programa de beques de mobilitat per als estudiants del Grau en
Filosofia, Política i Economia, finançat per l’Obra Social “la Caixa” i amb un pressupost de
60.000 euros per als estudiants de primer curs i d’altres 60.000 euros per als de segon.
2.2.4. Ajuts de matrícula als màster universitari
- La convocatòria d’enguany no ha tingut variacions en relació amb les dues anteriors: s’ha
atorgat un ajut de matrícula per cada màster universitari ofert per la UPF, a més d’un ajut
addicional per a aquells màsters amb més de 30 estudiants matriculats a primer curs del curs
acadèmic anterior. En total, s’han atorgat 33 ajuts de matrícula.
- La dotació econòmica total de cada ajut ha estat la mateixa que en les dues últimes edicions
(2.000 euros). En cas que el màster tingui una durada de dos cursos acadèmics, l’ajut de
matrícula es renova automàticament pel segon any de matrícula.
2.3. Indicadors de la qualitat docent
2.3.1. Grau
Matrícula, oferta i demanda
- Total matriculats UPF: 9.941, 140 més que el curs passat, dels quals, 2.634 són estudiants
de nou ingrés a primer curs. La demanda en primera preferència per estudiar al grup UPF ha
augmentat fins a 6.034 sol·licituds en primera preferència, un 7% més que el curs passat. A
nivell de sistema públic català, per primera vegada en els últims tres anys, la demanda en
primera opció també ha augmentat, en aquest cas en 5 punts (5,3) (incloent les universitats
públiques i els seus centres d’adscripció).
- Sexe: el 60% del total d’estudiants són dones.
- Oferta: s’han ofert 2.385 places, 30 més que el curs passat per la implementació de dos nous
graus: el Grau Obert i el doble grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció/Dret.
- Demanda: pel que fa als estudis de la UPF, sense tenir en compte els adscrits, el rati D/O és
de dues sol·licituds en primera preferència per cada plaça oferta, mantenint la tendència dels
últims anys. La ràtio D/O ha millorat en la majoria dels estudis. En el 84% dels estudis
oferts a la UPF la demanda és superior a l’oferta (21 dels 25) i en el 60% la demanda supera
en més de la meitat de les places ofertes (rati D/O superior a 1,5).
L’increment en la demanda es tradueix en un increment en la nota de tall de la majoria dels
estudis. Això passa en 17 dels 23 estudis que ja s’impartien el curs passat (74%), dada
significativa atès que ja es partia de notes molt altes. En el 60% dels estudis (15 de 25), la
nota de tall és superior a 10 (la puntuació màxima és 14).
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Rendiment acadèmic i altres indicadors de qualitat dels estudis
El curs 2014-2015 es van graduar 1.811 estudiants de la UPF, xifra molt similar a la del curs
passat (1.817) i la segona més alta de la història.
Per al conjunt de la UPF la majoria dels indicadors de rendiment evolucionen positivament,
tenint en compte que ja estan en nivells molt alts i satisfactoris, com es detalla a continuació.
Tanmateix, la dispersió entre estudis és elevada.
- La taxa de rendiment (percentatge dels crèdits superats sobre els crèdits matriculats pels
estudiants) ha anat incrementant gradualment fins a situar-se a l’entorn del 90%. És la més
alta del sistema públic català (83%).
- La taxa d’eficiència (percentatge entre els crèdits previstos en el pla d’estudis i la mitjana
de crèdits matriculats pels estudiants que han finalitzat els estudis) se situa en el 93%, a
l’igual que la mitjana del sistema català.
- La taxa de graduació és molt elevada i estable (a l’entorn el 65%) i la més alta del sistema
català (48%). Destaquen els estudis en Administració i Direcció d’Empreses, Comunicació
Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques, amb taxes de graduació per sobre del 80%.
Amb tot, hi ha diferències significatives entre estudis.
- Un indicador molt vinculat a la taxa de graduació és el de la graduació en el temps previst.
A la UPF entorn el 50% dels estudiants d’una cohort es graduen en el temps previst, aquesta
és una xifra molt elevada i que assegura una molt bona taxa de graduació.
- La taxa d’abandonament (24%), tres punts inferior a la del curs anterior, continua sent la
més baixa del sistema (35%). Els estudis amb les taxes d’abandonament més baixa, a l’entorn
del 10%, són Comunicació Audiovisual, Administració i Direcció d’Empreses, i Publicitat i
Relacions Públiques. Amb tot, hi ha diferències significatives entre estudis
- L’abandonament per aplicació del règim de permanència a primer curs se situa entorn
el 12%. Serà interessant analitzar la incidència que pot tenir el programa de tutories ACTE
en l’abandonament per aplicació del règim de permanència a primer.
Taula 5. Evolució dels indicadors de qualitat docent en els graus de la UPF (2011-2015)
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Taxa de rendiment
88,4
90,3
90,0
89,1
Taxa d’eficiència
98,0
96,7
95,0
93,3
Graduació en el temps previst
50,41
51,66
51,04
48,00
2
Taxa de graduació
65,1
65,2
65,3
3
Taxa d’abandonament
28,06
27,63
24,44
Abandonament per no superar el règim de 13,14
10,81
11,7
12,64
permanència a primer curs (%)
En síntesi, si bé les mitjanes dels principals indicadors de rendiment són molt satisfactòries, cal
tenir molt present que la dispersió entre estudis és elevada i, en alguns casos, amb ràtios força
allunyades de les mitjanes de la UPF, un fet que cal analitzar amb especial atenció.
2.3.2. Màster
Matrícula, oferta i demanda
- Total matriculats UPF: 1.113 estudiants (+13,6%). D’aquests, 906 són de nou accés. Per
primera vegada, la matrícula de nou accés supera el nombre de places ofertes (905).
- Oferta: 27 màsters universitaris. L’ocupació mitjana és de 41 estudiants per programa si bé
destaquen 17 programes que no han aconseguit cobrir totes les places ofertes (63%).
- Procedència: els estudiants de nou accés provenen de la UPF (9%), altres universitats
catalanes (18%), universitats espanyoles (12%) i internacionals (61%).
- Sexe: el 60% del total d’estudiants de màster són dones.

2
3

Provisional. Falta incorporar els estudiants que es graduïn o abandonin al llarg del curs 2015-2016.
Provisional. Falta incorporar els estudiants que es graduïn o abandonin al llarg del curs 2015-2016.
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Rendiment acadèmic i altres indicadors de qualitat dels estudis
- El curs 2014-2015 es van graduar 655 estudiants de màster. La taxa de graduació és molt
elevada, superior al 85%.
- L’abandonament en els màsters UPF és molt baix (8% el curs 2013-14).
- La taxa de rendiment també expressa uns valors altíssims (90%).
Taula 6. Evolució dels indicadors de qualitat docent en els màsters de la UPF (2011-2015)
2011-2012 2012-2013
2013-2014 2014-2015
Taxa de rendiment
92,02
93,06
93,5
89,74
Taxa d’eficiència
87,89
89,06
90,27
91,14
Graduació en el temps previst
73,58
73,19
78,51
64,694
5
Taxa de graduació
86,6
87,54
88,11
6
Taxa d’abandonament
11,5
9,28
8,17
L’anàlisi de tota la informació relativa al rendiment acadèmic, tant de graus com de màsters,
està integrat en els protocols del Sistema Intern de Garantia de Qualitat.

2.4.Captació de futurs estudiants
L’èxit d’aquest model docent també requereix una òptima estratègia de promoció i projecció
que, tant a nivell de grau com de postgrau, n’apropi el contingut a potencials estudiants. Entre
les novetats del curs 2015-2016, convé destacar:
- Adquisició d’un Customer Relationship Management (CRM), una aplicació de gestió
dels futurs estudiants. En la primera fase d’aquest projecte s’ha implementat la inscripció a
les sessions informatives de grau.
- Edició del fullet de l’oferta global d’estudis de la UPF en castellà, anglès i xinès.
2.4.1. Programa de captació d’estudiants de grau
El nombre de futurs estudiants que ha assistit a les sessions informatives ha augmentat un 43%.
Taula 7. Resum de les accions de promoció (graus). Campanya 2015-2016
Acció
Curs 2015-2016
Sessions informatives a la UPF
5 dies i 89 sessions
8.650 assistents
Visites de la UPF a centres de secundària
211 visites
11.062 assistents
Visites de centres de secundària a la UPF
48 visites
2.379 assistents
Fires d’ensenyament
19 fires
209.402 (públic total)
Consultes ateses al Saló de l’Ensenyament
11.974
Jornades
d’orientació
universitària
d’altres 7 jornades
institucions
714 assistents
Fires a centres escolars
7
Premis i concurs als millors TR de batxillerat
10
Consultes externes a la UPF de la web de grau
355.5807
Xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram
2.778
1.817
974

Variació
+43,43%
+9,29%
+120%
+55%
+18,12%
+11,52 %
+16,6%
-29%
+11,30%
+15,51%
+31,27%

4

Provisional. Falta afegir els estudiants a temps parcial, un 20% dels matriculats, que es graduïn en el temps previst.
Provisional. Falta incorporar els estudiants que es graduïn o abandonin al llarg del curs 2015-2016.
6
Provisional. Falta incorporar els estudiants que es graduïn o abandonin al llarg del curs 2015-2016.
7
De l’1 de setembre al 18 d’abril del 2016.
5
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Vídeos de graus produïts
Butlletí l’Hora del Pati

3
2.749 subscriptors

0%
-6%

Blog Universitari per fi

13.043 visitants

42%

2.4.2. Programa de captació d’estudiants de postgrau
Taula 8. Resum de les accions de promoció (postgrau). Campanya 2015-2016
Acció
2015-16
Fires i ciutats visitades
15
Estudiants atesos en fires nacionals
817
Estudiants atesos en fires internacionals
2.040
Mailings (a data maig 2016) (2 trameses)
2.714 adreces
Visites al portal de màsters (setembre 2015 - abril 2016)
335.483
Visites internacionals al portal de màsters
161.431
Visites portal de màsters (gen - abril 2016) (Google Adwords) 26.543
Campanya ESPANYA
4.404
Campanya ENGLISH
6.039
Campanya LLATINOAMÈRICA
11.953
Campanya EUROPA
3.577
Campanya USA
570
Visites portal doctorats (setembre 2015 - abril 2016)
74.057
Visites del portal de doctorats internacionals
40.655
Xarxes socials
Facebook: PostgrausUPF
1.133
Twitter: JolaPompeu
1.817
Instagram: JolaPompeu
974
Vídeos de màsters produïts
7

Variació
+7%
-23%
+47%
+14 %
+20%
45%
55%
50%
31%
56%
50%
9%
10%
15%
16%
31%
75%

Fires
La presència en fires ha augmentat un 7%, s’han atès 2.855 consultes i realitzat 908 contactes,
distribuïts de la manera següent. S’ha assistit per primera vegada a la Xina.
Taula 9. Fires visitades en el marc del Programa de captació de postgrau. Campanya 2015-2016
Regió País
Ciutat
Circuit
Dates
Consultes Contactes
EUROPA
Barcelona QS World
08/03/2016
100
50
(gratuïta)
Grad School Tour
11-12/03/2016 600
60
Espanya Barcelona Futura
Madrid
22/02/2016
50
27
Feria Internacional
de Estudios de Postgrado 18/03/2016
València
65
20
QS World
Turquia Istanbul
17/10/2015
160
40
Grad School Tour
AMÈRICA LLATINA
Mèxic
Mèxic DF QS World
31/08/2015
100
30
23

Colòmbia Bogotà
Perú

Lima
(gratuïta)

Brasil

Xina

Grad School Tour
2a Feria Internacional
de Postgrado Beca
Presidente
de la República

02/09/2015

100

30

30-31/10/2015
800
i 1/11/2015

387

Sao Paulo
QS World
Rio
de Grad School Tour
Janeiro

22/02/2016

150

85

24/02/2016

130

61

Beijing
International Graduate
School Fair
Nanjing
Beijing
Guangzhou
China Education Expo
Chengdu
Shanghai

17/10/2015
21/10/2015
24/10/2015
27/10/2015
29/10/2015
31/10/2015

80
50
200
20
100
150

12
5
50
5
20
26

ÀSIA

Sessions informatives dels màsters de la UPF
Les sessions realitzades en el marc de les fires han comptat amb 1.188 assistents (+75%). S’han
organitzat quatre sessions a la Xina, dues a Brasil i una a Mèxic, Colòmbia Turquia i Perú.
Sessions informatives als campus
Les sessions informatives als campus, organitzades a demanda dels coordinadors dels màsters,
compten amb una cinquantena d’assistents a maig del 2016. S’han organitzat sessions per als
següents màsters: Democràcies Actuals; Sociologia i Demografia; Estudis Xinesos; Història del
Món; Comunicació Social; Estudis del Cinema; Estudis del Discurs; Investigació de la Història
de la Comunicació; Investigació de la Història de la Comunicació (sessió virtual); Enginyeria en
Biomedicina Computacional; Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut; Salut Pública; i una
sessió conjunta dels màsters del departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.

3. Noves titulacions
Durant aquest curs acadèmic, s’ha treballat en les noves titulacions de grau i programes
especials previstos per al curs 2016-2017 i 2017-2018 (vegeu taules 10 i 11).
Taula 10. Mapa de noves titulacions de grau pel curs 2016-2017
Grau en Estudis Globals/Global Studies
Grau en Bioinformàtica/Bioinformatics (UPF [ESCI] /UB/UPC)
Programa d’Estudis Simultanis de Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica i
Grau en Enginyeria Informàtica i de Gestió (ESUPT - Tecnocampus
Programa d’Estudis Simultanis de Grau en Mitjans Audiovisuals / Grau en Disseny i Producció
de Videojocs (ESUPT - Tecnocampus)
Doble titulació Grau en Enginyeria en Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació / Grau en
Disseny i Producció de Videojocs (2016/2017)
Doble titulació Grau en Traducció i Interpretació / Grau en Llengües Aplicades
Taula 11. Mapa de noves titulacions de grau pel curs 2017-2018
Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades/Mathematical Engineering in Data
Science
Grau en Urban Sciences (ESCI-UPF)
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En el cas del màsters, s’ha treballat en la implantació de diversos programes per al curs 20162017, com mostra la taula següent.
Taula 12. Mapa de noves titulacions de màster universitari pel curs 2016-2017
Màster Universitari en Recerca en Història de la Comunicació
UPF
Màster Universitari en Medicina Xinesa (UB, UAB, UPF)
Màster Universitari en Comunicacions Mòbils /Wireless Communications
(UPF/UPC)
Màster Universitari en Dret Europeu i Global / European and Golbal Law
Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica Computacional /Computational
Biomedical Engineering
Màster Universitari en Govern i Gestió Pública a l’Amèrica Llatina (IDEC/EES)
Centres
Màster Universitari en Desenvolupament Internacional (IBEI-UPF/UAB/UB)
Adscrits
Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme (UIB/ESCSETecnocampus)
Entre aquestes titulacions, convé destacar l’elaboració i procés de verificació favorable del
Màster Universitari en Recerca en Història de la Comunicació del Departament de
Comunicació, realitzat durant aquest curs, atès que es tracta del primer màster en modalitat
online d’un centre propi de la UPF.

4. Qualitat docent i professorat
4.1. Avaluació de la docència
La Universitat disposa d’un model propi d’avaluació de la docència per part dels estudiants
(AVALDO), que es fa des de la intranet de la universitat i també des del mòbil mitjançant una
aplicació. Aquestes enquestes aporten una valuosa informació al professorat i als responsables
acadèmics, a més de ser una informació necessària en els processos d’acreditació i avaluació del
professorat vinculats a l’atorgament de complements econòmics.
La taula següent mostra els resultats per a la UPF en graus i màsters.
Taula 13a. Evolució de la participació i dels resultats a AVALDO (2011-2015)
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Graus
43%
45%
41%
38%
Participació (%)
7,17
7,07
7,09
7,00
Classes magistrals
7,14
7,05
7,09
7,01
Classes pràctiques
7,20
7,09
7,14
7,11
Classes seminari
7,22
7,15
7,21
7,12
Assignatura en conjunt
Màsters
30%
33%
26%
22%
Participació (%)
7,70
7,92
7,72
7,73
Classes magistrals
7,37
7,63
7,53
7,23
Classes pràctiques
7,52
7,73
7,46
7,67
Classes seminari
7,67
7,89
7,63
7,81
Assignatura en conjunt

4.2. Formació per al personal docent i investigador
- Formació contínua. S’han organitzat 71 accions formatives amb 875 professors inscrits.
Enguany s’han ofert també als “col·laborador acadèmic” (professionals que col·laboren
amb la formació dels estudiants de màster a través de tutories) i s’hi ha incorporat el
format en línia, amb cursos d’entre 10 i 20 hores.
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Formació en llengües. S’han planificat 26 cursos en llengües anglesa i catalana (303
hores), en el marc del Pla d’Acció pel Multilingüisme (vegeu el punt 9 d’aquest eix) i, com
a novetat, s’ha incorporat un curs de fluïdesa en llengua francesa.
Formació a mida. S’ha programat un curs sobre Moodle amb l’IBEI, amb 6 assistents.
Formació en seguretat i salut laboral. El programa, adreçat a PAS i PDI, ha comptat
amb 10 accions formatives a més de la Setmana Saludable.
Formació “Xarxa UPF”. Fa referència a la participació del professorat de centres adscrits
en aquelles accions formatives que s’ofereixen al professorat UPF. En total, 39 professors
externs han participat en 14 accions formatives.
Autoformació. L’espai en línia a la intranet ofereix cursos, enllaços i recursos per a professors.
S’ha dut a terme la XIVa edició del Programa de Formació Inicial en Docència
Universitària (FIDU), amb 12 professors inscrits.

Finalment convé destacar el projecte d’ampliar la borsa de formadors del CLIK entre el
col·lectiu del PDI. Si un professor és expert en una àrea de coneixement i vol aportar la seva
pràctica docent o projecte d’innovació o de recerca, pot presentar la seva proposta d’acció
formativa i oferir-se com a “Formador/a CLIK” en propers cursos. Aquest any s’han rebut 13
propostes, 9 de les quals s’han dut a terme pel seu interès i impacte en la docència.
4.3. Programa d’assessorament docent
Els assessoraments d’aquest curs ha abordat la planificació didàctica de les assignatures,
metodologies docents, sistemes d’avaluació, planificació de titulacions, seguiment de les
titulacions de grau i màster universitari, pla d’acció tutorial i consultoria pedagògica externa,
entre d’altres. Una de les àrees amb més assessoraments ha estat la relacionada amb les TIC.
4.4. Qualitat docent i professorat
El CQUID/CLIK ha continuat realitzant avaluacions tècnico-pedagògiques. A partir de la
diagnosi dels punts forts i punts febles de la docència, es proposa als professors un pla de
millora i assessorament per a la millora. Des de la nova unitat CLIK es proposa valorar i
desenvolupar línies de recerca en pedagogia aplicada als diferents àmbits de coneixement i
contribuir així a la generació de resultats d’investigació en aquest context. En aquesta línia,
s’estan dissenyant diversos projectes (Ris3, Red-u, etc). Per a més informació sobre el CLIK,
vegeu el punt 3 de l’eix IV.
4.5. Manual Avaluació Docent del Professorat
L’octubre del 2014, la Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i les Activitats
Individuals (CEMAI) de l’AQU va acreditar el Manual d’Avaluació Docent del Professorat de
la UPF, que serà vigent des del curs 2013 fins el 2019. Seguint aquest manual, el curs 20142015, 55 professors van sol·licitar l’acreditació de 58 trams de docència. Tots els trams van ser
valorats favorablement i a quatre professors se’ls va concedir el reconeixement d’excel·lents.

5. Cursos en línia oberts i massius (MOOC)
Els MOOC formen part de l’aposta de la UPF per l’ús de les eines multimèdia en la docència.
Durant aquest curs, s’ha reforçat l’equip multidisciplinar que elabora aquest tipus de cursos a la
UPF. Això ha permès millorar la qualitat dels MOOC i dels processos de suport al professorat
que en vol fer un a la UPF.
Durant aquest últim període, s’han creat un 107% més de MOOC a la UPF. Així mateix, s’han
atorgat 68.500 euros per elaborar nous cursos durant l’any 2016 en el marc del projecte Campus
d’Excel·lència Internacional (concedit pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport). Finalment, s’han
potenciat les relacions amb les diverses plataformes on ja s’oferien cursos. Prova d’això, la jornada
de partners de la plataforma FutureLearn, celebrada a la UPF l’abril del 2016 (vegeu punt 1, eix I).
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Taula 14. Llistat de cursos MOOC pel curs 2015-2016 i participació
Nom
Ed. Plataforma
Inscrits inicials
La tercera edad de oro de la TV
II
MiriadaX
2.358
Innotools: transforma tu idea de negocio
IV
MiriadaX
10.493
Robots y videojuegos en las aulas: Scratch y
III
MiriadaX
4733
Arduino para profesores
Audio Signal Processing for Music Applications
II
Coursera
14.460
Descodificando Algebra
III
UCAtx
183
Maestros de la poesía hispánica
I
MiríadaX
1.952
Innotools (Tecnocampus)
V
Miríadax
5.712
The European Discovery of China
I
FutureLearn 6.156
3D Graphics for the Web Programmers
I
FutureLearn 6.140
Finanzas para no financieros
I
MiríadaX
17.000 (en curs)
Medicina, literatura i cinema
I
FutureLearn 1.962 (en curs)
El futuro del dinero (Amb Fundació Bankinter)
I
Miríadax
5.419 (en curs)
Introducció a la llengua de signes catalana
I
FutureLearn 5.529 (en curs)
Why EU? A Brief History of European Integration I
FutureLearn 6.372 (en curs)
Els ecosistemes d’innovació en coordinació amb la
I
UCATx
50 (prova pilot)
xarxa de càtedres de telefònica
Actualment, s’estan programant tres nous cursos per al primer trimestre del curs 2016-2017, a
més de reedicions dels cursos que ja són en catàleg.

6. Impulsar i implementar mesures per fer un postgrau d’excel·lència
El Pla de Foment als Màsters Universitaris es va crear el 2011 amb l’objectiu de facilitar
recursos addicionals als departaments de la UPF per a la millora de la formació de postgrau, i
contribuir a la seva excel·lència i internacionalització.
La dotació en l’edició del 2016 ha estat de 105.600 euros (+27%) en congruència amb el creixement
d’estudiants matriculats a màsters universitaris en el curs 2015-2016. Així mateix, el pla presenta un
canvi d’estructura en relació amb edicions anteriors: s’estableix una dotació en funció del nombre
d’estudiants matriculats de nou accés i una dotació addicional en concepte d’internacionalització
(segons el nombre d’estudiants de fora la UE) que han aprofitat 8 màsters. Destacar també que els
màsters que donen accés a una professió regulada han rebut una dotació de 10.000 euros. Per a
informació sobre els programes de captació de postgrau, vegeu el punt 2 d’aquest eix.

7. Convenis i mobilitat internacional
El compromís de la UPF amb la mobilitat internacional es referma amb la promoció de convenis
de col·laboració amb noves zones geogràfiques, amb el nombre creixent d’estudiants en
mobilitat, però també de personal, tant PDI com PAS, així com l’impuls de fórmules més
estructurades de col·laboració a través de dobles titulacions. Aquesta és la base perquè tant la
mobilitat sortint com l’entrant impactin en l’internacionalització de la docència i la comunitat.
7.1. Mobilitat d’estudiants
Pel que fa al curs 2015-2016 (xifres provisionals):
- 887 estudiants UPF en mobilitat, que suposen un increment del 20%, i un augment relatiu
destacable sobretot pel que fa a mobilitat en pràctiques i fora d’Europa.
- 1.539 estudiants en mobilitat a la UPF, amb un creixement destacable d’estudiants visitants
i d’estudiants que venen a cursos a mida organitzats a través del Programa d’Estudis per a
Estrangers.
- Amb la política combinada de beques Erasmus.es del Ministeri i de la UE, tots els
estudiants han marxat becats a Europa i gairebé un 40% han pogut optar a la política de
beques pròpies de la UPF (115.00€) per a estudiar fora d’Europa. És a dir que un 82%
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disposen d’algun tipus d’ajut, amb possibilitat de complementar amb MOBINT, com fan
fins al 50% dels estudiants mòbils de la UPF.
Pel que fa al curs 2016-2017:
- Oferta de 1.115 places de programes d’intercanvi i mobilitat acadèmica en més de 250
institucions d’arreu del món, amb novetats remarcables com ara les universitats de Chicago,
Lund o Waseda, que figuren entre les millors del món.
- 954 places atorgades en un sistema que optimitza l’assignació tot respectant les preferències
dels estudiants.
- Nova política de beques per a la mobilitat fora d’Europa, gràcies als fons Erasmus+, que
permet ampliar el nombre de beques ofertes (de 85 a 99), així com la seva dotació mitjana
(de 1.350 a 2.150 euros) , incorporant el criteri de manca de mitjans en l’assignació d’ajuts.
7.2 Mobilitat del personal
- Mobilitat Erasmus per a PAS. Enguany, 10 nous beneficiaris realitzen estades fora amb
projectes vinculats a les línies estratègiques de la UPF, sumant 25 mobilitats PAS des del
llançament del programa fa tres anys.
- Mobilitat Erasmus per a PDI. S’han ofert 10 ajuts de mobilitat per a la docència i la
formació del PDI a Europa. Destaca com a novetat la possibilitat de fer estades docents fora
d’Europa i convidar docents d’altres regions per fer estades curtes a la UPF.
Taula 15. Distribució dels ajuts Erasmus per a PDI del curs 2015-2016 per països
Mobilitat docent entrant
Mobilitat docent sortint
Àsia Austràlia Rússia Sud-àfrica Àsia Austràlia Rússia Sud-àfrica TOTAL
AJUTS
Convocats 14
3
3
1
8
3
4
1
37
Adjudicats 2
2
1
6
3
4
1
19

7.3 Nous convenis de col·laboració
La UPF amplia la seva xarxa d’universitat sòcies mitjançant la signatura de nous convenis de
col·laboració, amb un criteri clar de qualitat i excel·lència, aspirant també a ampliar
geogràficament les seves relacions internacionals.
- Pel que fa a convenis marc de col·laboració institucional, destacar la signatura amb la
Universidad de Buenos Aires (Argentina); Université du Québec à Montréal (Canadà);
University of California Berkeley (EUA); Allameh Tabataba’i University (Irán); el Centro
de Investigación y Docencia Económicas A.C. — CIDE (Mèxic) i la Universidad Católica
de Temuco (Xile).
- Pel que fa als convenis específicament de mobilitat, els estudiants UPF a partir d’ara també
podran anar a la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (Bolívia); University of
Zagreb (Croàcia); The University of Chicago (EUA); École Normale Superieure de Lyon
(França); Rijksuniversitet Groningen (Holanda); Symbiosis International University (India);
University College Cork (Irlanda); Waseda University (Japó); el Centro de Investigación y
Docencia Económicas A.C-CIDE (Mèxic); Universidad Nacional Autónoma de MéxicoUNAM (Mèxic); Saint Petersburg State Polytechnical University (Rússia); Lunds
Universiteit (Suècia); Universidad Finis Terrae (Xile).
- Els investigadors de la UPF poden acollir-se als convenis promoguts amb la University of
California Berkeley i Wellesley College (EUA).
7.4 Dobles titulacions internacionals
Durant aquest curs s’han signat tres nous convenis de doble titulació de Màster en l’àmbit de les
Ciències Polítiques i Socials:
- Màster Universitari en Sociologia y Demografia - MSc in Sociology amb Tilburg
University (Holanda)
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Màster Universitari en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme y
Multiculturalisme - Master Degree in Politikwissenschaft amb la Ludwig-MaximiliansUniversität München (Alemanya)
PAIS-Universitat Pompeu Fabra Double Degree MA Programme in Political Science and
International Studies amb la University of Warwick (Regne Unit).

Aquests nous convenis s’afegeixen al catàleg de convenis de titulacions dobles i conjuntes
internacionals ja existents (8), en el marc de les quals la UPF ha rebut durant aquest curs un
total de 67 estudiants.

8. Oferta complementària de la UPF
8.1. Estudis propis (UPF i Grup UPF)
El curs 2015-2016 s’han programat un total de 257 estudis propis (màsters amb títol propi,
cursos de postgrau i altres diplomes), la major part dels quals són impartits per centres del grup
UPF. Tot i això, l’oferta del grup s’ha reduït en un 20% en relació a l’any anterior, mentre que
l’oferta dels centres propis de la UPF s’incrementa de tres a nou programes (vegeu taula 16).
A la UPF, aquesta oferta s’ha triplicat respecte el curs anterior, passant de tres a nou programes.
El següent quadre mostra els estudis propis segons el departament o centre que els imparteix:
Taula 16. Nombre d’estudis propis del curs 2015-2016 segons centre i programa
Departament de Dret
Màster
Departament d’Humanitats
Diplomes i Cursos de Postgrau
Màster
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Diplomes i Cursos de Postgrau
Departament de Comunicació
Màster
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut Diplomes i Cursos de Postgrau
Màster
Fundació IDEC
Diplomes i Cursos de Postgrau
Màster
Fundació IDEC i Elisava
Diplomes i Cursos de Postgrau
Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI)
Màster
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
Diplomes i Cursos de Postgrau
Escola Superior d’Infermeria del Mar
Màster
Institut Barcelona Estudis Internacionals (IBEI)
Màster

2
2
1
2
1
1
43
135
21
34
6
7
1
1

8.2.Programa d’Estudis per a Estrangers
- El Programa d’Estudis per a Estrangers (PEE) va facturar el 2015 més d’1,3 milions d’euros
i aquest curs ja compta amb 1.070 estudiants (dades provisionals) (+12%). Aquest
creixement és imputable a un augment general de la demanda dels programes per a
estrangers a Barcelona, però també a l’arribada dels primers grups d’estudiants de noves
institucions sòcies (tant universitats com agències), fruit de les negociacions fetes en els
cursos anteriors, com en el cas del nou conveni amb la University of Illinois at Urbana
Champaign i amb les agències proveïdores d’estudiants AIFS i SAI.
- Actualment, el programa ja està desplegat acadèmicament en totes les disciplines de la UPF
i en col·laboració amb els centres del grup. L’actual catàleg de programes inclou: Legal
Studies, International Business (en col·laboració amb l’ESCI), STEM Abroad, International
Relations (en col·laboració amb l’IBEI) i Global Health. L’estratègia de creixement
continuarà durant el curs 2016-2017, amb un major desenvolupament del programa
d’aprenentatge basat en l’experiència (Experiential Learning Program), potenciant les
pràctiques acadèmiques i obrint l’opció de fer projectes de recerca dirigida per professors
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UPF. En el proper curs acadèmic, s’hi afegirà l’opció d’obtenir crèdits amb un nou tipus
d’aprenentatge per l’experiència: els viatges acadèmics liderats per professorat UPF o Field
Study Tours.
A través del PEE també es dóna resposta a les necessitats de cursos a mida que, entre
d’altres, s’organitzaran per a la University of Missouri-School of Journalism (estiu 2015,
tardor 2015, primavera 2016), la University of Michigan, la Universitat de Chicago (hivern i
primavera 2016); Georgetown (estiu 2016); Northwestern (estiu 2016); UCLA (estiu 2016),
Instituto Tecnológico Autónomo de México (estiu 2016) i l’escola d’audiovisual ISCPA
Toulouse (primavera 2016)
Finalment, destacar que el PEE està en procés d’acreditació de qualitat del Forum on
Education Abroad, per a tancar-lo a finals del present curs acadèmic.

8.3.El Trimestre d’Estiu
- El quart trimestre d’estiu de la UPF s’iniciarà l’estiu del 2016 principalment a partir de
l’oferta actual de l’Escola Internacional d’Estiu i noves assignatures dels plans d’estudis
dels graus proposades per cada facultat.
- Enguany s’ofereixen 14 assignatures (a més a més de diversos nivells d’aprenentatge de
llengua espanyola) en el marc de l’Escola Internacional d’Estiu. Amb aquest model, el
Trimestre d’Estiu de la UPF s’obre als estudiants de la UPF que durant l’estiu poden
avançar en els seus estudis i fer-ho en un ambient internacional, amb professorat de la UPF,
en grups de classe reduïts i amb enfocaments nous a les disciplines dels seus estudis gràcies
a la diversa procedència, geogràfica i cultural, d’estudiants de tot el món.
- Per a 12 estudiants UPF, aquesta experiència es podrà ampliar amb una estada becada a
UCLA en el marc del programa Global Cities UPF-UCLA, on hi participen estudiants
d’ambdues universitats.
8.4. Campus Júnior
L’estiu del 2013 es va endegar el Campus Júnior, una iniciativa per aproximar la UPF i el seu
entorn a estudiants de 2n. cicle d’ESO i 1r. de Batxillerat mitjançant cursos multidisciplinaris
que combinessin la docència amb una part pràctica, experimental i lúdica. En el període des del
darrer claustre s’ha donat un impuls al programa que s’ha traduït, entre d’altres, amb 182
estudiants l’estiu del 2015 (un 56% més que l’anterior) i la programació de 18 cursos per aquest
estiu 2016 (vuit més que l’any anterior) i amb noves propostes de l’àmbit de la RS.
8.5.Programa UPF Sènior
El curs 2015-2016 s’han matriculat al programa UPF Sènior 105 estudiants (29 de nou accés).
Les assignatures amb major demanda entre aquest col·lectiu són les del Grau en Humanitats
(itineraris d’Història i Art ). En aquesta edició s’han implantat una sèrie de canvis tant
acadèmics com administratius amb l’objectiu de facilitar una major integració del col·lectiu
sènior al normal funcionament dels estudis de grau i millorar la qualitat global del programa.

9. Multilingüisme a la UPF
9.1. Pla d’Acció pel Multilingüisme
- Arran de la reorientació de l’anterior CQUID i de la creació de l’actual Centre per a la
Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK) (vegeu punt 3 de l’eix IV), es reforça
significativament la unitat de gestió del multilingüisme i es preveu una major coordinació
de totes les unitats i accions relacionades amb la llengua catalana, el multilingüisme i la
política lingüística, amb l’objectiu d’actualitzar el Pla d’Acció pel Multilingüisme (PAM),
segons les línies del Pla Estratègic. En aquest sentit s’està treballant en la preparació d’un
informe que avaluï l’aplicació del PAM des dels seus inicis el 2007 fins a l’actualitat.
Paral·lelament s’ha creat un grup de treball dins de la Comissió de Política Lingüística de la
UPF per iniciar reflexions en aquest àmbit que puguin conduir a l’actualització del pla.
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S’enforteix la col·laboració entre la Càtedra Pompeu Fabra, creada l’any 2014, el Programa
Idiomes UPF i el Gabinet Lingüístic. Pel que fa a la Càtedra Pompeu Fabra es consolida el
programa de cursos d’acollida i sensibilització lingüística per a estudiants estrangers iniciat
el curs 2014-2015 amb l’oferta de tres mòduls intensius de cultura catalana: Catalan
Survival Kit (6h), A Quick Glance at Catalonia (15 h), What Else Should I Know about
Catalan Cuture (15h)

9.2. Política lingüística en l’àmbit administratiu i acadèmic
9.2.1. Estudiants
A partir del curs 2014-2015, el marc legal obliga a que els alumnes que inicien els estudis de
grau hagin d’acreditar un nivell B2 de llengua estrangera per obtenir el títol.
- Un 30% dels estudiants matriculats a la UPF durant el curs 2015-2016 té el nivell B2 o
superior i un 70% està pendent d’acreditar-lo. En el cas dels centres adscrits, un 17% dels
estudiants matriculats ja té el nivell B2 o superior i el 83% està pendent d’acreditar-lo.
- Per diagnosticar el nivell, la UPF ofereix una prova voluntària de diagnòstic lingüístic
(PDL) (sense valor de certificació). Així mateix, arran de l’estudi sobre la correlació entre el
resultat de la prova de diagnosi i la nota de les PAU que va iniciar l’any passat la UPF, s’ha
utilitzat també la prova de les PAU com a diagnosi de nivell de tercera llengua. En aquest
cas, el percentatge de diagnosi està molt per sobre de la mitjana del sistema: a la UPF, el
46% d’estudiants de nou accés té diagnosticat un nivell B2 o superior mentre que la mitjana
del sistema se situa en un terç d’estudiants amb un B2 o superior, un terç amb un nivell
entre B1 i B2 i un terç amb un nivell inferior a B1.
- Finalment, convé destacar els ajuts oferts per la Generalitat per fomentar la millora del
coneixement d’una tercera llengua. El Programa de diagnòstic, promoció i incentivació de
terceres llengües (Parla 3) consta d’una modalitat d’ajuts a la formació, impartida per mitjà
d’Idiomes UPF, i d’una modalitat de certificació en què es subvenciona l’import de
l’examen CLUC. En cas d’aprovar l’examen, l’estudiant només pagaria 25 euros, en lloc
dels 75 euros que costa la prova. Tot i els esforços per part de la Generalitat de prorrogar el
programa Parla 3 i també de la UPF d’adaptar i oferir cursos de formació a mida, la
demanada d’aquest tipus d’ajut és molt baixa.
9.2.2. Professorat
- D’acord amb el marc legal, la UPF ha aprovat una normativa interna per regular l’acreditació
d’un coneixement suficient de català per part del professorat universitari; s’ha dissenyat un
programa de suport a la docència en català; i s’ha implementat un extens sistema d’acreditació
per a tot el PDI que necessiti formar-se i acreditar el nivell suficient de català. Actualment,
aproximadament la meitat del PDI que s’ha d’acreditar ja ho ha fet tant per la via oficial de
certificat com per la via interna d’avaluació de la docència.
- En el marc del PAM i amb la intenció de millorar la fluïdesa oral i la capacitat d’expressió
escrita en llengua anglesa i catalana per al PDI, la Universitat ha ofert un total de 26 accions
formatives en llengües (11 sobre llengua catalana, 14 sobre anglesa i 1 en francès), amb una
participació de més de 200 professors.
9.3. Política institucional per a la difusió i projecció del català i el multilingüisme
La coordinació i difusió de la política lingüística i el multilingüisme de la UPF s’articula per
mitjà de diversos canals, des de la convocatòria Interlingua per a projectes i actuacions de
normalització lingüística, amb una dotació de 30.000 euros; a la participació en xarxes i
organismes (Comissió de Llengua de la Xarxa Vives, Comissió interuniversitària de Formació i
Acreditació Lingüístiques de Catalunya, European Language Council...) i l’organització d’actes,
jornades i lliurament de premis (Premi de Foment del Multilingüisme, subscripció anual a la
revista Catalonia Today).
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9.4. Assessorament lingüístic
- Revisió, actualització i millora permanent dels recursos en línia que fixen els criteris
lingüístics i el model de llengua de la institució.
- Suport en l’àmbit institucional i docent a la correcció i a la traducció de textos i de
publicacions.
- Suport directe a la Càtedra Pompeu Fabra, per al desenvolupament de les activitats que té
encomanades.
9.5. Voluntariat Lingüístic
- Durant el curs 2015-2016 el programa de Voluntariat Lingüístic, ha programat un total de
trenta visites i activitats, tant per Barcelona com per la resta de Catalunya.
- Dins del Programa d’intercanvi de conversa, s’han creat 415 parelles lingüístiques. En total,
s’han rebut 395 sol·licituds d’estudiants catalans i 383 d’estudiants internacionals de 58
nacionalitats diferents. Pel que fa als estudiants internacionals, un 17% han demanat català;
el 24% català i castellà; i el 59% restant només castellà. Pel que fa als estudiants catalans,
les llengües més demanades han estat l’anglès (80%); l’alemany (23%), i el francès (25%).
9.6. Idiomes UPF
Durant el curs acadèmic 2014-2015, Idiomes UPF va celebrar el seu 15è amb un rècord històric
d’alumnes (3.330 estudiants). Entre els programes més demandats, la formació en anglès i en
espanyol (aquest darrer, representant ja un 29% de l’activitat en llengües). Va destacar també un
increment de la demanda dels cursos en català, ja fos mitjançant cursos a mida per als alumnes
internacionals de postgraus de la BSM (+54%) o per a PDI de la Universitat (+36%).
Les dades de l’actual curs, encara obertes i a maig del 2016, són encara més positives, amb
3.945 alumnes inscrits. D’aquesta matrícula, destaca l’increment de la demanda de cursos
d’anglès per part dels estudiants UPF (+54%). És particularment destacable l’increment al
Tecnocampus Mataró-Maresme (+81%) on actualment s’imparteixen assignatures d’idiomes
(anglès, alemany i rus) per 1.050 estudiants de grau. Aquest vincle es reforçarà properament
amb el desplegament d’un pla de formació en anglès a llarg termini per a PDI i PAS.
Finalment, i pel que fa a les tasques d’avaluació i certificació lingüística, Idiomes UPF va ser
seu de diferents diplomes oficials (DELE, CIFALC, CLUC...) i va realitzar diferents proves de
diagnòstic lingüístic i de certificació per a la UPF (PDL i PCCL). Es van realitzar un total de
2.272 proves, la qual cosa suposa un increment d’un 50% respecte al curs acadèmic anterior.
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Eix III. Política Científica i de Professorat
1. Avaluació de la recerca
Durant el 2015 la Universitat ha realitzat una avaluació externa de la recerca executada pels
departaments i el PDI. Per dur-la a terme s’ha comptat amb la col·laboració d’AQU, que es va
encarregar de constituir una sèrie de comissions d’avaluació composades per científics de
reconegut nivell internacional. Hi han participat tots els departaments i la major part dels IPs de
la UPF (amb un mitjana del 76%). De l’avaluació s’han generat una sèrie d’informes amb
recomanacions que s’han fet arribar als responsables dels departaments i als IPs avaluats per tal
de contribuir a millorar el seu posicionament internacional dins del seu camp científic. D’altra
banda, la Universitat està posant en marxa diferents mesures d’estímul a la recerca tenint en
compte els resultats obtinguts en el procés d’avaluació.

2. Política de personal docent i investigador
Aquest curs 2015-2016 s’ha avançat en la voluntat de clarificar les categories de professorat. Fa
dos anys es va iniciar amb la contractació dels professors associats. El sistema de selecció dels
nous contractats ha estat el concurs, restant la via d’urgència reservada únicament per a casos
puntuals i de durada no superior al curs acadèmic. En tots dos casos, es comprova que es tracti
d’un professional en exercici eliminant la possibilitat de convertir aquesta contractació en el
contracte predoctoral o en el primer contracte postdoctoral.
La futura incorporació de professorat permanent a la universitat serà a través del sistema de
tenure-track. Aquest curs s’està treballant en la definició del nou sistema de captació i de
retenció de talent de la UPF que possibiliti la cerca de talent amb procediments oberts, eficients,
transparents i d’internacionalització homologables en tots els àmbits de la UPF, tal com es
preveu en la Carta Europea de l’Investigador i en el Codi de Conducta per a la Contractació
d’Investigadors. L’objectiu final és establir una política de reclutament de professorat que
reforci i garanteixi el futur de la universitat en recerca de qualitat.
Es destaquen alguns indicadors sobre l’evolució del professorat.
2.1 Professorat permanent (evolució nombre professors permanents)
Aquest curs ha continuat la disminució del nombre de professors permanents. Les restriccions a
la convocatòria de places permanents previstes a les lleis de pressupostos de l’Estat han suposat
que el nombre de professors permanents va disminuint des del 2013, any en què s’havia arribat
a un màxim de 324 professors permanents. A partir d’aquell any el nombre de professors ha
disminuït fins arribar al 308 actuals, inferiors, fins i tot, als 313 del 2012. Per a l’any 2016, la
llei de Pressupostos de l’Estat preveu que es puguin convocar el 100% de les baixes de
professorat funcionari i el 50% de les de laboral de l’any anterior. La UPF podrà convocar 8
places, el que probablement pot representar un canvi en la tendència dels tres últims anys i que
augmenti el nombre de professors permanents de cara al proper curs.
Taula 17. Evolució del Personal Docent i Investigador (2012-2016)
%
2012
2013
2014
2015
dones
PROFESSORAT
313
30%
324
318
317
PERMANENT
Cossos docents
224
26%
235
231
224
Personal laboral
89
39%
89
87
93
PROF. TEMPORAL
124
41%
122
131
124
a TC
Cossos docents
2
100%
1
-

2016

%
dones

308

31%

216
92

26%
40%

138

50%

-
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Personal laboral
ASSOCIATS
EMÈRITS
INVESTIGADORS
PERSONAL
ACADÈMIC
EN
FORMACIÓ
Personal laboral
Becaris
Assistents de docència
o de recerca
TOTAL

122
385
26
203

40%
38%
27%
43%

121
365
29
194

131
352
28
198

124
358
29
206

138
364
27
217

50%
39%
33%
37%

341

48%

365

450

427

424

44%

156
146

51%
4%

192
131

296
53

319
12

357

45%
-

39

39%

42

101

96

67

39%

1.392

39%

1.399

1.477

1.461

1.478

39%

Pel que fa a la distribució per gènere, globalment no ha variat en el període 2012-2015, tot i que
es pot apreciar algun canvi en la distribució per categories. La igualtat en l’accés dels nous
contractats permanents fa que les dones passin del 30 al 31%, mantenint encara una relació per
sota de la mitjana. L’increment més gran es produeix entre el personal laboral temporal a temps
complet, on s’ha arribat a una distribució del 50%. El segon col·lectiu amb més nombre de
dones és el personal acadèmic en formació amb contracte predoctoral amb un 45%, tot i que ha
disminuït respecte del 51% de l’any 2012.
2.2. Recercadors visitants
L’any 2015 un total de 242 investigadors, 125 predoctorals i 117 postdoctoral, han fet estades a
la UPF. No hi ha canvis significatius respecte l’any 2014.
Taula 18. Recercadors visitants per departaments i instituts de recerca (2014)
CE PO CO DRE EC HU TI TR
I.CU IHJ
IUL
XS
L.
M
T.
O
M.
C
AD. L.
VV
A
Postdoc 12
17
5
6
52
4
9
6
1
3
3
Predoc
9
21
9
6
12
10
33 8
2
2
7
Total
21
38
14
12
64
14
42 14
3
5
10

TOT
AL
118
119
237

2.3. Evolució del nombre d’investigadors
L’any 2016 ha incrementat el nombre d’investigadors contractats amb finançament extern
arribant a un total de 217. La disminució dels procedents del programa Ramon y Cajal s’ha vist
compensada per les incorporacions procedents del programa Marie Curie a través de les
convocatòries UPFellows.
Taula 19. Evolució dels investigadors per tipologia (2012-2016)
Investigadors
2012
2014
ICREA
39
38
Ramon y Cajal
28
14
Juan de la Cierva
25
18
Marie Curie
6
18
Beatriu de Pinós
6
8
CIBER
12
13
Investigador UPF (A4U, altres)
13
9
Investigador de projectes
71
78
Altres investigadors
3
2
Total
203
198

2015
41
12
12
30
6
13
4
78
7
206

2016
41
9
20
36
17
12
3
77
2
217

34

2.4. Internacionalització del professorat
Pel que fa a la procedència, un total de 196 professors són estrangers (el 2012 n’eren 215). Entre
el personal investigador en formació, s’ha passat de 181 a 204.
Taula 20. PDI i PIF per procedència (2016)
Lloc de naixement
PDI
Espanya
858
Resta d’Europa
161
Àfrica
2
Amèrica del Nord
15
Amèrica del Sud
10
Àsia
8
Austràlia
0
Total
1.054

PIF
220
119
4
14
28
38
1
424

TOTAL
1078
280
6
29
38
46
1
1.478

2.5. Programa de sabàtics
El programa de sabàtics es va iniciar a la UPF fa 10 anys. En aquest període, un total de 138
professors han gaudit d’un any sabàtic, 41 per haver exercit un càrrec acadèmic i 97 per haver
prestat serveis a la UPF durant 10 anys.
Taula 21. Evolució del nombre de PDI acollit en el Programa de sabàtics (2012-2016)
2012
2013
2014
2015
2016
Per serveis prestats
6
5
11
11
12
(10 anys)
5
9
3
4
4
Per càrrec acadèmic

3. Recursos per a la recerca
3.1. Visió global de la participació en convocatòries competitives
El 2015 s’ha recuperat el finançament global obtingut pel conjunt d’investigadors de la
UPF, situant-se en els 38 milions d’euros, finançament similar al del 2011. Destaca la
recuperació del finançament provinent de l’àmbit estatal, que en anys anteriors es va veure
afectat per la reducció de recursos destinats a la recerca. En l’àmbit autonòmic destaquen els
resultats obtinguts en el programa ICREA Acadèmia. També s’observa un increment del
finançament provinent d’empreses i institucions com a conseqüència de l’inici d’una certa
recuperació de la crisi econòmica dels darrers anys.
La taula següent mostra la participació i resultats aconseguits globalment per la UPF en les
principals convocatòries competitives i no competitives atenent l’origen de l’entitat que finança
(administracions autonòmica, estatal i europea, i empreses i institucions).
Taula 22. Evolució global del finançament de la UPF (K€) (2011-2015)
Origen
2011
2012
2013
2014
Administració autonòmica
8.248
6.785
6.345
9.557
Administració estatal
11.921
8.861
5.107
7.875
Administració europea
12.076
12.063
18.544
12.247
Empreses i institucions
5.883
4.833
3.948
4.290
Total UPF
38.128
32.542
33.944
33.969

2015
9.701
10.155
11.490
6.557
37.903
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3.2. Ajuts estatals
El 2015 es van conèixer els resultats de les convocatòries 2014 dels projectes I+D (excel·lència
i reptes de la societat) del Pla Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència (2013-2016). Es van concedir 41 projectes dels 54 presentats, la qual cosa
representa un 76% d’èxit, lleugerament superior a l’assolit en convocatòries anteriors. En total
es van aconseguir al voltant de 4 milions d’euros, consignats en les estadístiques del 2015.
Al mes de maig del 2016 s’han conegut els resultats definitius de la convocatòria 2015. S’han
atorgat 55 dels 75 projectes sol·licitats; cosa que representa una taxa d’èxit del 73%. El
finançament provisional se situa sobre els 5,6 milions d’euros. Aquests resultats quedaran
reflectits en la memòria de l’any 2016.
Taula 23. Resultat i evolució projectes estatals I+D8 (2009-2015)
Any
convocatòria

Projectes
presentats

Projectes
concedits

Taxa
Import total Import mig
d’exit (%) (€)
projecte (€)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

68
56
56
90
57
54
75

51
41
43
64
40
41
55

75
73
75
71
70
76
73

6.559.000
4.216.000
4.296.000
5.470.101
3.356.800
4.004.858
5.608.000

128.608
102.829
99.907
85.470
83.920
97.679
101.964

Així mateix, convé destacar els resultats de la UPF a les següents convocatòries del Pla Estatal:
Unidades Maria de Maeztu
El Departament CEXS (2015) i el Departament TIC (2016) van ser reconeguts com a unitats
d’excel·lència Maria de Maeztu i comptaran amb un finançament de 500.000 euros anuals
durant quatre anys per executar un programa estratègic de recerca. Els centres i unitats han estat
seleccionats pels seus resultats científics i els programes estratègics després d’una avaluació
rigorosa en què han participat nombrosos científics de reconegut prestigi.
Altres ajuts obtinguts
 1 projecte del NIH per un import de 296.420 euros
 3 projectes de la Marató de TV3 per un import global de 469.308 euros
 4 projectes Recercaixa per un import global de 288.458 euros
 4 ajuts Europa Excelencia (MINECO) per a investigadors que no van obtenir ajuts ERC per
manca de finançament però que van ser molt ben avaluats. Import global de 212.400 euros.
3.3. Ajuts autonòmics
L’any 2015 ha estat el vuitè any d’edició del programa ICREA Acadèmia per a PDI universitari.
Aquest atorga ajuts de 5 anys amb què es vol reconèixer l’excel·lència investigadora i la
capacitat de lideratge, i motivar i retenir el talent. Dels 30 investigadors distingits al 2015, 8 són
de la UPF i 4 han renovat guardó en aquesta convocatòria.
La taula adjunta mostra els resultats des de l’inici del programa on es pot apreciar que gairebé
un 19% dels ajuts totals atorgats s’han concedit a PDI de la UPF i 10 ajuts corresponen a
professors que havien obtingut l’ajut en edicions anteriors.

8

Dades convocatòria d’investigació no orientada fins al 2012 i de projectes d’investigació dels subprogrames reptes i
col·laboració (a partir del 2013).
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Taula 24. Evolució resultats ICREA Academia (2008-2015)
Total UPF Renoven guardó
Convocatòries 2008-2010
18
Convocatòria 2011
2
Convocatòria 2012
2
Convocatòria 2013
6
5
Convocatòria 2014
3
1
Convocatòria 2015
8
4
TOTAL
39
10

Total Catalunya
95
12
13
30
30
30
210

3.4. Programes europeus
3.4.1. Horizon 2020
En valors absoluts la UPF ocupa el 5è lloc entre les universitats espanyoles en captació de fons
del programa H2020 i continua mantenint la primera posició en finançament del programa ERC.
Les taules següents mostren l’import per programes i el detall del programa ERC.
Taula 25. Import per programa del H2020
PROGRAMA
N
K€
P1 Excellence Science
22
9.306
P2 Industrial leadership
6
3.377
P3 Societal Challenges
2
1.505
Science with and for Society
1
402
EURATOM
1
469
Innovative Medicines Initiatives 1
117
TOTAL
33
15.176

Taula 26. Detall del P1 Excellence Science del H2020
SUBPROGRAMA
N
K€
ERC CoG (convoc. 2014)
3
3.820
ERC STG (convoc. 2015)*
1
1.171
ERC Proof of concept
1
150
ERC Coordination & Support Actions 2
342
Marie S. Curie
11
2.883
Future and Emergin Technologies
2
556
Infrastructures
2
384
TOTAL P1
22
9.306
(*) Concedits 2016: ERC AdvG (1) i ERC CoG (1)

Ajuts del programa ERC-European Research Council (Pilar 1)
S’han obtingut i iniciat 4 ajuts durant el 2015 (1 Starting grant i 3 Consolidator grants), tots ells
en l’àmbit de les Ciències Socials i Humanes:
- 1 Starting Grant: Ruben Enikolopov, del Departament d’Economia i Empresa.
- 3 ERC Consolidator Grants: Marta Reynal i José Luis Peydro, del Departament d’Economia
i Empresa, i Serena Olsaretti, del Departament d’Humanitats.
Entre gener i març del 2016 s’han notificat 2 noves concessions de Consolidator i Advanced
grants que estan en fase de negociació i que corresponen a la resolució de la convocatòria 2015:
- 1 Consolidator Grant: Núria López-Bigas, del DCEXS
- 1 Advanced Grant: Àngel Lozano, del DTIC.
Tenint en compte els 6 ajuts atorgats a l’H2020 abans esmentats (inclosos els ajuts en
negociació) i els 19 ajuts obtinguts en FP7 la UPF comptabilitza 25 ajuts del programa ERC
des de la seva creació en el FP7t.
Ajuts Marie Sklodowska Curie (Pilar 1 en l’àmbit dels Recursos Humans)
Durant el 2015 la UPF ha obtingut 7 ajuts que es distribueixen de la manera següent:
- Research networks (ITN). 1 ajut del DTIC en què la UPF participa com a entitat
coordinadora i que està liderat per l’investigador ICREA Bart Bijnens, del DTIC, que ha
aconseguit un ajut ITN-EID per desenvolupar un programa de doctorat industrial a nivell
europeu en col·laboració amb l’empresa Philips France. Cal destacar que a l’Estat Espanyol
s’han atorgat molt pocs ajust d’aquesta naturalesa.
- Individual fellowships (IF). 6 ajuts: 1 del CEXS, 1 del CPIS, i 4 del DTIC.
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Ajuts per a projectes de recerca en col·laboració (Pilar 2 de lideratge industrial i Pilar 3 de
reptes socials i altres programes)
Dels 7 projectes aprovats i que s’han iniciat al 2015, 2 són coordinats per investigadors de la
UPF (1 del Departament CEXS i 1 del Departament d’Humanitats).
- Dins del programa SWAFS (Science With and For Society) s’ha atorgat el projecte HEIRRI,
coordinat per la professora Gema Revuelta, del DCEXS.
- Dins el programa EURATOM s’ha obtingut el projecte HONEST, del Departament
d’Humanitats, i coordinat pel professor Albert Presas.
- Dins el programa Industrial Leadership (Pilar 2) en la convocatòria Leadership in enabling
and industrial technologies (LEIT-ICT) s’han obtingut 2 ajuts del DTIC amb participació
de la UPF com a soci (Xavier Serra i Rafael Ramírez).
- Dins del repte social de Salut (pilar 3) s’han concedit 2 projectes al DCEXS en què la UPF
participa com a soci (Arcadi Navarro i Ferran Sanz).
- Dins de la plataforma IMI (Innovative Medicines Initiative) que és un Joint Technology
Initiative, s’ha atorgat 1 projecte al DCEXS (Manuel Pastor).

4. Transferència de coneixement
El procés de valoració de resultats o tecnologies té per objecte facilitar i promoure la
transferència efectiva dels resultats i capacitats d’investigació generats des de l’entorn
universitari, cap a l’entorn socioeconòmic i consta de les fases següents.
4.1. Identificació i protecció de resultats i tecnologies
Durant l’any 2015 han estat identificades i/o comunicades un total de 18 noves tecnologies o
coneixements, 5 a l’àmbit TIC, 12 a l’àmbit BIO i 1 en l’àmbit de les ciències socials. Pel que
fa la protecció dels resultats de recerca, destacar que, al llarg de l’any 2015 es van presentar 8
sol·licituds de prioritat nacional (4 sol·licituds de patent europea, 2 sol·licituds de patent
espanyola i 1 sol·licitud de patent a Regne Unit).
Pel que fa a les sol·licituds de PCT o altres extensions internacionals, s’han presentat 4
sol·licituds de PCT i/o extensió: 1 Sol·licitud d’extensió Europea, 2 extensions als EUA i 1
extensió al Regne Unit del Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicacions.
Finalment destacar que s’han registrat 5 nous softwares del DTIC.
Taula 27. Resum de l’evolució de la protecció de resultats (2011-2015)
PATENTS
2011
2012
2013
Número
de
patents
prioritàries
4
3
4
sol·licitades
Espanya
1
1
0
EUA i altres
0
0
0
Patent Europea
3
2
4
Número d’extensions internacionals de
5
5
8
patents
PCT
3
2
3
Altres
2
3
5
SOFTWARE
2011
2012
2013
Número de registres de software
1
0
2

2014

2015

2

8

1
0
1

2
2
4

4

4

3
1
2014
4

0
4
2015
5

4.2. Valorització de resultats i tecnologies
El 2015 s’han obtingut 388.600 d’euros de diverses convocatòries destinades a donar suport a la
valorització o comercialització de tecnologies, destaquen la Convocatòria TECCIT 2015 (90.850
euros), les convocatòries Llavor i Producte del Programa Indústria del Coneixement (144.750
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euros), el Doctorat Industrial (3 ajuts), el Plan Estatal de I+D+I de Retos Colaborativos (2 projectes
presentats) i la Convocatòria Proof of Concept del ERC (un projecte, 150.000 euros).
4.3. Comercialització
4.3.1. Contractes universitat empresa
El 2015 s’han signat 180 contractes amb empreses i institucions per un import global de
4.384.000€. Aquests contractes poden agrupar-se en els següents grans conceptes:
- 40 contractes d’I+D+i per un import de 1.856.000 euros
- 14 contractes de subvenció per un import global de 827.000 euros
- 12 contractes de Formació per un import de 516.000 euros
- 114 contractes de prestació de serveis per un import de 1.181.000 euros (engloba les
prestacions de servei realitzades per ús dels serveis cientifico-tècnics)
Taula 28. Resum de l’evolució de la contractació amb empreses i institucions (2010-2015)
CONTRACTES amb EMPRESES GLOBAL
2011 2012 2013 2014 2015
Import contractes amb empreses i institucions (k€)
4.590 3.930 3.092 2.957 4.384
Nº Contractes amb empreses i institucions
139
162
161
162
180
Taula 29. Resum de l’evolució de la contractació amb empreses per categories (2010-2015)
CONTRACTES amb EMPRESES
2011
2012
2013
2014
2015
per CATEGORIES
K€ 1.983
1.340
509
538
827
Ajuts Basal (Subvenció)
N
23
19
21
19
14
K€ 412
494
424
341
516
Contractes de Formació
N
14
19
18
11
12
K€ 1.006
869
1.132
892
1.856
Contractes de R+D
N
27
29
29
30
40
K€ 953
930
809
956
869
Prestacions de Serveis
N
55
69
63
65
77
K€ 237
297
218
229
312
Serveis cientificotècnics
N
20
26
30
37
37

4.3.2. Llicencies de tecnologia i altres contractes de transferència
S’han signat 11 contractes de llicència de tecnologia i coneixement per un import total de
117.200€ (inclosos royalties) i s’ha continuat impulsant a l’assessorament i gestió d’altres
contractes de transferència (MTAs, acords de cotitularitat, acords de confidencialitat...).
Taula 30. Resum de l’evolució de les llicencies i contractes de transferència (2011-2015)
CONTRACTES de TRANSFERÈNCIA
2011 2012 2013 2014 2015
Nº Contractes de Llicències i royalties
N 6
7
10
8
11
Import contractes llicències i royalties
k€ 34,7 54,9 69,7 94,5 117,2
Contractes sense contraprestació econòmica
N 62
59
55
50
66
Nº de contractes de confidencialitat
N 15
14
13
21
24
Nº d’acords de col·laboració
N 25
21
17
13
16
Nº de MTA signats
N 13
15
12
9
4
Nº d’acords de cotitularitat
N 3
8
11
2
19
Nº de llicències i altres
N 6
1
2
5
3
39

4.3.3. Creació d’empreses
El 2015 s’han iniciat diversos projectes de creació d’empreses, on destaca Prospera Biotech
SL., spin off creada el desembre de 2015 com a via de comercialització de la recerca duta a
terme per la unitat de Biologia Cel·lular del DCEXS, centrada en l’envelliment i la capacitat
regenerativa del teixit muscular. Per altra banda s’han incubat i s’està fent un assessorament i
seguiment de quatre nous projectes empresarials innovadors sorgits d’Alumni i s’ha atès un total
de 28 nous emprenedors
4.3.4. UPF Ventures
La UPF ha posat en marxa UPF Ventures, una start up participada al 100% per la UPF que té
per missió enfortir la capacitat de valoritzar i transferir la recerca que es fa a la UPF, vertebrant
una demanda de transferència de tecnologia i de coneixement basades en oportunitats
empresarials. En una primera etapa és previst crear un clúster empresarial per acostar les
empreses a la UPF; elaborar propostes de consultoria sobre valorització tecnològica i
ecosistemes d’innovació a llatinoamerica i la UE; dissenyar una proposta que permeti gestionar
projectes d’intrapreunership d’empreses i enfortir els processos de valorització de coneixement
de la UPF. Per posar en marxa aquesta iniciativa, la UPF ha obtingut el suport econòmic
necessari de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya.
4.3.5. Espais d’Incubació UPF Business Shuttle
Les 5 empreses incubades al 2015 ocupen a un total de 18 treballadors i 2 estudiants en
pràctiques de la UPF i van facturar un total de 344.332 euros l’any 2015. En conjunt, el 2015 es
va mobilitzar capital per un import global de 1.100.000 euros d’inversors privats i d’ajuts i
instruments financers públics.
4.3.6. Foment de l’esperit emprenedor
Entre les activitats de formació i sensibilització realitzades el 2015 convé destacar el Programa
Akademia, de la Fundació de la Innovació Bankinter, que vol despertar i fomentar una actitud
innovadora i emprenedora entre els participants. En aquesta edició, es van seleccionar 30
alumnes de la UPF. Així mateix convé destacar l’organització de sessions informatives i del
Cicle de Conferències “Tardes Emprenedoria UPF Business Shuttle” als campus, l’elevator
pitch i l’organització del tercer Fòrum d’Inversió UPF.

5. Escola de Doctorat
5.1. Matrícula de Doctorat
El nombre d’estudiants matriculats a Doctorat el curs 2015-2016 és de 1.296, dels quals 323 són
de nou accés. Els programes de doctorat en Ciències Polítiques i Socials, Comunicació, Dret,
Història i TIC han augmentat el nombre d’estudiants de nou accés respecte el curs passat.
5.2. Col·lectiu doctorands febrer 2016
La disposició transitòria primera del RD99/11 estableix que els estudiants que a l’entrada en
vigor del reial decret es trobessin cursant estudis de doctorat disposaven de 5 anys per la
presentació i defensa de la tesi doctoral. Una cop exhaurit aquest termini sense que aquesta
s’hagués produït, el doctorand seria baixa definitiva en el programa. A la UPF els doctorands
afectats han estat 275. Al final del procés, 189 han llegit la tesi doctoral, 42 han passat al
RD99/11 (amb un informe de finalització de la tesi acordat amb el seu director de tesi) i 44 han
estat donats de baixa del doctorat a la UPF.
5.3. Tesis llegides
L’any 2015 s’han llegit a la UPF 188 tesis. L’idioma majoritari de les tesis és l’anglès (57%),
seguit del castellà i del català.
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El programes de Doctorat en Comunicació i en Economia, Finances i Empresa, amb un augment
del 58% i del 40% respectivament, han estat els que han augmentat més el nombre de lectures
de tesi respecte l’any 2014. El programa amb més tesis llegides és el de Biomedicina (77).
5.4. Doctoral industrial
Els tres ajuts sol·licitats per la UPF han estat concedits: dos ajuts s’han atorgat al programa de
Doctorat en TIC i un ajut al Programa de Doctorat en Comunicació.
5.5. RIN4’
S’ha organitzat la segona edició de RIN4’ (Research in 4 minutes) amb 55 estudiants i
representació de tots els programes de doctorat de la UPF.
5.6. Master Class
S’ha organitzat el Curs “Oral Comunnication of Scientific Content. Keys for Communicating
your Research Effectively”, amb l’objectiu de formar als doctorands en l’aprenentatge i domini
de l’oratòria per millorar la competència comunicativa en les presentacions publiques que
realitza un investigador. El curs, impartit per la Dra. Emma Rodero, investigadora Marie Curie
del Departament de Comunicació, ha cobert les 60 places ofertes.
5.7. Jornada d’Investigadors Predoctorals Interdisciplinària (JIPI)
Participació en la IV Jornada d’Investigadors Predoctorals Interdisciplinària (JIPI), celebrada a
la UB i que, organitzada pels mateixos doctorands, vol convertir-se en un espai de trobada dels
investigadors en formació de Catalunya.
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Eix IV. Govern i gestió
El Pla Estratègic 2015-2025, l’instrument de planificació i gestió global de la UPF per als
pròxims deu anys, s’ha concretat durant aquest curs en un Pla d’actuacions, un document de
treball amb dos nivells de planificació estratègica -objectius i actuacions- per executar en els
propers 16 mesos coincidint amb el final de mandat de l’actual equip de direcció.
Les actuacions presentades compten amb informació sobre les dates d’execució, les unitats i
serveis responsables, els indicadors de desplegament i impacte, etc. que s’aniran revisant i
actualitzant sistemàticament. A llarg termini, la suma dels diferents plans d’actuació hauria de
permetre que el 2025 s’hagin assolit totes les línies estratègiques plantejades en el Pla estratègic.

1. Apostar per la transparència pública de manera absoluta
1.1. Portal de la transparència
En funcionament des de juliol del 2015, el portal recull tota la informació prevista a la legislació
sobre la transparència, l’accés a la informació i el bon govern. És també un instrument bàsic per
retre comptes a la societat. Entre d’altres, inclou un espai específic de contractació pública, el
registre de grups d’interès, el formulari de presentació de sol·licituds d’accés a la informació
pública, la normativa sobre la transparència aplicable a la UPF, el formulari de propostes i
suggeriments i avaluació de la qualitat dels serveis i les formes de participació i altres
mecanismes de govern obert. En paral·lel, el Consell de Govern ha aprovat la Normativa per la
qual es desenvolupa la legislació de la Transparència i el Dret d’accés a la Informació Pública.
Des de la implantació del portal, la Universitat ha atès 3 sol·licituds d’accés a la informació
pública. Actualment, el Síndic de Greuges de Catalunya està en procés d’anàlisis i avaluació
dels Portals de la Transparència.
1.2. Datawarehouse
El DataWarehouse és un sistema de gestió de la informació que permet recollir les dades dels
sistemes operacionals on han estat registrades, endreçar-les en funció de les necessitats i establir
relacions entre aquestes. El projecte, endegat el curs 2011-2012, s’impulsa en l’actualitat per
convertir el DataWarehouse en la principal eina proveïdora de dades i informació, a més d’una
eina bàsica en la presa de decisions.
1.3. Open Data
L’Open Data és una iniciativa adreçada a l’alliberament de dades públiques per posar-les a
l’abast de tothom que, en segon terme, permet posar en marxa accions futures fonamentades en
experiències prèvies compartides i impulsades arreu del món. En l’actualitat, el portal disposa
de dades institucionals i dades d’estructura usades per bastir el contingut de productes d’ús
intern (la publicació “UPF en Xifres”, el portal Sistema d’Informació per a la Direcció) i externs
(la tramesa de dades institucionals al sistema UNEIX de la Generalitat de Catalunya).
1.4. El Sistema d’Informació per a la Direcció
El Sistema d’Informació per a la Direcció (SID) s’actualitza contínuament per adaptar-lo a les
necessitats d’informació dels responsables acadèmics de les titulacions de grau, màster i
doctorat. En aquest sentit, l’última adaptació ha consistit en incorporar i complimentar els
indicadors que AQU recomana per a fer el seguiment i l’acreditació dels títols. Alhora, el SID és
també un punt de documentació, un observatori de la vida universitària, i per això també
incorpora estudis, enquestes, informació sobre rànquings o enllaços a webs d’interès per als
responsables acadèmics.
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2. Millora de l’estructura organitzativa
2.1. Modificació del Consell de Direcció
Duta a terme el desembre del 2015 per resolució del rector, la nova organització política respon
a la voluntat de donar un impuls als projectes estratègics que està endegant la UPF, facilitant la
presa de decisions i afavorint la comunicació entre tots els actors. Alhora, aquesta reforma
apunta a un objectiu a mig termini consistent en reduir el nombre de vicerectorats i incorporar al
Consell de Direcció els responsables dels vuit àmbits acadèmics, mesura que no es podrà
prendre fins l’aprovació de la reforma prevista dels Estatuts de la UPF.
2.2. La reforma administrativa
La reforma administrativa duta a terme aquest curs consta de les següents fases:
- Actuació sobre l’àmbit acadèmic: creació i posada en marxa de vuit Unitats de Coordinació
Acadèmica (UCA). A maig del 2016 s’han constituït de manera efectiva les UCA
d’Humanitats; Ciències de la Salut i de la Vida; Enginyeries i TIC; i Ciències Polítiques i
Socials. Els responsables d’aquestes UCA han designat els equips de coordinació de les unitats.
- Actuació sobre l’àmbit organitzatiu (de suport a les UCA) també en dues fases:
 Posada en marxa de les Unitats de Gestió i Administració (UGA)
 Diverses reformes als serveis centrals, entre les quals destaquen el reforç de la
innovació docent i l’aposta pel multilingüisme mitjançant la creació del Centre per a la
Innovació en Aprenentatge i Coneixement (vegeu punt 3 d’aquest eix); la integració
d’activitats estratègiques en l’àmbit organitzatiu per a l’impuls de projectes
institucionals mitjançant la creació de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat, que
fusiona unitats i serveis ja existents (UEPA, UOP i Qualitat); el reforç de les estructures
de recerca i innovació als campus del Poblenou i Mar; la descentralització d’algunes
tasques de recursos humans; i la descentralització de les tasques de comunicació amb
les corresponsalies als campus (vegeu punt 2 de l’eix I).
La reforma, que afecta al conjunt de la Universitat, persegueix l’objectiu de donar un impuls
als projectes estratègics que endega la UPF creant, en cada àmbit, una estructura que hi doni
un suport àgil i eficient, facilitant la presa de decisions i afavorint la comunicació entre tots els
actors implicats, dins de la Universitat però, també, cercant la col·laboració dels actors externs.
Al mateix temps, la reforma vol fer la Universitat més intel·ligible a la societat que, sovint,
percep aquestes institucions com organitzacions massa complexes. És possible consultar més
informació sobre el procés a través de la intranet creada al campus global de la UPF.
2.3. Projecte de reordenació dels centres universitaris i dels departaments
Per tal de simplificar, racionalitzar i cohesionar les activitats de recerca en el marc d’aquest
projecte global de reordenació, durant aquest curs, els tres instituts universitaris propis de la
UPF (Institut Universitària d’Història Jaume Vicens Vives, Institut Universitari de Lingüística
Aplicada i Institut Universitari de Cultura) han assumit la condició de Centres Específics de
Recerca (CER).
Aquest canvi obeeix únicament a un objectiu formal de caràcter institucional i de gestió vinculat
a la simplificació i a la cohesió del model institucional acadèmic de la Universitat, i no ha
implicat en cap cas un canvi en la importància de les línies de recerca que impulsaven els
instituts. Els investigadors i els grups de recerca adscrits a aquests instituts han pogut sol·licitar
la seva organització com a centre específic de recerca (CER).

3. Serveis de suport a la docència i a l’ordenació acadèmica
3.1. Creació del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK)
La UPF vol definir i articular un model docent propi i singular, que la faci visible a escala
global. Això passa per reforçar la innovació docent (tenint molt present l’escenari actual i el rol
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central de la tecnologia) i aglutinar totes les accions vinculades a aquesta sota un únic centre.
Per evitar solapaments funcionals i optimitzar recursos, s’opta per reorientar el centre que ja
s’ocupava d’aquest àmbit (CQUID) i reforçar-lo amb competències vinculades a aquest camp.
El nou Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK) se centrarà, entre
d’altres objectius, en el reforç de les noves metodologies d’aprenentatge vinculades a les TIC
(millor coordinació amb la Factoria), la capacitació pedagògica del professorat (que ha de fer
front als nous models de docència i a un alumnat nadiu digital, entre d’altres) o el
multilingüisme com a eix transversal i estratègic. Per tal d’evitar la dispersió d’objectius i
tasques, s’allibera la unitat de les tasques vinculades a la qualitat docent; l’avaluació i la gestió
del model; i les tasques de programació i elaboració de plans docents vinculades a les
verificacions (en teoria, tendents a disminuir). El CLIK compta amb el professor José Manuel
Jiménez Morales com a director acadèmic.

4. Les TIC a la UPF
4.1. Projecció
4.1.1. Portal de Producció Científica
Compta amb 1.260 CV (el 92% dels doctors a temps complet tenen el CV al PPC) i consta de
diversos subproductes: Guia d’experts, gestió de CV en diferents formats, Memòries de recerca,
etc. Entre les darreres millores realitzades, s’han implementat unes càrregues automàtiques per
traspassar informació al PPC des de les bases de dades bibliogràfiques internacionals Web of
Science i Scopus, per tal d’agilitzar el procés d’actualització de les noves publicacions en els CV
dels investigadors. El PPC forma part del Portal de la Recerca de Catalunya (PRC), una
iniciativa del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya amb l’objectiu de difondre la
recerca que es du a terme a les universitats catalanes.
4.1.2. Projectes CSUC
Continua la cooperació amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) en
l’execució de projectes conjunts per millorar i potenciar la qualitat dels serveis universitaris on
destaquen:
- Impressió i reprografia: primer concurs conjunt pel qual s’han instal·lat 108 equips
distribuïts entre els tres campus i l’edifici Mercè.
- Ordinadors per als llocs de treball: actualment s’està en fase de revisió de les ofertes
presentades per part de les empreses que han concorregut a la licitació, amb l’objectiu de
poder adjudicar abans de l’estiu.
- Compres d’equipaments audiovisuals: projecte en fase inicial que té l’objectiu
d’homologar empreses per a la compra d’equipament audiovisual per a la docència.
- Sistema compartit de gestió bibliotecària: s’està finalitzant el procés de contractació de
l’aplicació.
- Gestió de dades de recerca: constitució d’un Grup de Treball de Suport a la Recerca de
l’Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació del CSUC que ha difós els documents
“Bones pràctiques” i la “Guia per al compliment dels mandats d’accés obert per a
publicacions de la Llei de la ciència espanyola i de l’Horitzó 2020 de la Unió Europea”. Els
nous àmbits de treball del grup se centren en el marc de la gestió de les dades de la recerca:
Política de gestió de dades i full de ruta, Pla de gestió de dades, Normes per a la descripció
de dades, i Proposta d’infraestructures.
4.2. Docència
- Millores a l’Aula Global: s’ha posat en funcionament una nova versió de l’Aula Global
amb disseny adaptatiu.
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Consulta personalitzada dels horaris de classe pels estudiants. A partir del tercer
trimestre d’aquest curs 2015-2016, l’estudiant podrà fer la consulta gràfica dels horaris de
les seves assignatures.
Producció de materials multimèdia, donant resposta a les necessitats de la UPF en l’àmbit
de la innovació docent i les noves metodologies de l’aprenentatge (blended learning, flipped
classroom, MOOC, etc.) en estreta col·laboració amb el CLIK.
Transició de les competències informacionals i informàtiques (CI2) a les competències
digitals (DIGCOMP). Les principals àrees d’aquesta competència van des de la informació,
la comunicació i la creació de continguts fins a la seguretat i la resolució de problemes. En
el sistema espanyol i en el context de CRUE, REBIUN també està impulsant aquesta
adaptació per a totes les universitats espanyoles.
Ampliació dels horaris d’obertura de la Biblioteca/CRAI per tal de donar compliment a
una reivindicació dels estudiants (moció presentada al Claustre del 2015). Les ampliacions
horàries han estat: Ciutadella, obertura de les instal·lacions durant una setmana seguida 24
hores ininterrompudament (24x7), i Mar, ampliació horària nocturna entre les 21.00 h i la
01.00 h de la matinada, de dilluns a divendres, durant el període d’exàmens.
BiblioLAB. En el marc del HackLab de la UPF i amb el suport del Consell Social, es va
celebrar el primer BiblioLAB, una trobada col·laborativa entre estudiants amb l’objectiu de
fomentar l’autoaprenentatge, l’intercanvi de coneixements i idees i la col·laboració
multidisciplinar i transversal al voltant dels serveis de la Biblioteca/CRAI.

4.3. Recerca
- Infraestructures TIC de suport tecnològic a la recerca de cada campus, i especialment per
donar resposta als ajuts María de Maeztu.
- Accés obert a la comunicació científica i a les dades de recerca, i increment de
continguts en el repositori institucional, amb noves col·leccions. El nombre de documents
actuals és de gairebé 11.000 i més de 1.000 documents incorporats durant l’últim any. Per
una altra banda s’està treballant amb els responsables del projecte DTIC-María de Maeztu,
amb l’objectiu que les dades de recerca generades en els diferents projectes es puguin
reproduir, reutilitzar, conservar i millorar-ne l’impacte i la visibilitat. Actualment les
publicacions ja es dipositen a l’e-Repositori i ara s’està treballant per fer més visible el
lligam de les publicacions (articles) amb les dades de recerca associades. Altres línies
d’acció són posar a disposició del PDI informació sobre els requeriments per a la gestió de
dades de recerca d’Horizon 2020, elaborar una plantilla per crear plans de gestió de dades i
millorar els fluxos de treball per a la introducció de datasets a l’e-Repositori.
4.4. Govern i Gestió
- Aplicacions al núvol amb modalitat SaaS: continuant amb l’estratègia TIC d’impulsar un
pla per portar les aplicacions i les infraestructures al núvol, s’han endegat dos projectes de
migració d’aplicacions (gestió d’expedients de contractació administrativa i registre
d’entrada i sortida de documents de la UPF) i hi ha diverses aplicacions en procés
d’incorporació.
- Millores en la xarxa de comunicacions i telefonia IP com ara l’ampliació de la cobertura i
la capacitat de la xarxa sense fils dels tres campus o l’augment de la connexió de la UPF
amb Internet a 10 Gbps.
- Prestació de serveis web, on destaca la introducció del nou gestor de continguts Liferay.
- Avenços en la implementació de l’administració electrònica que han permès, entre d’altres,
simplificar el procés de signatura de les actes de qualificació, a més de poder realitzar diversos
tràmits com les sol·licituds d’ajut COFRE (i la possibilitat d’ajuntar-hi fitxers); la sol·licitud
d’accés a la informació pública; la signatura de les pròrrogues dels contractes de PDI; la
signatura de nous contractes de PDI; la presentació de candidatures al Claustre; o la
presentació telemàtica d’escrits a la Bústia de suggeriments i queixes de la UPF.
- Renovació de 253 ordinadors del parc informàtic a les aules i de la Biblioteca/CRAI
- Diverses donacions i cessions bibliogràfiques, tant d’entitats com de particulars, i entre les
que destaquen l’IBEI (1.500 exemplars sobre ciència política, seguretat i relacions
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internacionals); Eugenio Trías ( cessió feta per la vídua, formada per 6.000 llibres, a més de
12 caixes i 50 arxivadors amb l’arxiu personal del filòsof); Christian Frisch (donació feta
per la seva vídua, Carme Colominas, d’una col·lecció de 900 llibres sobre literatura,
filosofia, assaig i història alemanyes); Jordi Jané (donació d’uns 150 exemplars de
monografies sobre ciència política i parlamentarisme) i Raimon Griñó i Damians (donació
de més de 600 exemplars sobre cultura, història i filologia relatives principalment a la Xina
i en menys proporció també a Mongòlia, al Tibet i al Japó).
Implementació de l’automatrícula dels estudiants del Programa UPF Sènior.
Consolidació del pagament per TPV virtual en la sol·licitud de títol oficial

5. Entitats del Grup UPF
Durant aquest curs, i amb la voluntat d’adaptar la seva denominació a una nova estratègia de
marca única, l’IDEC Escola d’Estudis Superiors ha passat a denominar-se Barcelona School of
Management.

6. Dinamització del Claustre
S’han dut a terme les següents mesures:
- Modificació dels Estatuts de la UPF per modificar el claustre. A finals de curs passat, el
Claustre va aprovar la modificació dels Estatuts de la UPF que suposaven la reducció del
nombre de membres claustrals. La reforma, a iniciativa del rector, tenia com a objectiu
revitalitzar aquest òrgan de representació de la comunitat universitària, dotant-lo d’un
funcionament més àgil i assegurar el compromís i implicació dels claustrals. En el present
claustre s’escollirà la ponència redactora per a modificar els Estatuts per adaptar-los a la
nova estructura acadèmica.
- Modificació del Reglament del Claustre per tal d’introduir, entre d’altres temes, els
criteris d’admissió o no de nous punts de l’ordre del dia, així com afavorir l’interès,
assistència i participació dels claustrals.
- Modificació del Reglament electoral per adaptar-lo a la recent reforma del Estatuts de la
UPF. Es va aprofitar la modificació per introduir altres millores com la possibilitar la
presentació de candidatures a través de la seu electrònica si així es preveu a la convocatòria,
o eliminar la jornada de reflexió.
- Sessió extraordinària del Claustre universitari. El rector, atenent el compromís adquirit
amb els estudiants, va convocar al desembre del 2015 una sessió extraordinària del Claustre
universitari oberta a tota la comunitat universitària per debatre “La durada dels estudis de
grau i de postgrau”. Durant la sessió es van presentar tres ponències: sobre la durada dels
estudis de grau i postgrau, a càrrec de la vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica,
Mireia Trenchs; sobre els aspectes econòmics vinculats a una eventual flexibilització de la
durada dels graus a la UPF, à càrrec del gerent de la UPF, Jaume Badia i del vicegerent de
l’Àrea de Docència, Pere Torra, i sobre els aspectes relacionats amb els estudiants, a càrrec
del Sr. Dídac Amat, membre del Consell d’Estudiants.
- Debats del Claustre. Durant el primer trimestre del curs es va debatre l’esborrany del Pla
Estratègic de la UPF, a partir de les aportacions que va fer la comunitat universitària en el
marc dels diversos espais de participació: grups de treball, conferències, taules rodones,
fòrums oberts, discussions en línia i focus grup.
- Seguiment de les mocions aprovades en el Claustre. Es continua informant als membres
claustrals així com a la resta de la comunitat universitària del grau d’execució dels nous
punts de l’ordre del dia aprovats en els Claustre anteriors.
- Canal Claustre. S’ha posat a disposició dels membres del Claustre aquest canal de
comunicació dels claustrals que, en cap cas, substitueix les relacions que els claustrals tenen
amb l’òrgan ni amb la Secretaria General.
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7. Treball, comunicació i negociació laboral
Es continua treballant estretament amb els representants dels treballadors per tal d’arribar a la
signatura d’acords en l’àmbit de condicions de treball. Cal destacar “l’Acord de la Mesa de
Negociació del calendari laboral del personal d’administració i serveis (PAS) per a l’any 2016”,
de 17 de desembre del 2015; “l’Acord entre la Gerència i els representants dels treballadors del
PAS relatiu a determinades condicions especials de treball en funció de l’edat”, de 23 de juliol
del 2015; i “l’Acord entre la gerència i la JPAS sobre els criteris generals aplicables al procés
d’estabilització, reconeixement professional i equiparació en drets i condicions laborals del
col·lectiu de personal funcionari interí”.

8. Definició i implantació d’un nou model d’acollida per al PDI internacional
La formació i la publicació a la intranet de PDI dels protocols d’acollida docent estranger
actualitzats és prevista per al tercer trimestre. El pla detallarà les tasques d’acollida al
professorat nouvingut, els responsables d’execució (serveis centrals o secretaries de
departament) i el moment en què esdevé oportú fer-ho (amb caràcter previ a la incorporació del
treballador a la UPF o un cop ja s’hi ha instal·lat).

9. Política de personal d’administració i serveis
Tal com també es va fer el curs passat en matèria de política de personal, el govern de la
Universitat ha tornat a prioritzar el manteniment i l’estabilitat de la plantilla, malgrat que les
polítiques de contenció de la despesa continuen vigents. Prova d’això és que s’han renovat els
nomenaments i els contractes del PAS temporal, a excepció dels vinculats a un reforç puntual
i/o a finançament específic, fins al 31 de desembre del 2016 per tal de garantir la continuïtat del
personal interí actualment contractat. D’aquesta manera es pretén oferir una certa estabilitat en
l’ocupació i mantenir el compromís de la Universitat de donar estabilitat al personal interí.
Durant aquest període, també s’han negociat i signat amb els representants del personal diversos
acords destacats al punt 7 d’aquest eix.
Les taules següents mostren l’evolució del PAS i del PSR des del 2011.
Taula 31. Evolució del PAS per gènere (2011-2015)
2011
2012
2013
2014
2015
Dona Home D
H
D
H
D
H
D
H
Subtotals gènere
446
224
443 217 446 218 449 219 459 219
670
660
664
668
678
Total PAS
-0,7 -3 0,7 0,5 0,7 0,6
2
0
% increment per gènere vs any anterior
-1
1
1
1
% increment PAS vs any anterior

Taula 32. Evolució del PSR per gènere (2011-2015)
2011
Dona
Home
Subtotals gènere
127
132
259
Total PAS
% increment per gènere vs any anterior
% increment PAS vs any anterior

2012
D
H
108 111
219
-15 -16
-15

2013
D
H
100 93
193
-7 -16
-12

2014
2015
D H D H
99 78 99 104
177
203
-1 -16 0
33
-8
15
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9.1 Formació per al personal d’administració i serveis
S’han ofert 336 accions formatives i un total de 5.293 hores programades. Destaquen, entre
d’altres, 24 accions vinculades a la responsabilitat social, 78 de l’àmbit de la seguretat i la salut
laboral i 60 vinculades a la formació en llengües. La informació obtinguda durant la prova pilot
de Teletreball que va finalitzar al juliol del 2015 ha fet que es doni un nou impuls a la formació
en organització del treball i del temps.
A banda de les accions pròpiament de formació, s’està treballant en actuacions vinculades al
desenvolupament professional com ara les noves convocatòries del Programa de Mobilitat
Internacional Erasmus+ del PAS de la UPF i les actuacions de transferència a la universitat
corresponents (“Vídeoretorns” i “Erasmus Talks”); les noves convocatòries del Programa
Estudis Universitaris del PAS (47 participants entre 2015 i 2017); i l’ impuls de l’actualització
professional a través de l’ús de les TIC.
9.2 Accions rellevants en l’àmbit de la provisió de llocs de treball
S’han tramitat 18 places, de les quals una correspon a un concurs específic per la cobertura
definitiva de llocs de funcionaris i quatre a promoció interna de personal laboral.
De les 13 places restants, 10 s’han ocupat de forma provisional per personal de la UPF, fet que
ha suposat una promoció professional per al personal seleccionat per ocupar-les. La distribució
d’aquestes places ha estat la següent: una plaça ha estat ocupada per un funcionari de carrera,
cinc places per funcionaris interins i quatre per laborals fixos. Una plaça va quedar vacant i dues
estan encara en tràmit.
9.3 Conciliació i Teletreball
Un total de 168 PAS de la UPF ha gaudit d’algun tipus de permís en matèria de conciliació, on
destaquen les reduccions de jornada per guarda legal de menors. D’altra banda, s’ha
implementat el teletreball com a nova modalitat d’organització del treball amb 62 participants.
9.4 Programa PAS Sènior
El programa PAS sènior vol potenciar el reconeixement del PAS (a les fases prèvia i posterior a
la seva edat de jubilació), afavorir la transmissió dels coneixements adquirits a la UPF i
mantenir el seu vincle amb la universitat després de la jubilació. Durant aquest curs, Gerència i
els representants dels treballadors del PAS han signat un “Acord relatiu a determinades
condicions especials de treball en funció de l’edat” (entre 57 i 65 anys) (vegeu punt 7 d’aquest
eix). En el marc d’aquest acord, 21 PAS s’han acollit a la modificació del seu horari, dels quals
17 han reduït la seva jornada en una hora diària. Així mateix, s’ha activat una prova pilot a la
Biblioteca per compartir el coneixement i la xarxa de relacions professionals de les persones que
es jubilen. El procés s’estendrà als professionals a un any previ de la seva jubilació.

10. Política amb els estudiants
Es treballa amb una ferma voluntat de diàleg i cooperació amb els estudiants, incorporant aquest
col·lectiu a les discussions del Claustre, Consell de Govern, diferents comissions i impulsant el
Consell d’Estudiants de la UPF.
10.1. Responsable de relacions amb els estudiants
El professor Pablo Pareja ha estat designat Responsable de relacions amb els estudiants per al
curs 2015-2016.
10.2. Consell d’Estudiants (CEUPF)
Durant aquesta etapa, el CEUPF ha diversificat la seva activitat, entre la que destaca la
convocatòria d’un referèndum sobre la durada dels estudis de grau i postgrau entre els estudiants
(amb una participació del 42%); la creació i manteniment d’un hort urbà i la publicació
trimestral de la Revista Àgora. També s’han creat comissions, com la del 25è aniversari, la
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Mesa de negociació o la Festa Major de la UPF. El Secretariat Tècnic del CEUPF té reunions
periòdiques mensuals amb l’equip del Responsable de relacions amb els estudiants.
10.3. Eleccions de delegats d’estudiants de les titulacions de grau de la UPF
Les eleccions a delegats han mantingut la participació entorn el 51% (més de deu punts respecte
a les celebrades amb sistema presencial dels anys anteriors). Hi ha hagut un increment del 30%
en el nombre de presentació de candidatures i de candidats electes.
10.4. Suport i col·laboració a les activitats impulsades pels mateixos estudiants
- Suport a les associacions d’estudiants i grups estables de la UPF a partir d’una convocatòria
anual. Enguany, 17 associacions de la UPF s’han presentat i obtingut una subvenció.
Actualment hi ha 37 associacions d’estudiants registrades.
- Suport i col·laboració a les activitats impulsades pels mateixos estudiants. Durant l’últim
curs, els estudiants han organitzat aproximadament 419 activitats als diferents campus de la
UPF. La Festa Major es consolida com una de les activitats més populars i significatives
dels estudiants.
10.5. Atenció personalitzada als estudiants amb dificultats econòmiques
A més de les accions endegades per la UPF i recollides en aquest apartat, la resta d’informació
sobre beques a l’estudi promogudes pels governs estatal i autonòmic i altres entitats, pot
consultar-se en l’apartat 2 de l’eix 2.
Tercera edició del Programa d’ajuts a l’estudi per a situacions sobrevingudes.
Per al curs 2015-2016 s’ha mantingut el fons mínim de la Universitat i s’ha comptat amb la
col·laboració de diferents empreses i associacions com l’Òptica Universitària i l’Associació
PompeuFarra, que han aportat ajuts de 6.000 i 10.000 euros, respectivament. També
s’incorporen al programa els fons procedents dels futbolins instal·lats per l’Associació Catalana
d’Ajudes als Centres Educatius i Estudiants als campus de la UPF. Finalment cal remarcar
l’important increment del nombre d’estudiants UPF que han realitzat aportacions al programa
(304) amb un import de 6.280 euros.
A la convocatòria d’enguany, per als estudiants als quals se’ls hagi concedit la beca de la
convocatòria general amb el llindar de renda més baix, la universitat assumeix el cost de fins a
18 crèdits matriculats per segona vegada que la beca del ministeri no cobreix. A la darrera
convocatòria s’han presentat 26 peticions, de les quals s’han atorgat ajuts a 21 estudiants.
Programa de beques salari per a estudiants de grau de la UPF
El Consell de Govern de febrer del 2016 va aprovar aquest programa, que en aquesta edició
compta amb el suport del Banc Santander, i que s’adreça a joves estudiants amb un bon
expedient acadèmic que es trobin en condicions d’accedir a la universitat per primera vegada el
curs 2016-2017, però que ho facin des d’una situació econòmica desafavorida.
Aquest primer any hi ha previstes cinc beques amb una dotació de 600 euros mensuals durant
els nou mesos del curs acadèmic, renovables durant els anys de durada del grau triat, previ
compliment de requisits acadèmics. Aquests estudiants també comptaran amb l’acompanyament
d’un tutor.
Pagament fraccionat de la matrícula
Inicialment, el curs passat la Universitat havia previst facilitar el pagament fraccionat fins a
quatre terminis dels preus de matrícula al conjunt dels estudiants, a partir de la matrícula del
curs 2015-2016. Aquesta previsió va quedar superada per l’acord de l’AGAUR, amb el suport
del Consell d’Estudiants, pel qual els estudiants podien fraccionar la matrícula fins a 10 terminis
mensuals sense cap increment, tret d’uns petits costos de gestió. La mesura ha obtingut una
bona resposta i 232 estudiants han accedit al pagament fraccionat d’AGAUR, xifra que suposa
un increment del 318%.
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