Taula d’indicadors del SGIQ
Informe

Indicadors/Descripció

Memòria de verificació
Informes de seguiment
de
les
millores
introduïdes
Informes de seguiment
Autoinformes
d’acreditació

Fitxa de preinscripció

Comentaris sobre la
matrícula

Informe
d’accés
i
matrícula de nou accés
a primer curs

Evolució del rendiment
acadèmic

Informe de rendiment
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Oferta de places de cada titulació de la facultat



Demanda en primera opció



Ràtio demanda en primera opció/oferta



Nota de tall



Comparació amb titulacions idèntiques o similars de la resta del sistema
universitari català

Anàlisi d'universitat de la demanda en primera opció


Estudiants de nou ingrés a primer curs



Estudiants de nou accés segons la via d'accés (PAU, majors de 25 anys...)



Percentatge d’estudiants de primera opció matriculats



Nota de tall i nota mitjana d'accés



Percentatge d’estudiants amb nota d'accés igual o superior a 9 (a partir del
2010-2011)



Titularitat del centre de secundària de procedència



Nivell d’estudis dels pares



Aspectes tinguts en compte en triar l’estudi



Sexe



Procedència

Informe general de la Universitat


Taxa de rendiment per assignatura



Taxa de rendiment per estudi



Distribució de les assignatures segons la seva taxa de rendiment

Informe de graduació

Informe
d’abandonament

AVALDO EEES

Enquesta de valoració
del
sistema
i
organització
de
l'ensenyament
(EVSOE)

Enquesta “La inserció
laboral dels graduats
universitaris”
(AQU
Catalunya)
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Graduats en t



Graduats en t + 1



Taxa de graduació (graduats en t o t + 1)



Total de graduats



Durada mitjana de l'estudi



Taxa d'eficiència



Crèdits matriculats per grau de repetició



Percentatge d’abandonament per tipologia



Abandonament per no superar el règim de permanència



Taxa d'abandonament



Abandonament per universitat per tipologia d’estudis



Taxa d'abandonament per estudis



Abandonament per no superar el règim de permanència de primer curs per
estudis



Percentatge d’abandonament per tipologia



Abandonament per no superar el règim de permanència a primer curs, per
estudis



Valoració dels estudiants de la docència rebuda: assignatures i professors.



Sistema d’alertes: llistat dels professors que han obtingut valoracions
inferiors a 5.



Informació i decisió sobre l’accés a la UPF



Imatge de la UPF abans i després de l’accés



Organització personal del temps



Organització acadèmica de la UPF



Equipaments de la UPF



Serveis i atenció als alumnes



Informació i comunicació



Valoracions generals



Grau de satisfacció general amb la UPF



Grau de satisfacció general amb la titulació



Grau de satisfacció amb diversos aspectes dels estudis



Si hagués de començar de nou, triaria la UPF? Triaria la mateixa titulació?



Utilitat de determinades competències per a la feina actual i formació
adquirida a la UPF



Insuficiències dels estudis cursats a la UPF



Elements dels estudis cursats a la UPF afavoridors de la carrera
professional

Enquesta
de
satisfacció del PDI



Satisfacció del PDI amb diferents aspectes del sistema i l'organització de
la docència al seu Centre

Enquesta
de
satisfacció als càrrecs
acadèmics



Satisfacció dels càrrecs acadèmics amb diferents aspectes del sistema i
l'organització de la docència al seu Centre

Enquesta al PAS de la
titulació

Pendent de desenvolupar

Bústia de queixes,
reclamacions
i
suggeriments

Enquesta
satisfacció
graduats
Catalunya)

de
dels
(AQU

Enquesta “La inserció
laboral dels graduats
universitaris”
(AQU
Catalunya)

Enquesta
estudiants
pràctiques
Informes
responsables
acadèmics

als
en
dels



Satisfacció dels graduats amb els sistemes de suport a l’aprenentatge



Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global de la titulació



Taxa d’inserció laboral, rapidesa i qualitat de la inserció laboral (inserció

professional)


Característiques del lloc de treball: salari, tipus d’empresa, categoria,
carrera



Resultats globals de la UPF



Fitxa resum per estudi



Total per àrees



Satisfacció dels estudiants amb les pràctiques

Pendent de desenvolupar

Mobilitat. Estudiants
outgoing i
incoming
Mobilitat. Enquestes
als estudiants
outgoing i incoming
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Pendent d’integrar al SID

Informe de Recursos
Humans implicats en
la docència

Serveis a la comunitat

Rànquings
internacional

d’abast



Distribució de la docència segons la categoria docent i el departament



Participació en processos d'innovació i millora docents



Ràtio d'ordinadors per estudiant



Monografies per estudiant



Percentatge de consultes electròniques tramitades en menys de 48 hores



Relació d'estudiants per personal d'administració i serveis



Times Higher Education Ranking



QS World University Ranking

Academic Ranking of World Universities (ARWU) (Xangai)


SIR World Report (del grup SCImago)



Rànquing "50 carreras" (El Mundo)



Rànquing en producció i productivitat en investigació de les universitats
públiques espanyoles (Universitat de Granada)



U-Ranking de las universidades españolas (Fundación BBVA i Ivie)



Ranking I-URG de universidades españolas según Campos y Disciplinas
Científicas (antic "ranking ISI")



CHE-Excellence Ranking

Sistemes de gestió i
informació interna del
centre



Nombre de reunions/any que es reuneix la Comissió responsable del
procés (Comissió de Qualitat de la UCA de Dret)



Nombre de revisions efectuades en la política i els objectius de qualitat en
la docència i l’aprenentatge de les titulacions de Dret

Aplicacions
corporatives (aplicatiu
per a l’avaluació de les
titulacions,
Datawarehouse,
SIGMA, HOMINIS)



Nombre de revisions efectuades en el SGIQ



Nombre de processos específics del SGIQ de Dret actualitzats, respecte al
total



Nombre d'accions de millora implantades respecte al total d'accions de
millora que s'havien d'implantar



Percentatge de títols que han fet l’informe de seguiment respecte al total
de títols que l’havien de fer



Nombre total de plans docents publicats



Nombre total de plans docents publicats - grau-



Nombre total de plans docents publicats -màsters-



Nombre de TFG matriculats



Mitjana satisfacció global amb el suport rebut durant el procés de gestió
del TFG: entre 0 (gens satisfactori) i 10 (molt satisfactori)

Rànquings
estatal

d’abast

Rànquings temàtics

Aplicacions
corporatives (SIGM@ I
DOA)
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Aplicacions
corporatives
GAP, DOA)
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(PDS,



Nombre de TFM matriculats



Nombre de TFM avaluats



Mitjana satisfacció global amb el suport rebut durant el procés de gestió
del TFM: entre 0 (gens satisfactori) i 10 (molt satisfactori)



Nombre assignatures



Nombre de grups ofertats



Total hores de docència



Nombre professors assignats

