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1. DADES IDENTIFICATIVES DEL CENTRE
Universitat:

Universitat Pompeu Fabra

Nom del centre

Unitat de Coordinació Administrativa de Dret

Responsable de l’elaboració de
l’informe

Albert Font Segura (Responsable de qualitat)
Darisbel Correa Padrón (Tècnica de qualitat)

Comissió responsable de
l’aprovació de l'informe

Comissió de Qualitat del centre de Dret

Data d’aprovació

16/04/2021

Versió del SGIQ analitzada

V9/2021 (c. 2020-2021)

Pàgina web de qualitat

https://www.upf.edu/web/dret/qualitat
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2. REVISIÓ DELS OBJECTIUS DE QUALITAT DE LA UCA DE DRET
DRET_OBJ001 - Dotar els estudiants d'una formació intel·lectual i en valors sòlids, amb un perfil
cada cop més internacional i interdisciplinari, orientada al futur exercici de les diferents professions
jurídiques, a la recerca i la docència en els diferents àmbits del Dret.
Responsable de l'objectiu de Qualitat: Cap de la UCA de Dret
Revisió de l’objectiu de qualitat

Sí

L’objectiu és adequat a la política de qualitat?

X

L’objectiu és vigent?

X

L’alineació amb el Pla Estratègic i el Pla d’Actuacions de la UPF és l’adequada?

X

Actuacions

Responsable

Termini

NO

Estat

Consolidar la clínica jurídica com a
mitjà de compromís social

Degana

01/08/2025

Parcialment
assolit

Participació de l’alumnat del Centre
de Dret en competicions “Moot” o
processos judicials simulats (Jessup
International Law Moot Court
Competition, Moot Madrid, European
Law Moot, ELSA)

Degana

01/07/2022

Assolit

Consolidació i ampliació dels dobles
graus (Dret+Eco/ADE; Dret/RRLL;
Dret/Criminologia, Dret/Bachelor of
Laws)

Degana

01/08/2025

Parcialment
assolit

Promoure la mobilitat internacional
de l’alumnat

Degana

01/08/2025

En procés

DRET_OBJ002 - Assegurar la renovació pedagògica dels estudiants i dels professors mitjançant
accions d'innovació docent que millorin l'eficàcia dels models educatius.
Responsable de l'objectiu de Qualitat: Cap de la UCA de Dret
Revisió de l’objectiu de qualitat

Sí

L’objectiu és adequat a la política de qualitat?

X

L’objectiu és vigent?

X

L’alineació amb el Pla Estratègic i el Pla d’Actuacions de la UPF és l’adequada?

X

Actuacions
Oferta de suport i cursos per a la
renovació docent

Responsable
Responsable de
la USQUID i
Director del
Departament

Termini
01/08/2025

NO

Estat
Parcialment
assolit
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Promoure la participació del
professorat en els cursos per a la
renovació docent

Responsable de
la USQUID i
Director del
Departament

01/08/2025

En procés

Promoure la participació de l’alumnat
en les enquestes

Degana i
Responsable de
Qualitat

01/08/2025

En procés

Mantenir la interacció amb l’alumnat
per a la contínua millora de la
docència

Degana

01/08/2025

En procés

Promoure la mobilitat docent
internacional del professorat

Degana i Director
del Departament

01/08/2025

En procés

DRET_OBJ003 - Promoure la cooperació amb institucions, empreses i d’altres col·lectius interessats
en la formació i l’ocupació de professionals de l’àmbit jurídic.
Responsable de l'objectiu de Qualitat: Cap de la UCA de Dret
Revisió de l’objectiu de qualitat

Sí

L’objectiu és adequat a la política de qualitat?

X

L’objectiu és vigent?

X

L’alineació amb el Pla Estratègic i el Pla d’Actuacions de la UPF és l’adequada?

X

Actuacions

Responsable

Termini

NO

Estat

Fomentar l’organització de jornades
sobre sortides i carreres
professionals

Degana i Director
del Departament

01/08/2025

Parcialment
assolit

Recolzar el programa de Doctorat
industrial

Degana i Director
del Departament

01/08/2025

En procés

DRET_OBJ004 - Promoure el millor funcionament dels procediments de gestió i administració per tal
de garantir l’excel·lència i innovació administrativa.
Responsable de l'objectiu de Qualitat: Cap de la UGA de Dret
Revisió de l’objectiu de qualitat

Sí

L’objectiu és adequat a la política de qualitat?

X

L’objectiu és vigent?

X

L’alineació amb el Pla Estratègic i el Pla d’Actuacions de la UPF és l’adequada?

X

Actuacions
Adequació de persones als lloc de
treball: S'ha canviat d'àmbit a 2

Responsable
Cap de l’UGA

Termini
01/06/2021

NO

Estat
Assolit
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persones per augmentar l'eficiència
en el desenvolupament d'habilitats i
coneixements d'aquestes persones
en els nous llocs que ocupen.
Coordinació transversal entre àmbits
en quant a la comunicació
d'informació. La publicació
d'informació al web del centre:
mitjançant les coordinacions d'àmbit
s'acorda el que es publica, per quin
canal i a on es publica.

Cap de l’UGA

01/07/2021

Parcialment
assolit

Simplificar circuits per sol·licituds de
tràmits a través de l'ús de formularis
de Google: canvi de subgrup, elecció
d'optatives, títol del TFG/nom tutor
per fer-ho constar l'expedient dels
estudiants.

Cap de l’UGA

01/10/2021

Assolit

Videoconferències periòdiques per
fer reunions de treball i millorar la
cohesió de l'equip.

Cap de l’UGA

01/06/2021

Assolit

Estructura óptima de carpetes a
l'ordinador: aquesta és una formació
que han realitzat aquest curs dues
persones de la UGA. S’incentiva que
la realitzi tot l'equip per tal
d'aconseguir el canvi d'estructura en
el nostre Drive compartit i així millorar
l'eficiència de tot l'equip.

Cap de l’UGA

01/06/2022

Parcialment
assolit

Rotació de processos assignats entre
el personal d'un mateix àmbit perquè
tothom sigui el més versàtil possible.

Cap de l’UGA

01/06/2022

Parcialment
assolit

DRET_OBJ005 - Estimular la recerca com a eina per analitzar i transformar la societat i millorar la
vida dels seus actors.
Responsable de l'objectiu de Qualitat: Cap de la UCA de Dret
Revisió de l’objectiu de qualitat

Sí

L’objectiu és adequat a la política de qualitat?

X

L’objectiu és vigent?

X

L’alineació amb el Pla Estratègic i el Pla d’Actuacions de la UPF és l’adequada?

X

Actuacions

Responsable

Termini

NO

Estat

Fomentar l’organització jornades,
congressos i seminaris

Director de
Departament

01/08/2025

Assolit

Recolzar la internacionalització de la

Director de

01/08/2025

Parcialment
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recerca

Departament

assolit

Col·laborar i participar activament en
xarxes internacionals per a la
promoció de la recerca acadèmica
(EUROPAEUM, EUTOPIA)

Director de
Departament

01/08/2023

Assolit

Promoure la publicació d’articles i
contribucions en revistes indexades
de qualitat

Director de
Departament

01/08/2025

Assolit

Fomentar la transferència i difusió del
coneixement

Director de
Departament

01/08/2025

Assolit
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3. REVISIÓ DELS PROCESSOS DEL CENTRE DE LA UCA DE DRET
DRET 1.1 Establir els objectius de qualitat en la docència i l'aprenentatge dels estudis del centre
de Dret i fer-ne el seguiment
Responsable del Procés: Responsable de Qualitat de la UCA de Dret
Revisió del procés
Incidències
o anomalies

Canvis en
les accions
i/o agents

Sí

Han existit incidències o anomalies durant el desenvolupament del
procés?

X

Les interrelacions amb altres processos funcionen correctament?

X

S’han fet canvis en les accions del procés?

X

S’han fet canvis en la responsabilitat del procés?
S’han fet canvis en el diagrama del procés?

X
X

S’han complert els terminis?
Resultats
del procés

Grups
d'interès

NO

X

S’han complert els objectius del procés?

X

S’han complert els principis d’eficàcia i eficìencia?

X

S’han presentat queixes sobre el procés?

X

Han arribat opinions i suggeriments sobre el procés?

X

Accions i observacions:
Aquest procés ha estat actualitzat després d’una reunió entre l’equip deganal i el consell directiu del
departament per reformular tots els objectius de qualitat a fi i efecte de fer-los més concretitzables i
mesurables.
Indicadors associats al procés
DRET I1.1.1 - Modificacions efectuades a l'objectiu de qualitat

Sí

L’indicador continua sent vàlid?

X

El valor objectiu és correcte?

X

S’ha assolit el valor objectiu?

X

NO

Accions i observacions sobre l’indicador i sobre els valors del contingut:
Durant el curs 2019/2020 no es van revisar els objectius de qualitat del centre perquè a primer terme
va passar les conseqüències de la pandèmia i quines accions de resposta ràpida i efectiva es podien
donar per preservar la continuació del curs sense gaire entrebancs. Enguany sí que s’ha feta aquesta
revisió.
DRET I1.1.2 - Mitjana del grau de satisfacció dels estudiants del centre amb la seva
titulació (grau i màster).

Sí

L’indicador continua sent vàlid?

X

NO
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El valor objectiu és correcte?

X

S’ha assolit el valor objectiu?

X

Accions i observacions sobre l’indicador i sobre els valors del contingut:
Tot i que en el darrer curs, l’indicador no ha assolit el valor objectiu marcat, aquest ha estat molt
pròxim. A més, en els darrers cursos l’indicador ha oscil·lat sempre al voltant del valor objectiu.
S’ha afegit algun nou indicador associat al procés?
S’ha incorporat l’indicador “DRET I1.1.2 - Mitjana del grau de satisfacció dels estudiants del centre
amb la seva titulació (grau i màster)” en aquest procés.
Millores associades al procés
El valor del grau de satisfacció de la UCA Dret (3,9) és tan pròxim al valor objectiu (4) que no es
considera necessari adoptar una millora associada.

DRET 1.2 Revisar i actualitzar el SGIQ del centre de Dret
Responsable del Procés: Responsable de Qualitat de la UCA de Dret
Revisió del procés
Incidències
o
anomalies

Canvis en
les accions
i/o agents

Sí

Han existit incidències o anomalies durant el desenvolupament del
procés?

X

Les interrelacions amb altres processos funcionen correctament?

X

S’han fet canvis en les accions del procés?

X

S’han fet canvis en la responsabilitat del procés?
S’han fet canvis en el diagrama del procés?

X
X

S’han complert els terminis?
Resultats
del procés

Grups
d'interès

NO

X

S’han complert els objectius del procés?

X

S’han complert els principis d’eficàcia i eficìencia?

X

S’han presentat queixes sobre el procés?

X

Han arribat opinions i suggeriments sobre el procés?

X

Accions i observacions:
Per la particularitat del centre de Dret, en el qual la seva constitució es basa en la interrelació del
Deganat i el Departament, tant la Junta de Facultat com el Consell de Departament han d’aprovar el
que prèviament ha aprovat la Comissió de Qualitat a fi i efecte que el SGIQ i la seva repercussió arribi
a tots els membres del professorat i se’n pugui debatre les seves modificacions si s’escau.
Indicadors associats al procés
DRET I1.2.1 Nombre de revisions efectuades en el SGIQ de la UCA de Dret

Sí

NO
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L’indicador continua sent vàlid?

X

El valor objectiu és correcte?

X

S’ha assolit el valor objectiu?

X

Accions i observacions sobre l’indicador i sobre els valors del contingut:
El nombre de revisions del SGIQ sempre és una a l’any. El curs 2019/2020 es va haver de fer una
revisió atípica que ha estat aprovada aquest curs per la COVID-19.
DRET I1.2.2 Percentatge de processos específics del SGIQ de Dret actualitzats
respecte del total

Sí

L’indicador continua sent vàlid?

X

El valor objectiu és correcte?

X

S’ha assolit el valor objectiu?

X

NO

Accions i observacions sobre l’indicador i sobre els valors del contingut:
Tret del 2016, sempre s’ha assolit el valor objectiu.
S’ha afegit algun nou indicador associat al procés?
No s’ha afegit cap nou indicador associat al procés.

DRET 2.1 Gestionar els plans docents de les assignatures del centre de Dret
Responsable del Procés: Coordinadors Acadèmics i Cap de la UGA de Dret
Revisió del procés
Incidències
o
anomalies

Canvis en
les accions
i/o agents

Sí

Han existit incidències o anomalies durant el desenvolupament del
procés?

X

Les interrelacions amb altres processos funcionen correctament?

X

S’han fet canvis en les accions del procés?

X

S’han fet canvis en la responsabilitat del procés?

X

S’han fet canvis en el diagrama del procés?

X

S’han complert els terminis?
Resultats
del procés

Grups
d'interès

NO

X

S’han complert els objectius del procés?

X

S’han complert els principis d’eficàcia i eficìencia?

X

S’han presentat queixes sobre el procés?

X

Han arribat opinions i suggeriments sobre el procés?

X

Accions i observacions:
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No hi ha cap observació
Indicadors associats al procés
DRET I2.1.1 Percentatge de PDA publicats en relació al total d’assignatures del
curs

Sí

L’indicador continua sent vàlid?

X

El valor objectiu és correcte?

X

S’ha assolit el valor objectiu?

NO

X

Accions i observacions sobre l’indicador i sobre els valors del contingut:
En els darrers cursos la mitjana d’aquest indicador ha oscil·lat al voltant del 95%. Per tal d’arribar la
valor objectiu marcat del 100% es proposa la proposta de millora Dret.0171.
DRET I2.1.2 Grau de satisfacció respecte el compliment dels continguts i les
competències del pla docent

Sí

L’indicador continua sent vàlid?

X

El valor objectiu és correcte?

X

S’ha assolit el valor objectiu?

X

NO

Accions i observacions sobre l’indicador i sobre els valors del contingut:
No hi ha cap observació
S’ha afegit algun nou indicador associat al procés?
S’ha incorporat l’indicador “DRET I2.1.2 Grau de satisfacció respecte el compliment dels continguts i
les competències del pla docent” en aquest procés.
Millores associades al procés
DRET.0171- En procés

DRET 2.2 Gestionar els resultats de l'enquesta de satisfacció de la docència del centre de Dret
Responsable del Procés: Cap de la UGA de Dret
Revisió del procés
Incidències
o
anomalies

Canvis en
les accions
i/o agents

Sí

Han existit incidències o anomalies durant el desenvolupament del
procés?

X

Les interrelacions amb altres processos funcionen correctament?

X

S’han fet canvis en les accions del procés?

X

S’han fet canvis en la responsabilitat del procés?

X

S’han fet canvis en el diagrama del procés?

X

NO
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Resultats
del procés

Grups
d'interès

S’han complert els terminis?

X

S’han complert els objectius del procés?

X

S’han complert els principis d’eficàcia i eficìencia?

X

S’han presentat queixes sobre el procés?

X

Han arribat opinions i suggeriments sobre el procés?

X

Accions i observacions:
Hi ha un conflicte entre la llibertat de càtedra del professorat permanent catedràtic i la potestat del
Deganat de portar a terme aquestes actuacions per corregir les valoracions no favorables per part
dels alumnes.
S’ha suprimit el Director del Departament com a agent responsable. Es deixa únicament l’equip
deganal.
Indicadors associats al procés
DRET I2.2.1 Mitjana del grau de satisfacció de l'estudiant amb les assignatures

Sí

L’indicador continua sent vàlid?

X

El valor objectiu és correcte?

X

S’ha assolit el valor objectiu?

X

NO

Accions i observacions sobre l’indicador i sobre els valors del contingut:
No hi ha cap observació
DRET I2.2.2 Percentatge d'assignatures-grup amb valoració inferior a 5 a
l'enquesta de satisfacció de la docència

Sí

L’indicador continua sent vàlid?

X

El valor objectiu és correcte?

X

S’ha assolit el valor objectiu?

X

NO

Accions i observacions sobre l’indicador i sobre els valors del contingut:
No hi ha dades per a la titulació del Màster en Dret Global i Europeu. Totes les assignatures del MEGL
són filles de les assignatures del Màster Avançat en Ciències Jurídiques, per tant en la informació de
les assignatures del MACJ en tenim també els estudiants del MEGL.
S’ha afegit algun nou indicador associat al procés?
S’ha afegit dos indicadors nous associats al procés: DRETI2.2.1 Mitjana del grau de satisfacció de
l'estudiant amb les assignatures (grau) i DRET I2.2.2 Percentatge d'assignatures-grup amb valoració
inferior a 5 a l'enquesta de satisfacció de la docència
Millores associades al procés
DRET.0131- En procés
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DRET 3.1 Assignar tutor a l'estudiant de grau i fer-ne el seguiment al centre de Dret
Responsable del Procés: Cap de la UGA de Dret
Revisió del procés
Incidències
o
anomalies

Canvis en
les accions
i/o agents

Resultats
del procés

Grups
d'interès

Sí

NO

Han existit incidències o anomalies durant el desenvolupament del
procés?

X

Les interrelacions amb altres processos funcionen correctament?

X

S’han fet canvis en les accions del procés?

X

S’han fet canvis en la responsabilitat del procés?

X

S’han fet canvis en el diagrama del procés?

X

S’han complert els terminis?

X

S’han complert els objectius del procés?

X

S’han complert els principis d’eficàcia i eficìencia?

X

S’han presentat queixes sobre el procés?

X

Han arribat opinions i suggeriments sobre el procés?

X

Accions i observacions:
Se substitueix el coordinador de docència de la UGA per al coordinador de tutories.
Indicadors associats al procés
DRET I3.1.1 Nombre d'estudiants que han fet ús del servei de tutories a les
titulacions de grau

Sí

L’indicador continua sent vàlid?

X

NO

El valor objectiu és correcte?

-

S’ha assolit el valor objectiu?

-

Accions i observacions sobre l’indicador i sobre els valors del contingut:
Aquest indicador no té cap valor objectiu associat.
DRET I3.1.2 Percentatge d'estudiants que han fet ús del servei de tutories a les
titulacions de grau

Sí

L’indicador continua sent vàlid?

X

El valor objectiu és correcte?

X

NO

S’ha assolit el valor objectiu?

X

Accions i observacions sobre l’indicador i sobre els valors del contingut:
El valor d’aquest indicador es troba per sota del valor objectiu fixat. El servei de tutories ja rep una
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difusió adequada. El fet que els alumnes no facin ús d’aquest servei es deu possiblement a que no ha
sigut necessari, que vehiculen les seves inquietuds amb els companys i companyes i/o s’adrecen
directament a secretaria.
DRET I3.1.3 Grau de satisfacció dels estudiants amb el pla de tutories (grau)

Sí

L’indicador continua sent vàlid?

X

El valor objectiu és correcte?

X

NO

S’ha assolit el valor objectiu?

X

Accions i observacions sobre l’indicador i sobre els valors del contingut:
En els darrers cursos la mitjana d’aquest indicador ha estat al voltant de 2.60 sobre 5, valor que es
troba per sota el valor objectiu fixat de 4 sobre 5.
S’ha afegit algun nou indicador associat al procés?
S’ha afegit dos indicadors nous associats al procés: DRETI 3.1.1 Nombre d'estudiants que han fet ús
del servei de tutories a les titulacions de grau i DRET I3.1.2 Percentatge d'estudiants que han fet ús
del servei de tutories a les titulacions de grau.
Millores associades al procés
El grau de satisfacció se situa en la mitjana de tota la comunitat universitària en la UPF, amb la qual
cosa, cal concloure, que s’ha d'emprendre una acció a nivell de tota la universitat.

DRET 3.2 Gestionar les pràctiques curriculars del grau en Dret
Responsable del Procés: Coordinadora de docència de la UGA de Dret
Revisió del procés
Incidències
o
anomalies

Canvis en
les accions
i/o agents

Resultats
del procés

Grups
d'interès

Sí

Han existit incidències o anomalies durant el desenvolupament del
procés?

NO
X

Les interrelacions amb altres processos funcionen correctament?

X

S’han fet canvis en les accions del procés?

X

S’han fet canvis en la responsabilitat del procés?

X

S’han fet canvis en el diagrama del procés?

X

S’han complert els terminis?

X

S’han complert els objectius del procés?

X

S’han complert els principis d’eficàcia i eficìencia?

X

S’han presentat queixes sobre el procés?

X

Han arribat opinions i suggeriments sobre el procés?

X

Pàgina l 14

Accions i observacions:
Se substitueixen els tutors responsables per la figura del cap d’estudis.
Indicadors associats al procés
DRET I3.2.1 Proporció d'estudiants que han fet pràctiques curriculars respecte al
total d'estudiants matriculats

Sí

L’indicador continua sent vàlid?

X

El valor objectiu és correcte?

X

S’ha assolit el valor objectiu?

NO

X

Accions i observacions sobre l’indicador i sobre els valors del contingut:
El valor d’aquest indicador es troba molt per sota del valor objectiu fixat. El darrer curs ha baixat
encara més i és una de les qüestions que més queixes planteja per part dels alumnes al grau.
DRET I3.2.2 Proporció d'estudiants de pràctiques curriculars respecte al nombre
d'estudiants de pràctiques extracurriculars

Sí

L’indicador continua sent vàlid?

X

El valor objectiu és correcte?

X

S’ha assolit el valor objectiu?

X

NO

Accions i observacions sobre l’indicador i sobre els valors del contingut:
La desproporció entre pràctiques curriculars i extracurriculars és elevada en el grau en Dret, cosa que
no passa als graus en Criminologia o Relacions Laborals.
S’ha afegit algun nou indicador associat al procés?
S’ha afegit dos indicadors nous associats al procés: DRET I3.2.1 Proporció d'estudiants que han fet
pràctiques curriculars respecte al total d'estudiants matriculats i DRET I3.2.2 Proporció 'estudiants de
pràctiques curriculars respecte al nombre d'estudiants de pràctiques extracurriculars.
Millores associades al procés
En aquest procés, la situació en les pràctiques curriculars està coberta en el grau Relacions
Laborals, no així en en grau en Criminologia i en el grau en Dret. La inserció laboral en el grau en
Criminologia és realment difícil, la qual cosa explicaria que es puguin concertar pràctiques per
l’alumnat que encara no s’ha graduat. En el grau en Dret, es reserven les places de les pràctiques
curriculars per ser portades a terme en l’administració pública i en l’administració de justícia,
deixant la realització de les pràctiques curriculars en despatxos d'advocats, per a un moment
posterior, quan s’està cursant el màster en Advocacia. Tot i així el Centre de Dret està duent a
terme una reflexió conjunta al respecte.

DRET 3.3 Gestionar les pràctiques curriculars del grau en Criminologia
Responsable del Procés: Coordinadora de docència de la UGA de Dret
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Revisió del procés
Incidències
o
anomalies

Canvis en
les accions
i/o agents

Resultats
del procés

Grups
d'interès

Sí

Han existit incidències o anomalies durant el desenvolupament del
procés?

NO
X

Les interrelacions amb altres processos funcionen correctament?

X

S’han fet canvis en les accions del procés?

X

S’han fet canvis en la responsabilitat del procés?

X

S’han fet canvis en el diagrama del procés?

X

S’han complert els terminis?

X

S’han complert els objectius del procés?

X

S’han complert els principis d’eficàcia i eficìencia?

X

S’han presentat queixes sobre el procés?

X

Han arribat opinions i suggeriments sobre el procés?

X

Accions i observacions:
S’ha suprimit la figura dels tutors responsables, ja que és la coordinadora de pràctiques qui fa
aquesta part del procés.
El procés el valida la coordinadora de docència de la UGA i no pas la cap de la UGA.
Indicadors associats al procés
Els indicadors associats a aquests procés es revisen a la fitxa de revisió del procés DRET 3.2
Gestionar les pràctiques curriculars del grau en Dret

DRET 3.4 Gestionar les pràctiques curriculars del grau en Relacions Públiques
Responsable del Procés: Coordinadora de docència de la UGA de Dret
Revisió del procés
Incidències
o
anomalies

Canvis en
les accions
i/o agents

Resultats
del procés

Sí

Han existit incidències o anomalies durant el desenvolupament del
procés?

NO
X

Les interrelacions amb altres processos funcionen correctament?

X

S’han fet canvis en les accions del procés?

X

S’han fet canvis en la responsabilitat del procés?

X

S’han fet canvis en el diagrama del procés?

X

S’han complert els terminis?

X

S’han complert els objectius del procés?

X

S’han complert els principis d’eficàcia i eficìencia?

X
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Grups
d'interès

S’han presentat queixes sobre el procés?

X

Han arribat opinions i suggeriments sobre el procés?

X

Accions i observacions:
El procés el valida la coordinadora de docència de la UGA i no pas la cap de la UGA.
Indicadors associats al procés
Els indicadors associats a aquests procés es revisen a la fitxa de revisió del procés DRET 3.2
Gestionar les pràctiques curriculars del grau en Dret

DRET 3.5 Gestionar el treball final de màster universitari del centre de Dret
Responsable del Procés: Cap de la UGA de Dret
Revisió del procés
Incidències
o
anomalies

Canvis en
les accions
i/o agents

Resultats
del procés

Grups
d'interès

Sí

Han existit incidències o anomalies durant el desenvolupament del
procés?

NO
X

Les interrelacions amb altres processos funcionen correctament?

X

S’han fet canvis en les accions del procés?

X

S’han fet canvis en la responsabilitat del procés?

X

S’han fet canvis en el diagrama del procés?

X

S’han complert els terminis?

X

S’han complert els objectius del procés?

X

S’han complert els principis d’eficàcia i eficìencia?

X

S’han presentat queixes sobre el procés?

X

Han arribat opinions i suggeriments sobre el procés?

X

Accions i observacions:
El diagrama del procés recull d’una manera més entenedora totes tres titulacions en un mateix
diagrama.
Indicadors associats al procés
DRET I3.5.1 Percentatge de TFM presentats en relació als TFM matriculats

Sí

L’indicador continua sent vàlid?

X

El valor objectiu és correcte?

X

S’ha assolit el valor objectiu?

X

NO

Accions i observacions sobre l’indicador i sobre els valors del contingut:
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Fins i tot s’assoleix i es sobrepassa en alguns cursos, ja que no sempre es compta el 100%.
DRET I3.5.2 Grau de satisfacció dels estudiants amb el TFM

Sí

L’indicador continua sent vàlid?

X

El valor objectiu és correcte?

X

S’ha assolit el valor objectiu?

X

NO

Accions i observacions sobre l’indicador i sobre els valors del contingut:
Fins i tot s’assoleix i es sobrepassa en alguns cursos.
S’ha afegit algun nou indicador associat al procés?
S’ha afegit dos indicadors nous associats al procés: DRET I3.5.1 Percentatge de TFM presentats en
relació als TFM matriculats i DRET I3.5.2 Grau de satisfacció dels estudiants amb el TFM.
Millores associades al procés
DRET.0186 - En procés
DRET.0187 - En procés

DRET 3.6 Gestionar el treball de final de grau del centre de Dret
Responsable del Procés: Cap de la UGA de Dret
Revisió del procés
Incidències
o
anomalies

Canvis en
les accions
i/o agents

Resultats
del procés

Grups
d'interès

Sí

Han existit incidències o anomalies durant el desenvolupament del
procés?

NO
X

Les interrelacions amb altres processos funcionen correctament?

X

S’han fet canvis en les accions del procés?

X

S’han fet canvis en la responsabilitat del procés?

X

S’han fet canvis en el diagrama del procés?

X

S’han complert els terminis?

X

S’han complert els objectius del procés?

X

S’han complert els principis d’eficàcia i eficìencia?

X

S’han presentat queixes sobre el procés?

X

Han arribat opinions i suggeriments sobre el procés?

X

Accions i observacions:
S’elimina el Deganat del procés i la figura del Coordinador docent substitueix la del Cap d’estudis.
Indicadors associats al procés
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DRET I3.6.1 Percentatge de TFG presentats en relació als TFG matriculats

Sí

L’indicador continua sent vàlid?

X

El valor objectiu és correcte?

X

S’ha assolit el valor objectiu?

NO

X

Accions i observacions sobre l’indicador i sobre els valors del contingut:
El valor objectiu s’assoleix en tots els cursos. Es deixa un valor objectiu per sota de 100% perquè la
possibilitat d’un 100% no compta amb la diversitat de les casuístiques que poden tenir els estudiants
per deixar de presentar el TFG.
DRET I3.6.2 Grau de satisfacció dels estudiants amb el TFG

Sí

L’indicador continua sent vàlid?

X

El valor objectiu és correcte?

X

S’ha assolit el valor objectiu?

NO

X

Accions i observacions sobre l’indicador i sobre els valors del contingut:
Només al darrer curs s’aconsegueix el valor objectiu i se sobrepassa. No obstant això, sempre són
números molt propers al grau d’assoliment tret del curs 2016/2017.
S’ha afegit algun nou indicador associat al procés?
S’ha afegit dos indicadors nous associats al procés: DRET I3.6.1 Percentatge de TFG presentats en
relació als TFG matriculats i DRET I3.6.2 Grau de satisfacció dels estudiants amb el TFG.
Millores associades al procés
No hi ha millores associades a aquest procés perquè en els informes AVALDO de cada any ja es
constaten les eventuals mancances que hi puguin haver i s’actua en conseqüència.

DRET 4.1 Gestionar l'assignació del professorat a les assignatures i grups del centre de Dret
Responsable del Procés: Cap de la UGA de Dret
Revisió del procés
Incidències
o
anomalies

Canvis en
les accions
i/o agents

Resultats

Sí

Han existit incidències o anomalies durant el desenvolupament del
procés?

NO
X

Les interrelacions amb altres processos funcionen correctament?

X

S’han fet canvis en les accions del procés?

X

S’han fet canvis en la responsabilitat del procés?

X

S’han fet canvis en el diagrama del procés?

X

S’han complert els terminis?

X

S’han complert els objectius del procés?

X
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del procés

S’han complert els principis d’eficàcia i eficìencia?

X

Grups
d'interès

S’han presentat queixes sobre el procés?

X

Han arribat opinions i suggeriments sobre el procés?

X

Accions i observacions:
S’ha ampliat una part del procés que no estava recullida en el diagrama anterior. Alhora, s’actualitzen
diagramalment alguns conceptes que no quedaven gaire clars en el diagrama anterior.
S’afegeix el vicerectorat de docència com agent implicat. S’elimina el Servei de PDI/ Comissió de
Selecció com agent implicat.
Indicadors associats al procés
DRET I4.1.1 Número de grups ofertats desagregat per estudis de grau i màster

Sí

L’indicador continua sent vàlid?

X

NO

El valor objectiu és correcte?

-

S’ha assolit el valor objectiu?

-

Accions i observacions sobre l’indicador i sobre els valors del contingut:
Aquest indicador no té cap valor objectiu associat.
DRET I4.1.2 Número de professors assignats desagregat per estudis de grau i
màster

Sí

L’indicador continua sent vàlid?

X

NO

El valor objectiu és correcte?

-

S’ha assolit el valor objectiu?

-

Accions i observacions sobre l’indicador i sobre els valors del contingut:
Aquest indicador no té cap valor objectiu associat.
DRET I4.1.3 Grau de satisfacció dels estudiants amb el professorat de les
titulacions de grau i màster

Sí

L’indicador continua sent vàlid?

X

El valor objectiu és correcte?

X

S’ha assolit el valor objectiu?

NO

X

Accions i observacions sobre l’indicador i sobre els valors del contingut:
Tot i que pel darrer curs (2018/2019) no s’ha assolit el valor objectiu, els darrers tres cursos el valor
de l’indicador ha oscil·lat en tot moment al voltant del valor objectiu fixat.
DRET I4.1.4 Percentatge d'hores de docència impartides per professorat a temps
complet

Sí

L’indicador continua sent vàlid?

X

NO
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El valor objectiu és correcte?

X

S’ha assolit el valor objectiu?

X

Accions i observacions sobre l’indicador i sobre els valors del contingut:
Tots els cursos se supera el valor objectiu.
S’ha afegit algun nou indicador associat al procés?
S’ha afegit dos indicadors nous associats al procés: DRET I4.1.1 Número de grups ofertats
desagregat per estudis de grau i màster, DRET I4.1.2 Número de professors assignats desagregat per
estudis de grau i màster, DRET I4.1.3 Grau de satisfacció dels estudiants amb el professorat de les
titulacions de grau i màster i DRET I4.1.4 Percentatge d'hores de docència impartides per professorat
a temps complet.
Millores associades al procés
DRET.0128 - En procés
DRET.0129 - En procés

DRET 6.1 Gestionar la informació pública i el retiment de comptes dels programes formatius del
centre de Dret
Responsable del Procés: Cap de la UGA de Dret
Revisió del procés
Incidències
o
anomalies

Canvis en
les accions
i/o agents

Resultats
del procés

Grups
d'interès

Sí

Han existit incidències o anomalies durant el desenvolupament del
procés?
Les interrelacions amb altres processos funcionen correctament?

NO
X

X

S’han fet canvis en les accions del procés?

X

S’han fet canvis en la responsabilitat del procés?

X

S’han fet canvis en el diagrama del procés?

X

S’han complert els terminis?

X

S’han complert els objectius del procés?

X

S’han complert els principis d’eficàcia i eficìencia?

X

S’han presentat queixes sobre el procés?

X

Han arribat opinions i suggeriments sobre el procés?

X

Accions i observacions:
Aquest procés és de nova implantació en el centre de Dret. Per tant no hi havia precedent per fer
comparativa.
Indicadors associats al procés
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DRET I6.1.1 Grau de satisfacció amb la informació pública sobre els programes
formatius

Sí

L’indicador continua sent vàlid?

X

El valor objectiu és correcte?

X

NO

S’ha assolit el valor objectiu?

X

Accions i observacions sobre l’indicador i sobre els valors del contingut:
En els darrers tres cursos el valor de l’indicador ha disminuït de 4,04 a 3,78 situant-se per sota el
valor objectiu fixat de 4 sobre 5. És per aquest motiu que el centre està treballant amb la millora
DRET.0180, DRET.0184, DRET.0185.
DRET I6.1.2 Nombre de visites a la web dels màsters

Sí

L’indicador continua sent vàlid?

X

NO

El valor objectiu és correcte?

-

S’ha assolit el valor objectiu?

-

Accions i observacions sobre l’indicador i sobre els valors del contingut:
Aquest indicador no té cap valor objectiu associat. Tampoc es pot desagregar per titulació, sinó que
aquests són els valors totals a totes les webs de tots els màsters.
DRET I6.1.3 Nombre de visites a la web dels graus

Sí

L’indicador continua sent vàlid?

X

NO

El valor objectiu és correcte?

-

S’ha assolit el valor objectiu?

-

Accions i observacions sobre l’indicador i sobre els valors del contingut:
Aquest indicador no té cap valor objectiu associat. Tampoc es pot desagregar per titulació, sinó que
aquests són els valors totals a totes les webs de tots els graus.
S’ha afegit algun nou indicador associat al procés?
S’ha afegit tres indicadors nous associats al procés: DRET I6.1.1 Grau de satisfacció amb la
informació pública sobre els programes formatius, DRET I6.1.2 Nombre de visites a la web dels
màsters, i DRET I6.1.3 Nombre de visites a la web dels graus.
Millores associades al procés
DRET.0180
DRET.0184
DRET.0185
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4. REVISIÓ DELS MANUAL DEL SGIQ DEL CENTRE DE DRET
Apartat del Manual
1. Presentació del centre

Canvis realitzats en el Manual
No hi hagut canvis rellevants.

2. Organització i responsables del
Centre

1. S’han corregit algunes dades a l’apartat d’òrgans
unipersonals.
2. S’han afegit els organigrames tant dels òrgans
unipersonals com dels òrgans col·legiats.
3. S’ha reduït la taula amb les funcions i
composicions dels òrgans col·legiats.

3. Sistema de garantia interna de
qualitat

1. S’ha afegits una figura amb els fluxos de treball
dins del SGIQ quant al marc UPF i la seva
implicació en el marc del Centre.
2. S’ha afegit una figura amb els fluxos de treball
intern del centre de Dret

3.1 Marc SGIQ-UPF

No hi hagut canvis rellevants.

3.1.1 Òrgan Central responsable del
SGIQ-UPF

No hi hagut canvis rellevants.

3.2 Política i objectius de qualitat del
Centre

1. S’han repensat tots els objectius de qualitat del
centre de Dret i ara hi ha de nous, més adients a
les polítiques de qualitat i aprenentatge del
Centre.
2. S’han actualitzat les polítiques de qualitat.

3.3 Abast del SGIQ del Centre

No hi hagut canvis rellevants.

3.4 Responsables en matèria de
qualitat del Centre

No hi hagut canvis rellevants.

3.5 Seguiment i millora contínua

No hi hagut canvis rellevants.

3.6 Participació dels grups d'interès

S’ha reduït el redactat.

3.7 Informació pública

No hi hagut canvis rellevants.

3.8 Mapa de processos

S’ha afegit el mapa de processos del Centre

3.9 Gestió Documental

S’ha afegit aquest apartat de nou

3.10 Processos

S’ha actualitzat aquest apartat amb els processos
associats

3.11 Taula general d'indicadors

S’ha actualitzat aquest apartat amb els indicadors
associats

4. Revisions del SGIQ del Centre

S’ha actualitzat la darrera dada.
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5. PLA DE MILLORA DEL CENTRE DE DRET
Codi

Nivell d'afectació

Estat

Termini

Prioritat

Responsable Requerida Estàndard Vinculat al
per AQU
SGIQ

Problema detectat

Acció proposada

Objectiu a assolir

Indicador

Resultat

Origen
(informe)

Implica
modificació de
la memòria?

DRET.0047

M.U. Avançat en Tancada
Ciències Jurídiques

31-07-2022 Mitja

Coordinador

No

E1.2

Recomanació del
Comitè d'Avaluació
Externa

Revisar les
competències
específiques

Adequar el redactat
de les competències
i reforçar els
continguts de les
optatives

Assolit

Acreditació Sí
graus
2013-2014
(AQU,
30.7.2015)

DRET.0061

M.U. en
Criminologia i
Execució Penal

Tancada

31-07-2022 Alta

Coordinadors

No

E1.2

Recomanació del
Comitè d'Avaluació
Externa

Analitzar els
objectius del màster
en el futur i valorar
la creació d'un
itinerari específic
per alumnes de
Criminologia

Analitzar els
objectius del màster
en el futur i valorar
la creació d'un
itinerari específic
per alumnes de
Criminologia

No assolit

Acreditació SI
màster
2015-2016
(AQU,
15.6.2018)

DRET.0123

Grau en Dret

Tancada

01-11-2021 Alta

PDIs | UCA Dret No

E1.2

La forma de transmetre
el coneixement al món
actual haurien de ser
adequats amb el pla
d'estudis.

Jornades de reflexió
per part del
professorat en els
propers sis mesos
per adoptar un
plantejament
educatiu que es
pugui projectar en
els deu anys
següents.

Renovar i/o
actualitzar les
titulacions
adreçades al món
laboral vigent.

No assolit

Seguiment
2017-2018

Sí

DRET.0138

Grau en Dret

En procés

18-06-2022 Alta

Coordinador
acadèmic

E1.2

La taxa d'abandonament
al primer curs acadèmic
del Grau en Dret és
massa elevada.
Assignatures amb molts
crèdits al darrer
trimestre del 1er curs.

Revisió del Pla
d'Estudis del Grau
en Dret amb la
implicació d'un
canvi de trimestre
d'algunes
assignatures
obligatòries de
primer curs

Evitar acumulació % taxa
d'assignatures en un d'abandona
trimestre crític pels ment
estudiants.

Seguiment
2017-2018

Sí

No

modificació
de la
memòria |
actes de les
jornades

Pàgina l 24

DRET.0139

Grau en Dret

DRET.0146

Tancada

18-06-2022 Alta

Coordinador
acadèmic |
UGA Dret

No

E1.2

Els estudiants del Grau
en Dret consideren que
la formació rebuda no
ha permès millorar les
seves habilitats
comunicatives, segons
l'Enquesta de Satisfacció
dels Graduats
2017-2018.

Afegir una optativa
d'oratòria per
juristes els propers
cursos al primer
trimestre del tercer
curs.

Desenvolupar una canvi del pla Assolit
de les principals
d'estudis
habilitats
transversals que es
demana d'un jurista:
la comunicació.

Seguiment
2017-2018

M.U. Avançat en En procés
Ciències Jurídiques

31-12-2023 Alta

Coordinador del No
MACJ y
Comisión de
Másteres del
Departamento

E1.2

Algunes de les
assignatures optatives
que consten a la
Memòria de verificació
del MACJ fa ja temps
que no s'ofereixen o no
han arribat mai a
oferir-se

Suprimir aquestes
assignatures de la
Memòria de
verificació del MACJ

Es persegueix que la
Memòria de
verificació reflecteix
adequadament la
realitat actual del
MACJ

-

Autoinforme Sí
de
acreditación
másteres
2017-2018

DRET.0163

M.U. en Dret
Global i Europeu

Tancada

31-12-2021 Alta

Coordinador del No
máster

E1.2

Número reducido de
optativas

Ampliar la oferta de Ampliar el diapasón
optativas en la rama de optativas
de conocimiento de ofertadas con el
objetivo de que el
estudiante adquiera
un perfil más
especializado

No assolit

Acreditació Sí
màster
2017-2018
(autoinf.
2019)

DRET.0171

M.U. en Dret
Global i Europeu

En procés

31-12-2021 Alta

Coordinador del No
máster

E1.2

Insuficiencia en la
información
proporcionada por
algunos de los
profesores en el PDA

Revisar las guías
docentes y
contactar con los
profesores que
ofrece una
información
insuficiente

Detectar aquellas
guías docentes que
ofrecen menos
información sobre el
funcionamiento de
la asignatura

-

Autoinforme No
de
acreditación
másteres
2017-2018

DRET.0180

M.U. en Dret
Global i Europeu

En procés

31-12-2022 Alta

Servei de
Suport
Administratiu
del Màster

E1.2

[RECOMANACIÓ DEL
COMITÈ D'AVALUACIÓ
EXTERN] Dos
asignaturas obligatorias
verificadas en la
memoria del MEGL no
figuran en el plan de
estudios que se publica
en la web de la
titulación

Actualizar los planes
de estudios o las
memorias de la
titulación a medida
que se hagan
cambios en la oferta
docente.

Evitar las
incongruencias
entre memoria y
página web.

-

IDA 2020
No
(Autoinform
e
Acreditació,
curs avaluat
2018-2019)

Sí
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No

DRET.0181

M.U. Avançat en En procés
Ciències Jurídiques

01-09-2022 Alta

Coordinació del Sí
màster

E1.2

[RECOMANACIÓ
COMITÈ D'AVALUACIÓ
EXTERN] Las
competencias mínimas
equivalentes para todo
el alumnado no se
adquieren dado la
optatividad que hay en
las asignaturas a lo largo
del máster

Ampliar la
obligatoriedad en el
plan de estudios
hasta conseguir un
total de entre 9 y 15
créditos obligatorios

Reflejar unas
competencias
comunes en todo el
alumnado sin
diversificar
demasiado los
contenidos que
impidan una línea
común entre todos
los alumnos del
máster

-

IDA 2020
Sí
(Autoinform
e
Acreditació,
curs avaluat
2018-2019)

DRET.0208

Grau en
Criminologia i
Polítiques
Públiques de
Prevenció

Tancada

01-11-2021 Alta

PDIs | UCA Dret No

E1.2

La forma de transmetre
el coneixement al món
actual hauríen de ser
adequats amb el pla
d'estudis.

Jornades de reflexió
per part del
professorat en els
propers sis mesos
per adoptar un
plantejament
educatiu que es
pugui projectar en
els deu anys
següents.

Renovar i/o
actualitzar les
titulacions
adreçades al món
laboral vigent.

modificació
de la
memòria |
actes de les
jornades

No assolit

Seguiment
2017-2018

Sí

DRET.0209

Grau en Relacions Tancada
Laborals

01-11-2021 Alta

PDIs | UCA Dret No

E1.2

La forma de transmetre
el coneixement al món
actual hauríen de ser
adequats amb el pla
d'estudis.

Jornades de reflexió
per part del
professorat en els
propers sis mesos
per adoptar un
plantejament
educatiu que es
pugui projectar en
els deu anys
següents.

Renovar i/o
actualitzar les
titulacions
adreçades al món
laboral vigent.

modificació
de la
memòria |
actes de les
jornades

No assolit

Seguiment
2017-2018

Sí

DRET.0210

M.U. Avançat en Tancada
Ciències Jurídiques

01-11-2021 Alta

PDIs | UCA Dret No

E1.2

La forma de transmetre
el coneixement al món
actual hauríen de ser
adequats amb el pla
d'estudis.

Jornades de reflexió
per part del
professorat en els
propers sis mesos
per adoptar un
plantejament
educatiu que es
pugui projectar en
els deu anys
següents.

Renovar i/o
actualitzar les
titulacions
adreçades al món
laboral vigent.

modificació
de la
memòria |
actes de les
jornades

No assolit

Seguiment
2017-2018

Sí
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DRET.0211

M.U. en Dret
Global i Europeu

DRET.0049

Tancada

01-11-2021 Alta

PDIs | UCA Dret No

E1.2

La forma de transmetre
el coneixement al món
actual haurien de ser
adequats amb el pla
d'estudis.

Jornades de reflexió
per part del
professorat en els
propers sis mesos
per adoptar un
plantejament
educatiu que es
pugui projectar en
els deu anys
següents.

Renovar i/o
actualitzar les
titulacions
adreçades al món
laboral vigent.

M.U. Avançat en Tancada
Ciències Jurídiques

31-12-2021 Mitja

Coordinador

No

E1.3

Recomanació del
Comitè d'Avaluació
Externa

Incloure o concretar
dins dels criteris de
selecció elements
de prioritat per a
professionals o
graduats en Dret

DRET.0050

M.U. Avançat en Tancada
Ciències Jurídiques

31-12-2021 Mitja

Coordinador

No

E1.3

Recomanació del
Comitè d'Avaluació
Externa

DRET.0154

M.U. en Dret
Global i Europeu

En procés

31-12-2022 Alta

Coord. del
No
máster |
Vicerrectorado
de RRII

E1.3

La exigencia de la
admisión en el máster
impide cubrir todas las
plazas aunque haya una
demanda superior a las
plazas ofertadas

DRET.0155

M.U. en Dret
Global i Europeu

En procés

31-12-2023 Alta

Coord. del
No
máster |
Vicerrectorado
de RRII

E1.3

Homogeneidad
Incluir universidades Diversificar el origen
geográfica de los
de prestigio de los geográfico de los
estudiantes solicitantes continentes africano estudiantes
y asiático en la
matriculados
selección de los
objetivos de
difusión

DRET.0170

M.U. en Dret
Global i Europeu

Tancada

31-12-2021 Alta

Coordinador del No
máster

E1.3

Mejorable participación Intensificar las
de los estudiantes
relaciones con las
"incoming" de las
universidades

No assolit

Seguiment
2017-2018

Incloure o concretar
dins dels criteris de
selecció elements
de prioritat per a
professionals o
graduats en Dret

Assolit

Acreditació SI
graus
2013-2014
(AQU,
30.7.2015)

Incloure
complements
formatius per als
estudiants sense
formació jurídica
prèvia

Incloure
complements
formatius per als
estudiants sense
formació jurídica
prèvia

No assolit

Acreditació SI
graus
2013-2014
(AQU,
30.7.2015)

Considerar los
mecanismos de
difusión para atraer
a estudiantes
provenientes de
universidades
estratégicas de
excelencia

Llegar a las 35
plazas ofertadas
primando la
excelencia de los
estudiantes

% de
No assolit
estudiantes
de dichas
universidade
s

Autoinforme No
de
acreditación
másteres
2017-2018

próximos
No assolit
resultados
de la tabla
1.2 del E1.3

Autoinforme No
de
acreditación
másteres
2017-2018

Aumentar el interés
y la atracción hacia
la UPF de los
estudiantes de las

modificació
de la
memòria |
actes de les
jornades

-

Sí

Autoinforme No
de
acreditación
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universidades suscritas
al acuerdo CIEL

participantes en el
acuerdo CIEL

otras Facultades de
Derecho del
Acuerdo CIEL

másteres
2017-2018

DRET.0182

M.U. Avançat en En procés
Ciències Jurídiques

01-09-2022 Alta

Coordinació del Sí
màster

E1.3

[RECOMANACIÓ DEL
COMITÈ EXTERN]
Inexistencia de
complementos
formativos en ambas
titulaciones que
permitan a los
estudiantes foráneos
seguir el contenido con
uniformidad

Creación de
propedéuticos que
faciliten la toma de
contacto con las
diferentes ramas del
derecho

Garantizar los
Instauració saberes necesarios dels
para seguir la
propedèutics
formación de la
disciplina, antes del
comienzo con la
metodología.

IDA 2020
Sí
(Autoinform
e
Acreditació,
curs avaluat
2018-2019)

DRET.0183

M.U. en Dret
Global i Europeu

En procés

01-09-2022 Alta

Coordinació del Sí
màster

E1.3

[RECOMANACIÓ DEL
COMITÈ EXTERN]
Inexistencia de
complementos
formativos en ambas
titulaciones que
permitan a los
estudiantes foráneos
seguir el contenido con
uniformidad

Creación de
propedéuticos que
faciliten la toma de
contacto con las
diferentes ramas del
derecho

Garantizar los
Instauració saberes necesarios dels
para seguir la
propedèutics
formación de la
disciplina, antes del
comienzo con la
metodología.

IDA 2020
Sí
(Autoinform
e
Acreditació,
curs avaluat
2018-2019)

DRET.0184

M.U. Avançat en En procés
Ciències Jurídiques

01-09-2022 Alta

Coordinació del Sí
màster i OPD

E1.3

[RECOMANACIÓ
COMITÈ D'AVALUACIÓ
EXTERN] En la memoria
del máster ni en la web
se especifican que sea
obligatorio un mínimo
de inglés cuando en su
currículo sí existen
asignaturas impartidas
en inglés

Explicitar un
requisito mínimo
del B2 (MCER) en
lengua inglesa en el
acceso del máster

Establecer
Modificació mecanismos que
de la
permitan garantizar memòria
que los alumnos del
MACJ que cursan
asignaturas en
inglés puedan
implicarse
completamente en
su funcionamiento y
desarrollo

IDA 2020
Sí
(Autoinform
e
Acreditació,
curs avaluat
2018-2019)

DRET.0185

M.U. en Dret
Global i Europeu

01-09-2022 Alta

Coordinació del Sí
màster i OPD

E1.3

[RECOMANACIÓ DEL
COMITÈ EXTERN] En la
memoria del máster ni
en la web se especifican
que sea obligatorio un
mínimo de inglés
cuando en su currículo

Explicitar un
requisito mínimo
del B2 (MCER) en
lengua inglesa en el
acceso del máster

Establecer
Modificació mecanismos que
de la
permitan garantizar memòria
que los alumnos del
MEGL puedan
implicarse
completamente en

IDA 2020
Sí
(Autoinform
e
Acreditació,
curs avaluat
2018-2019)

En procés
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todas las asignaturas
son impartidas en inglés

su funcionamiento y
desarrollo.

DRET.0188

M.U. Avançat en En procés
Ciències Jurídiques

01-09-2022 Alta

Coordinació del Sí
màster, OPPE i
OPD

E1.3

[RECOMANACIÓ DEL
Reducir el número
COMITÈ D'AVALUACIÓ de plazas de acceso
EXTERN] Quedan plazas al máster
sin cubrir debido a que
la oferta de plazas es
mayor que la cantidad
de alumnos que se
admiten al máster.

Adecuar la oferta de Modificació plazas ofertadas en de la
el MACJ a un
memòria
número más acorde
con el que en los
últimos cursos viene
accediendo a los
estudios de este
título

IDA 2020
Sí
(Autoinform
e
Acreditació,
curs avaluat
2018-2019)

DRET.0189

M.U. Avançat en Tancada
Ciències Jurídiques

01-09-2021 Alta

Coordinació del Sí
màster

E1.3

[RECOMANACIÓ CAE]
Desdoblar grupos.
situación de exceso de
estudiantes en el grupo
se produce con la unión
de los estudiantes de las
dos titulaciones (MACJ y
MEGL) en las
asignaturas que se
imparten en inglés

Asegurar la
adecuación en el
nivel de formación
de todos los
alumnos.

Creació de
dos grups

Assolit

IDA 2020
No
(Autoinform
e
Acreditació,
curs avaluat
2018-2019)

DRET.0190

M.U. en Dret
Global i Europeu

Tancada

01-09-2021 Alta

Coordinació del Sí
màster

E1.3

[RECOMANACIÓ CAE]
Desdoblar grupos.
situación de exceso de
estudiantes en el grupo
se produce con la unión
de los estudiantes de las
dos titulaciones (MACJ y
MEGL) en las
asignaturas que se
imparten en inglés.

Asegurar la
adecuación en el
nivel de formación
de todos los
alumnos.

Creació de
dos grups

Assolit

IDA 2020
No
(Autoinform
e
Acreditació,
curs avaluat
2018-2019)

DRET.0006

Grau en Dret

Tancada

31-07-2022 Alta

Degà,
No
vicedegans,
caps d'estudis,
coordinadors
docents

E1.4

Els estudiants
consideren que la
coordinació de les
assignatures dels graus
podria millorar

Nomenar un
coordinador docent
per a cada
assignatura

Millorar la
coordinació de
continguts de les
assignatures
dels graus

Assolit

Seguiment NO
2015-2016
(Inf.,
18.12.2017)

DRET.0036

Grau en Relacions Tancada
Laborals

31-12-2021 Alta

Degà,
No
vicedegans,
caps d'estudis,
coordinadors
docents

E1.4

Els estudiants
consideren que la
coordinació de les
assignatures dels graus
podria millorar

Nomenar un
coordinador docent
per a cada
assignatura

Millorar la
coordinació de
continguts de les
assignatures
dels graus

Assolit

Seguiment NO
2015-2016
(Inf.,
18.12.2017)
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DRET.0125

Grau en Dret

Tancada

19-12-2021 Mitja

Coordinador
No
acadèmic de la
titulació

E1.4

Segons l'Enquesta de
S’incrementa la
Satisfacció dels Graduats periodicitat de les
es considera que no hi reunions entre el
ha hagut una
director, cap
coordinació eficaç en els d’estudis i
continguts de les
coordinador de
assignatures per evitar docència del Grau.
solapaments.

Evitar afectar els
estudiants amb el
solapaments
d'assignatures

% de
satisfacció
propera
enquesta |
actes
reunions

DRET.0126

Grau en
Criminologia i
Polítiques
Públiques de
Prevenció

En procés

19-12-2021 Alta

Professor
No
responsable de
l'assignatura

E1.4

Segons l'Enquesta de
Implementar
Satisfacció dels Graduats mesures per tal que
es considera que la
millorar els
docència impartida en continguts
les classes magistrals i la criminològics a les
impartida als seminaris assignatures menys
o de pràctiques no han específicament
estat ben coordinades. vinculades amb la
matèria.

Coordinar les
classes pràctiques
i/o de seminaris
amb les classes
magistrals.

DRET.0127

Grau en
Criminologia i
Polítiques
Públiques de
Prevenció

En procés

30-12-2021 Alta

Coordinador
No
acadèmic |
Responsable de
Qualitat

E1.4

Segons l'Enquesta de
Reexaminar el
Satisfacció dels Graduats seguiment de la
es considera que la
Guia Pedagògica per
docència impartida en a la incorporació
les classes magistrals i la dels coneixements
impartida als seminaris adquirits en les
o de pràctiques no han assignatures
estat ben coordinades. metodològiques en
les pràctiques i
seminaris d’altres
assignatures.

Coordinar les
classes pràctiques
i/o de seminaris
amb les classes
magistrals.

DRET.0157

M.U. en Dret
Global i Europeu

En procés

30-12-2021 Alta

Coord. del
No
máster | RRHH

E1.4

Déficit de recursos
Contratación de
Alilgerar y distribuir contratación humanos de apoyo a la personal de soporte las tareas de
coordinación del máster
coordinación

Autoinforme No
de
acreditación
másteres
2017-2018

DRET.0158

M.U. en Dret
Global i Europeu

En procés

31-10-2021 Alta

Coordinador del No
máster

E1.4

Límites en la
comunicación entre el
coordinador y el grupo
de estudiantes.

Autoinforme No
de
acreditación
másteres
2017-2018

Nombramiento de
un delegado

Facilitar la
comunicación para
mejorar la
coordinación del
programa

Assolit

Seguiment
2017-2018

No

publicació
pla d'estudis
assignatura
afectada

Seguiment
2017-2018

No

canvis a la
Guia
Pedagògica

Seguiment
2017-2018

No

-

acta de
nombramien
to del/ la
delegado/a

Pàgina l 30

DRET.0197

Grau en
Criminologia i
Polítiques
Públiques de
Prevenció

Tancada

19-12-2021 Mitja

Coordinador
No
acadèmic de la
titulació

E1.4

Segons l'Enquesta de
S’incrementa la
Satisfacció dels Graduats periodicitat de les
es considera que no hi reunions entre el
ha hagut una
director, cap
coordinació eficaç en els d’estudis i
continguts de les
coordinador de
assignatures per evitar docència del Grau.
solapaments.

Evitar afectar els
estudiants amb el
solapaments
d'assignatures

% de
satisfacció
propera
enquesta |
actes
reunions

Assolit

Seguiment
2017-2018

NO

DRET.0198

Grau en Relacions Tancada
Laborals

19-12-2021 Mitja

Coordinador
No
acadèmic de la
titulació

E1.4

Segons l'Enquesta de
S’incrementa la
Satisfacció dels Graduats periodicitat de les
es considera que no hi reunions entre el
ha hagut una
director, cap
coordinació eficaç en els d’estudis i
continguts de les
coordinador de
assignatures per evitar docència del Grau.
solapaments.

Evitar afectar els
estudiants amb el
solapaments
d'assignatures

% de
satisfacció
propera
enquesta |
actes
reunions

Assolit

Seguiment
2017-2018

NO

DRET.0205

M.U. en
Criminologia i
Execució Penal

Tancada

31-12-2021 Baixa

UGA de Dret i No
coordinació del
Màster

E2.1

Molts estudiants no
acaben d'entendre que
és un màster de recerca
i no n'hi ha pràctiques
associades al màster.

Millorar el web on
s'especifiqui que no
n'hi ha pràctiques
curriculars, ja que
aquesta informació
no hi consta

Reconduir el parer web
dels estudiants
modificat
quant al màster
abans que el
comencin perquè
no és portin una
decepció després
perquè no compleix
les seves
expectatives.

Assolit

ISC
No
2019-2020
(c.a.
2018-2019)

DRET.0103

UCA de Dret

Tancada

30-04-2022 Alta

Centre

No

E3.2

No es disposa
d’indicadors sobre la
qualitat en els processos
de gestió

Preguntar sobre la
satisfacció global
amb la qualitat dels
processos de gestió
en les enquestes
dirigides als grups
d’interès

Incorporar dades
sobre la qualitat
dels processos de
gestió associats al
SIGQ de la UCA de
Dret

Assolit

Acreditació NO
doctorat
2016-2017;
Revisió SGIQ
(28.2.2018)

DRET.0121

Grau en Dret

Tancada

29-11-2021 Mitja

UGA Dret

No

E3.2

Baixa participació en
l'Enquesta de Satisfacció
dels Graduats dels graus
de la Facultat de Dret.

Fer difusió de
l'Enquesta de
Satisfacció dels
Graduats als
estudiants del
darrer curs de
cadascuna de les
titulacions. Recalcar

Aconseguir la
implicació dels
estudiants graduats
en la contestació de
l’enquesta.

% de
Assolit
contestació a
l'enquesta
següent

Seguiment
2017-2018
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No

la importància de
contestar-la.
DRET.0122

Grau en Dret

Tancada

25-06-2022 Alta

Reponsable de No
Qualitat |
Secretaria del
Centre

E3.2

Bona part dels graduats
de les titulacions de la
Facultat de Dret
consideren que
l’estructura del pla
d’estudis no ha permès
fer una progressió
adequada del seu
aprenentatge.

Fer una exploració
prèvia, a tall
d'enquesta
anònima, amb els
estudiants d'últim
curs de cadascuna
de les titulacions i
acarar les dades que
surtin amb les
dades de la seva
promoció a l'EVSOE.

Saber què manca
segons les opinions
dels graduats per
aconseguir que els
estudiants actuals i
futurs facin una
progressió més
acurada del seu
aprenentatge
segons el pla
d'estudis.

coeficient de No assolit
diferència
entre
enquestes

Seguiment
2017-2018

No

DRET.0132

UCA de Dret

En procés

18-06-2022 Alta

Professors
No
encarregats de
l'assignatura

E3.2

Participació nul·la a
l'enquesta del Curs
d'Introducció
Universitària, col·locant
les titulacions de la
Facultat de Dret amb la
participació més baixa
de tota la comunitat
universitària

Instar als professors
encarregats del Curs
d'Introducció
Universitària a què
els estudiants
contestin
l'enquesta. Posar un
avís a l'Aula Global.

Contestar
l'enquesta de CIU i
aconseguir una
participació més
alta

%
participació
propera
enquesta CIU

Seguiment
2017-2018

No

DRET.0147

UCA de Dret

En procés

31-12-2023 Alta

Coordinador del No
máster

E3.2

Com succeeix en tots els Introduir una petita
màsters, alguns alumnes enquesta adreçada
no acaben formalitzant als alumnes que no
la matrícula després
acaben formalitzant
d'haver estat admesos al la matrícula,
màster
després d'haver
estat admesos al
màster

Conèixer els motius
que els han portat a
no formalitzar la
matrícula després
d'haver estat
admesos

Parcialment Acreditació No
assolit
màster
2017-2018
(autoinf.
2019)

DRET.0153

M.U. Avançat en Tancada
Ciències Jurídiques

31-12-2021 Alta

Coordinador del No
máster

E3.2

Abandono en la
matriculación del
máster por parte de
algunos estudiantes
pese a haber sido
seleccionados para
cursarlo

Realizar una
encuesta propia
para detectar los
motivos por los que
el estudiante o la
estudiante decide
no formalizar la
matrícula

Proponer mejoras
en función de los
motivos expuestos
por los estudiantes
en la encuesta.

-

Autoinforme No
de
acreditación
másteres
2017-2018

DRET.0156

Grau en Dret

31-12-2021 Alta

Coordinador del No
máster

E3.2

Abandono en la
matriculación del
máster por parte de

Realizar una
encuesta propia
para detectar los

Proponer mejoras
en función de los
motivos expuestos

-

Autoinforme No
de
acreditación

Tancada

% de
estudiantes
que
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algunos estudiantes
pese a haber sido
seleccionados para
cursarlo

motivos por los que por los estudiantes contestan la
el estudiante o la
en la encuesta.
encuestra
estudiante decide
no formalizar la
matrícula

DRET.0166

UCA de Dret

En procés

31-12-2021 Alta

UPEQ

No

E3.2

No existen datos de la
inserción laboral
respecto a los titulados
del máster porque la
última encuesta
realizada por la AQU
abracaba la promoción
2011-2012 y por
entonces no había
titulados del máster

Mientras no
tengamos datos de
la encuesta de la
AQU, realizar una
encuesta a todos los
titulados del máster
para conocer su
situación laboral.

Valorar y actuar
adecuadamente
sobre las
necesidades que
pudiesen detectarse
en el ámbito laboral

DRET.0167

Grau en Dret

En procés

31-12-2021 Alta

Coordinador del No
máster

E3.2

Baja participación de los
estudiantes de máster
en las encuestas de
satisfacción gestionadas
desde la UPEC

Enviar mensajes a
los alumnos para
recordar que
rellenen las
encuestas de
satisfacción. Estos
mensajes se
enviarán antes de la
recepción de las
encuestas y durante
el periodo en que
están activadas.

Incentivar la
participación de los
estudiantes del
máster en las
próximas
convocatorias

DRET.0168

Grau en Dret

Tancada

31-12-2021 Alta

UPEQ

No

E3.2

No se dispone de
Efectuar encuestas
información anual
anualmente
actualizada sobre la
inserción laboral, ya que
la encuesta es trienal

Obtener
información con una
periodicidad
superior sobre la
inserción laboral

DRET.0212

UCA de Dret

En procés

29-11-2021 Mitja

UGA Dret

No

E3.2

Baixa participació en
l'Enquesta de Satisfacció
dels Graduats dels graus
de la Facultat de Dret.

Aconseguir la
implicació dels
estudiants graduats
en la contestació de
l’enquesta.

Fer difusió de
l'Enquesta de
Satisfacció dels
Graduats als
estudiants del
darrer curs de
cadascuna de les
titulacions. Recalcar

másteres
2017-2018

-

% de
respuestas
en las
próximas
encuestas

Autoinforme No
de
acreditación
másteres
2017-2018

Parcialment Autoinforme No
assolit
de
acreditación
másteres
2017-2018

-

Autoinforme No
de
acreditación
másteres
2017-2018

% de
Parcialment Seguiment
contestació a assolit
2017-2018
l'enquesta
següent
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No

la importància de
contestar-la.
DRET.0213

M.U. Avançat en Tancada
Ciències Jurídiques

29-11-2021 Mitja

UGA Dret

No

E3.2

Baixa participació en
l'Enquesta de Satisfacció
dels Graduats dels graus
de la Facultat de Dret.

Fer difusió de
l'Enquesta de
Satisfacció dels
Graduats als
estudiants del
darrer curs de
cadascuna de les
titulacions. Recalcar
la importància de
contestar-la.

Aconseguir la
implicació dels
estudiants graduats
en la contestació de
l’enquesta.

% de
contestació a
l'enquesta
següent

Seguiment
2017-2018

No

DRET.0214

Grau en Relacions Tancada
Laborals

29-11-2021 Mitja

UGA Dret

No

E3.2

Baixa participació en
l'Enquesta de Satisfacció
dels Graduats dels graus
de la Facultat de Dret.

Fer difusió de
l'Enquesta de
Satisfacció dels
Graduats als
estudiants del
darrer curs de
cadascuna de les
titulacions. Recalcar
la importància de
contestar-la.

Aconseguir la
implicació dels
estudiants graduats
en la contestació de
l’enquesta.

% de
contestació a
l'enquesta
següent

Seguiment
2017-2018

No

DRET.0215

Grau en
Criminologia i
Polítiques
Públiques de
Prevenció

Tancada

29-11-2021 Mitja

UGA Dret

No

E3.2

Baixa participació en
l'Enquesta de Satisfacció
dels Graduats dels graus
de la Facultat de Dret.

Fer difusió de
l'Enquesta de
Satisfacció dels
Graduats als
estudiants del
darrer curs de
cadascuna de les
titulacions. Recalcar
la importància de
contestar-la.

Aconseguir la
implicació dels
estudiants graduats
en la contestació de
l’enquesta.

% de
contestació a
l'enquesta
següent

Seguiment
2017-2018

No

DRET.0216

UCA de Dret

En procés

25-06-2022 Alta

Reponsable de No
Qualitat |
Secretaria del
Centre

E3.2

Bona part dels graduats
de les titulacions de la
Facultat de Dret
consideren que
l’estructura del pla
d’estudis no ha permès
fer una progressió
adequada del seu
aprenentatge.

Fer una exploració
prèvia, a tall
d'enquesta
anònima, amb els
estudiants d'últim
curs de cadascuna
de les titulacions i
acarar les dades que
surtin amb les

Saber què manca
segons les opinions
dels graduats per
aconseguir que els
estudiants actuals i
futurs facin una
progressió més
acurada del seu
aprenentatge

coeficient de diferència
entre
enquestes

Seguiment
2017-2018

No
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dades de la seva
segons el pla
promoció a l'EVSOE. d'estudis.
DRET.0217

M.U. Avançat en En procés
Ciències Jurídiques

25-06-2022 Alta

Reponsable de No
Qualitat |
Secretaria del
Centre

E3.2

Bona part dels graduats
de les titulacions de la
Facultat de Dret
consideren que
l’estructura del pla
d’estudis no ha permès
fer una progressió
adequada del seu
aprenentatge.

Fer una exploració
prèvia, a tall
d'enquesta
anònima, amb els
estudiants d'últim
curs de cadascuna
de les titulacions i
acarar les dades que
surtin amb les
dades de la seva
promoció a l'EVSOE.

Saber què manca
segons les opinions
dels graduats per
aconseguir que els
estudiants actuals i
futurs facin una
progressió més
acurada del seu
aprenentatge
segons el pla
d'estudis.

coeficient de diferència
entre
enquestes

Seguiment
2017-2018

No

DRET.0218

Grau en Relacions Tancada
Laborals

25-06-2022 Alta

Reponsable de No
Qualitat |
Secretaria del
Centre

E3.2

Bona part dels graduats
de les titulacions de la
Facultat de Dret
consideren que
l’estructura del pla
d’estudis no ha permès
fer una progressió
adequada del seu
aprenentatge.

Fer una exploració
prèvia, a tall
d'enquesta
anònima, amb els
estudiants d'últim
curs de cadascuna
de les titulacions i
acarar les dades que
surtin amb les
dades de la seva
promoció a l'EVSOE.

Saber què manca
segons les opinions
dels graduats per
aconseguir que els
estudiants actuals i
futurs facin una
progressió més
acurada del seu
aprenentatge
segons el pla
d'estudis.

coeficient de diferència
entre
enquestes

Seguiment
2017-2018

No

DRET.0219

Grau en
Criminologia i
Polítiques
Públiques de
Prevenció

Tancada

25-06-2022 Alta

Reponsable de No
Qualitat |
Secretaria del
Centre

E3.2

Bona part dels graduats
de les titulacions de la
Facultat de Dret
consideren que
l’estructura del pla
d’estudis no ha permès
fer una progressió
adequada del seu
aprenentatge.

Fer una exploració
prèvia, a tall
d'enquesta
anònima, amb els
estudiants d'últim
curs de cadascuna
de les titulacions i
acarar les dades que
surtin amb les
dades de la seva
promoció a l'EVSOE.

Saber què manca
segons les opinions
dels graduats per
aconseguir que els
estudiants actuals i
futurs facin una
progressió més
acurada del seu
aprenentatge
segons el pla
d'estudis.

coeficient de diferència
entre
enquestes

Seguiment
2017-2018

No

DRET.0223

M.U. en Dret
Global i Europeu

Tancada

31-12-2021 Alta

Coordinador del No
máster

E3.2

Baja participación de los
estudiantes de máster
en las encuestas de
satisfacción

Enviar mensajes a
los alumnos para
recordar que
rellenen las
encuestas de
satisfacción. Estos
mensajes se

Incentivar la
participación de los
estudiantes del
máster en las
próximas
convocatorias

% de
respuestas
en las
próximas
encuestas

Autoinforme No
de
acreditación
másteres
2017-2018

-
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enviarán antes de la
recepción de las
encuestas y durante
el periodo en que
están activadas.
DRET.0224

M.U. en Dret
Global i Europeu

Tancada

31-08-2022 Alta

Coordinador del No
máster

E3.2

Baja participación de los
estudiantes de máster
en las encuestas de
satisfacción gestionadas
desde la UPEC

Enviar mensajes a
los alumnos para
recordar que
rellenen las
encuestas de
satisfacción. Estos
mensajes se
enviarán antes de la
recepción de las
encuestas y durante
el periodo en que
están activadas.

Incentivar la
participación de los
estudiantes del
máster en las
próximas
convocatorias

% de
respuestas
en las
próximas
encuestas

-

Autoinforme No
de
acreditación
másteres
2017-2018

DRET.0225

M.U. Avançat en Tancada
Ciències Jurídiques

31-08-2022 Alta

Coordinador del No
máster

E3.2

Baja participación de los
estudiantes de máster
en las encuestas de
satisfacción gestionadas
desde la UPEC

Enviar mensajes a
los alumnos para
recordar que
rellenen las
encuestas de
satisfacción. Estos
mensajes se
enviarán antes de la
recepción de las
encuestas y durante
el periodo en que
están activadas.

Incentivar la
participación de los
estudiantes del
máster en las
próximas
convocatorias

% de
respuestas
en las
próximas
encuestas

-

Autoinforme No
de
acreditación
másteres
2017-2018

DRET.0226

Grau en Relacions Tancada
Laborals

31-08-2022 Alta

Coordinador del No
máster

E3.2

Baja participación de los
estudiantes de máster
en las encuestas de
satisfacción gestionadas
desde la UPEC

Enviar mensajes a
los alumnos para
recordar que
rellenen las
encuestas de
satisfacción. Estos
mensajes se
enviarán antes de la
recepción de las
encuestas y durante
el periodo en que
están activadas.

Incentivar la
participación de los
estudiantes del
máster en las
próximas
convocatorias

% de
respuestas
en las
próximas
encuestas

-

Autoinforme No
de
acreditación
másteres
2017-2018
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DRET.0227

Grau en
Criminologia i
Polítiques
Públiques de
Prevenció

Tancada

31-08-2022 Alta

Coordinador del No
máster

E3.2

Baja participación de los
estudiantes de máster
en las encuestas de
satisfacción gestionadas
desde la UPEC

Enviar mensajes a
los alumnos para
recordar que
rellenen las
encuestas de
satisfacción. Estos
mensajes se
enviarán antes de la
recepción de las
encuestas y durante
el periodo en que
están activadas.

DRET.0228

Grau en
Criminologia i
Polítiques
Públiques de
Prevenció

Tancada

30-07-2022 Alta

UPEQ

No

E3.2

No se dispone de
Efectuar encuestas
información anual
anualmente
actualizada sobre la
inserción laboral, ya que
la encuesta es trienal

DRET.0229

Grau en Relacions Tancada
Laborals

30-07-2022 Alta

UPEQ

No

E3.2

DRET.0230

M.U. Avançat en Tancada
Ciències Jurídiques

30-07-2022 Alta

UPEQ

No

DRET.0231

M.U. en Dret
Global i Europeu

Tancada

30-07-2022 Alta

UPEQ

DRET.0232

Grau en
Criminologia i
Polítiques
Públiques de
Prevenció

Tancada

31-08-2022 Alta

-

Autoinforme No
de
acreditación
másteres
2017-2018

Obtener
información con una
periodicidad
superior sobre la
inserción laboral

-

Autoinforme No
de
acreditación
másteres
2017-2018

No se dispone de
Efectuar encuestas
información anual
anualmente
actualizada sobre la
inserción laboral, ya que
la encuesta es trienal

Obtener
información con una
periodicidad
superior sobre la
inserción laboral

-

Autoinforme No
de
acreditación
másteres
2017-2018

E3.2

No se dispone de
Efectuar encuestas
información anual
anualmente
actualizada sobre la
inserción laboral, ya que
la encuesta es trienal

Obtener
información con una
periodicidad
superior sobre la
inserción laboral

-

Autoinforme No
de
acreditación
másteres
2017-2018

No

E3.2

No se dispone de
Efectuar encuestas
información anual
anualmente
actualizada sobre la
inserción laboral, ya que
la encuesta es trienal

Obtener
información con una
periodicidad
superior sobre la
inserción laboral

-

Autoinforme No
de
acreditación
másteres
2017-2018

Coordinador del No
máster

E3.2

Abandono en la
matriculación del
máster por parte de
algunos estudiantes
pese a haber sido
seleccionados para
cursarlo

Proponer mejoras
en función de los
motivos expuestos
por los estudiantes
en la encuesta.

% de
estudiantes
que
contestan la
encuestra

Autoinforme No
de
acreditación
másteres
2017-2018

Realizar una
encuesta propia
para detectar los
motivos por los que
el estudiante o la
estudiante decide
no formalizar la
matrícula

Incentivar la
participación de los
estudiantes del
máster en las
próximas
convocatorias

% de
respuestas
en las
próximas
encuestas
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DRET.0233

Grau en Relacions Tancada
Laborals

31-08-2022 Alta

Coordinador del No
máster

E3.2

Abandono en la
matriculación del
máster por parte de
algunos estudiantes
pese a haber sido
seleccionados para
cursarlo

Realizar una
encuesta propia
para detectar los
motivos por los que
el estudiante o la
estudiante decide
no formalizar la
matrícula

Proponer mejoras
en función de los
motivos expuestos
por los estudiantes
en la encuesta.

% de
estudiantes
que
contestan la
encuestra

Autoinforme No
de
acreditación
másteres
2017-2018

DRET.0234

M.U. Avançat en Tancada
Ciències Jurídiques

31-08-2022 Alta

Coordinador del No
máster

E3.2

Abandono en la
matriculación del
máster por parte de
algunos estudiantes
pese a haber sido
seleccionados para
cursarlo

Realizar una
encuesta propia
para detectar los
motivos por los que
el estudiante o la
estudiante decide
no formalizar la
matrícula

Proponer mejoras
en función de los
motivos expuestos
por los estudiantes
en la encuesta.

% de
estudiantes
que
contestan la
encuestra

Autoinforme No
de
acreditación
másteres
2017-2018

DRET.0235

M.U. en Dret
Global i Europeu

Tancada

31-08-2022 Alta

Coordinador del No
máster

E3.2

Abandono en la
matriculación del
máster por parte de
algunos estudiantes
pese a haber sido
seleccionados para
cursarlo

Realizar una
encuesta propia
para detectar los
motivos por los que
el estudiante o la
estudiante decide
no formalizar la
matrícula

Proponer mejoras
en función de los
motivos expuestos
por los estudiantes
en la encuesta.

% de
estudiantes
que
contestan la
encuestra

Autoinforme No
de
acreditación
másteres
2017-2018

DRET.0240

Grau en
Criminologia i
Polítiques
Públiques de
Prevenció

Tancada

18-06-2022 Alta

Professors
No
encarregats de
l'assignatura

E3.2

Participació nul·la a
l'enquesta del Curs
d'Introducció
Universitària, col·locant
les titulacions de la
Facultat de Dret amb la
participació més baixa
de tota la comunitat
universitària

Instar als professors
encarregats del Curs
d'Introducció
Universitària a què
els estudiants
contestin
l'enquesta. Posar un
avís a l'Aula Global.

Contestar
l'enquesta de CIU i
aconseguir una
participació més
alta

%
Assolit
participació
propera
enquesta CIU

Seguiment
2017-2018

No

DRET.0241

Grau en Relacions Tancada
Laborals

18-06-2022 Alta

Professors
No
encarregats de
l'assignatura

E3.2

Participació nul·la a
l'enquesta del Curs
d'Introducció
Universitària, col·locant
les titulacions de la
Facultat de Dret amb la
participació més baixa

Instar als professors
encarregats del Curs
d'Introducció
Universitària a què
els estudiants
contestin
l'enquesta. Posar un
avís a l'Aula Global.

Contestar
l'enquesta de CIU i
aconseguir una
participació més
alta

%
Assolit
participació
propera
enquesta CIU

Seguiment
2017-2018

No
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de tota la comunitat
universitària
DRET.0242

M.U. Avançat en Tancada
Ciències Jurídiques

18-06-2022 Alta

Professors
No
encarregats de
l'assignatura

E3.2

Participació nul·la a
l'enquesta del Curs
d'Introducció
Universitària, col·locant
les titulacions de la
Facultat de Dret amb la
participació més baixa
de tota la comunitat
universitària

Instar als professors
encarregats del Curs
d'Introducció
Universitària a què
els estudiants
contestin
l'enquesta. Posar un
avís a l'Aula Global.

Contestar
l'enquesta de CIU i
aconseguir una
participació més
alta

%
Assolit
participació
propera
enquesta CIU

Seguiment
2017-2018

No

DRET.0243

M.U. en Dret
Global i Europeu

Tancada

18-06-2022 Alta

Professors
No
encarregats de
l'assignatura

E3.2

Participació nul·la a
l'enquesta del Curs
d'Introducció
Universitària, col·locant
les titulacions de la
Facultat de Dret amb la
participació més baixa
de tota la comunitat
universitària

Instar als professors
encarregats del Curs
d'Introducció
Universitària a què
els estudiants
contestin
l'enquesta. Posar un
avís a l'Aula Global.

Contestar
l'enquesta de CIU i
aconseguir una
participació més
alta

%
Assolit
participació
propera
enquesta CIU

Seguiment
2017-2018

No

DRET.0128

Grau en
Criminologia i
Polítiques
Públiques de
Prevenció

En procés

31-12-2021 Alta

UCA Dret

No

E4.1

El nombre de docents
no doctors sense
permanència és força
elevat al Grau en
Criminologia i Polítiques
Públiques de Prevenció.

Intentar millorar la
plantilla, almenys,
amb un lector amb
perfil específic de
criminologia.

Equiparar la ràtio de
docents
permanents i no
permanents a les
d'altres titulacions
de la mateixa
Facultat tot i la
transversalitat del
Grau.

fitxes de
contractació
proper curs
acadèmic

Seguiment
2017-2018

No

DRET.0129

Grau en Dret

En procés

31-12-2021 Alta

UCA Dret

No

E4.1

El nombre de no doctors
entre el professorat
associat sobrepassa
amb escreix el nombre
de doctors associats.

Incorporació i
Augmentar la ràtio fitxes de
acceptació en
de doctors entre el contractació
plantilla de
professorat associat proper curs
professorat associat
acadèmic
amb títol de Doctor.

Seguiment
2017-2018

No

DRET.0130

UCA de Dret

En procés

01-06-2022 Alta

UCA Dret

No

E4.1

Es detecta un biaix de
Es nomenarà una
gènere en la plantilla del comissió per
professorat.
adoptar criteris amb
el propòsit de
reduir-lo el màxim
possible.

contractació Parcialment Seguiment
propers
assolit
2017-2018
cursos |
nombre de
dones

No

Evitar el biaix de
gènere i aplicar els
criteris adoptats per
la comissió.
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DRET.0159

M.U. en Dret
Global i Europeu

En procés

31-07-2021 Alta

Coordinador del No
máster

E4.1

Una parte, aunque no
relevante, del
profesorado carece de
tramos reconocidos de
docencia e investigación

DRET.0193

M.U. Avançat en En procés
Ciències Jurídiques

01-09-2022 Alta

Direcció del
Departament
del Centre i
Deganat

Reducir en la
medida de lo
posible el
porcentaje de la
docencia del
programa asignada
a profesores que no
tienen reconocidos
tramos de docencia
ni de investigación

aumento del % de
profesores
con tramos
reconocidos

Autoinforme No
de
acreditación
másteres
2017-2018

E4.1

[RECOMANACIÓ CAE]
--Presión burocrática que
en la actualidad ocupa
al profesorado en otras
tareas ajenas a la
docencia.

Facilitar el
mantenimiento del
alto nivel de calidad
del profesorado.

-

IDA 2020
No
(Autoinform
e
Acreditació,
curs avaluat
2018-2019)

DRET.0195

M.U. Avançat en En procés
Ciències Jurídiques

01-09-2021 Alta

Coordinació del No
màster

E4.1

[RECOMANACIÓ CAE]
Existen criterios de
asignación del
profesorado que
imparte las asignaturas
que se conocen dentro
del Departamento pero
que debería ser
información publicada.

Formalizar por
escrito los criterios
que determinan la
asignación del
profesorado para
impartir cada
asignatura en
ambas titulaciones

Mejorar la
transparencia de los
criterios que ya
existen y se tienen
en consideración

-

IDA 2020
No
(Autoinform
e
Acreditació,
curs avaluat
2018-2019)

DRET.0244

M.U. en Dret
Global i Europeu

Tancada

31-12-2021 Alta

UCA Dret

No

E4.1

El nombre de docents
no doctors sense
permanència és força
elevat al Grau en
Criminologia i Polítiques
Públiques de Prevenció.

Intentar millorar la
plantilla, almenys,
amb un lector amb
perfil específic de
criminologia.

Equiparar la ràtio de
docents
permanents i no
permanents a les
d'altres titulacions
de la mateixa
Facultat tot i la
transversalitat del
Grau.

fitxes de
Assolit
contractació
proper curs
acadèmic

Seguiment
2017-2018

No

DRET.0245

M.U. Avançat en Tancada
Ciències Jurídiques

31-12-2021 Alta

UCA Dret

No

E4.1

El nombre de docents
no doctors sense
permanència és força
elevat al Grau en
Criminologia i Polítiques
Públiques de Prevenció.

Intentar millorar la
plantilla, almenys,
amb un lector amb
perfil específic de
criminologia.

Equiparar la ràtio de
docents
permanents i no
permanents a les
d'altres titulacions
de la mateixa
Facultat tot i la

fitxes de
contractació
proper curs
acadèmic

Seguiment
2017-2018

No

Sí

Seleccionar con
caráter preferente a
los profesores que
posean tramos
reconocidos de
docencia e
investigación
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transversalitat del
Grau.
DRET.0246

Grau en Relacions Tancada
Laborals

31-12-2021 Alta

UCA Dret

No

E4.1

El nombre de docents
no doctors sense
permanència és força
elevat al Grau en
Criminologia i Polítiques
Públiques de Prevenció.

Intentar millorar la
plantilla, almenys,
amb un lector amb
perfil específic de
criminologia.

Equiparar la ràtio de
docents
permanents i no
permanents a les
d'altres titulacions
de la mateixa
Facultat tot i la
transversalitat del
Grau.

fitxes de
contractació
proper curs
acadèmic

Seguiment
2017-2018

No

DRET.0247

Grau en
Criminologia i
Polítiques
Públiques de
Prevenció

Tancada

31-12-2021 Alta

UCA Dret

No

E4.1

El nombre de docents
no doctors sense
permanència és força
elevat al Grau en
Criminologia i Polítiques
Públiques de Prevenció.

Intentar millorar la
plantilla, almenys,
amb un lector amb
perfil específic de
criminologia.

Equiparar la ràtio de
docents
permanents i no
permanents a les
d'altres titulacions
de la mateixa
Facultat tot i la
transversalitat del
Grau.

fitxes de
contractació
proper curs
acadèmic

Seguiment
2017-2018

No

DRET.0248

Grau en
Criminologia i
Polítiques
Públiques de
Prevenció

Tancada

01-06-2022 Alta

UCA Dret

No

E4.1

Es detecta un biaix de
Es nomenarà una
gènere en la plantilla del comissió per
professorat.
adoptar criteris amb
el propòsit de
reduir-lo el màxim
possible.

Evitar el biaix de
gènere i aplicar els
criteris adoptats per
la comissió.

contractació propers
cursos |
nombre de
dones

Seguiment
2017-2018

No

DRET.0249

Grau en Relacions Tancada
Laborals

01-06-2022 Alta

UCA Dret

No

E4.1

Es detecta un biaix de
Es nomenarà una
gènere en la plantilla del comissió per
professorat.
adoptar criteris amb
el propòsit de
reduir-lo el màxim
possible.

Evitar el biaix de
gènere i aplicar els
criteris adoptats per
la comissió.

contractació propers
cursos |
nombre de
dones

Seguiment
2017-2018

No

DRET.0250

M.U. Avançat en Tancada
Ciències Jurídiques

01-06-2022 Alta

UCA Dret

No

E4.1

Es detecta un biaix de
Es nomenarà una
gènere en la plantilla del comissió per
professorat.
adoptar criteris amb
el propòsit de
reduir-lo el màxim
possible.

Evitar el biaix de
gènere i aplicar els
criteris adoptats per
la comissió.

contractació propers
cursos |
nombre de
dones

Seguiment
2017-2018

No
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DRET.0251

M.U. en Dret
Global i Europeu

Tancada

01-06-2022 Alta

UCA Dret

No

E4.1

Es detecta un biaix de
Es nomenarà una
gènere en la plantilla del comissió per
professorat.
adoptar criteris amb
el propòsit de
reduir-lo el màxim
possible.

DRET.0252

Grau en
Criminologia i
Polítiques
Públiques de
Prevenció

Tancada

31-12-2021 Alta

UCA Dret

No

E4.1

DRET.0253

Grau en Relacions En procés
Laborals

31-12-2021 Alta

UCA Dret

No

DRET.0254

M.U. Avançat en Tancada
Ciències Jurídiques

31-12-2021 Alta

UCA Dret

DRET.0255

M.U. en Dret
Global i Europeu

Tancada

31-12-2021 Alta

UCA Dret

DRET.0160

M.U. en Dret
Global i Europeu

Tancada

DRET.0131

UCA de Dret

En procés

Evitar el biaix de
gènere i aplicar els
criteris adoptats per
la comissió.

contractació propers
cursos |
nombre de
dones

Seguiment
2017-2018

No

El nombre de no doctors
entre el professorat
associat sobrepassa
amb escreix el nombre
de doctors associats.

Incorporació i
Augmentar la ràtio fitxes de
acceptació en
de doctors entre el contractació
platilla de
professorat associat proper curs
professorat associat
acadèmic
amb títol de Doctor.

Seguiment
2017-2018

No

E4.1

El nombre de no doctors
entre el professorat
associat sobrepassa
amb escreix el nombre
de doctors associats.

Incorporació i
Augmentar la ràtio fitxes de
acceptació en
de doctors entre el contractació
platilla de
professorat associat proper curs
professorat associat
acadèmic
amb títol de Doctor.

Seguiment
2017-2018

No

No

E4.1

El nombre de no doctors
entre el professorat
associat sobrepassa
amb escreix el nombre
de doctors associats.

Incorporació i
Augmentar la ràtio fitxes de
acceptació en
de doctors entre el contractació
platilla de
professorat associat proper curs
professorat associat
acadèmic
amb títol de Doctor.

Seguiment
2017-2018

No

No

E4.1

El nombre de no doctors
entre el professorat
associat sobrepassa
amb escreix el nombre
de doctors associats.

Incorporació i
Augmentar la ràtio fitxes de
acceptació en
de doctors entre el contractació
platilla de
professorat associat proper curs
professorat associat
acadèmic
amb títol de Doctor.

Seguiment
2017-2018

No

31-12-2021 Alta

Coordinador del No
máster

E4.2

Proporción inadecuada
de de estudiantes a
tiempo completo por
profesor a tiempo
completo

Desdoblar
asignaturas para
crear grupos más
reducidos

Reducir la relación
de estudiantes a
tiempo completo
por profesor a
tiempo completo

reducción
del número
de
estudiantes
en cada
grupo

Autoinforme No
de
acreditación
másteres
2017-2018

31-12-2021 Alta

USQUID |
No
Responsable de
Qualitat

E4.3

Reticència del
professorat de la
Facultat de Dret a
assistir a la formació
contínua.

Creació d'una
comissió per
avaluar, valorar i
sospesar mesures
per aconseguir la
implicació del
professorat de la
Facultat de Dret en

Aconseguir unes
taxes de participació
més elevades a les
properes
formacions
contínues i de
llengües de la

taxa de
participació
CLIK curs
vinent

Assolit

Seguiment
2017-2018
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No

DRET.0260

UCA de Dret

DRET.0261

En procés

la formació
contínua.

plantilla del
professorat

31-12-2021 Alta

USQUID |
No
Responsable de
Qualitat

E4.3

Reticència del
professorat de la
Facultat de Dret a
assistir a la formació
contínua.

Creació d'una
comissió per
avaluar, valorar i
sospesar mesures
per aconseguir la
implicació del
professorat de la
Facultat de Dret en
la formació
contínua.

Aconseguir unes
taxes de participació
més elevades a les
properes
formacions
contínues i de
llengües de la
plantilla del
professorat

taxa de
participació
CLIK curs
vinent

Seguiment
2017-2018

No

Grau en Relacions Tancada
Laborals

31-12-2021 Alta

USQUID |
No
Responsable de
Qualitat

E4.3

Reticència del
professorat de la
Facultat de Dret a
assistir a la formació
contínua.

Creació d'una
comissió per
avaluar, valorar i
sospesar mesures
per aconseguir la
implicació del
professorat de la
Facultat de Dret en
la formació
contínua.

Aconseguir unes
taxes de participació
més elevades a les
properes
formacions
contínues i de
llengües de la
plantilla del
professorat

taxa de
participació
CLIK curs
vinent

Seguiment
2017-2018

No

DRET.0262

M.U. Avançat en Tancada
Ciències Jurídiques

31-12-2021 Alta

USQUID |
No
Responsable de
Qualitat

E4.3

Reticència del
professorat de la
Facultat de Dret a
assistir a la formació
contínua.

Creació d'una
comissió per
avaluar, valorar i
sospesar mesures
per aconseguir la
implicació del
professorat de la
Facultat de Dret en
la formació
contínua.

Aconseguir unes
taxes de participació
més elevades a les
properes
formacions
contínues i de
llengües de la
plantilla del
professorat

taxa de
participació
CLIK curs
vinent

Seguiment
2017-2018

No

DRET.0263

M.U. en Dret
Global i Europeu

31-12-2021 Alta

USQUID |
No
Responsable de
Qualitat

E4.3

Reticència del
professorat de la
Facultat de Dret a
assistir a la formació
contínua.

Creació d'una
comissió per
avaluar, valorar i
sospesar mesures
per aconseguir la
implicació del
professorat de la
Facultat de Dret en

Aconseguir unes
taxes de participació
més elevades a les
properes
formacions
contínues i de
llengües de la
plantilla del
professorat

taxa de
participació
CLIK curs
vinent

Seguiment
2017-2018

No

Tancada
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la formació
contínua.
DRET.0040

Grau en Relacions En procés
Laborals

31-12-2021 Alta

Vicedegà, cap
d'estudis i
coordinador
docent

No

E5.1

Escassa mobilitat dels
estudiants

Intensificar la tasca Augmentar la
d'informació i
mobilitat dels
tutoria,
estudiants
especialment sobre
l'accés a beques
públiques i altres
ajudes privades

Parcialment Acreditació NO
assolit
graus
2013-2014
(Autoinf.,
15.12.2014)

DRET.0120

Grau en Dret

Oberta

31-12-2022 Alta

Deganat

No

E5.1

No existeix un programa
propi en què els
estudiants tinguin el
suport d'altres
companys en matèria de
dubtes no acadèmics. El
programa de mentoria
estava adreçat als
Erasmus i no als locals.

Crear el programa
Estudiants Padrins,
en el qual els
alumnes sèniors
guiïn positivament
els estudiants
júniors en qüestions
universitàries (NO
lectives). Incentivar
els sèniors amb
crèdits RAC.

Reduir encara més
l'abandonament
d'estudis a primer
curs per mancança
de suport dels
companys. Crear
comunitat
universitària entre
els alumnes del
mateix grau.

% taxa
d'abandona
ment

Seguiment
2017-2018

Sí

DRET.0133

Grau en
Criminologia i
Polítiques
Públiques de
Prevenció

Oberta

31-12-2023 Alta

UCA Dret

No

E5.1

La inserció laboral en el
Grau en Criminologia
obté uns resultats
elevats quant a la
inserció laboral no
relacionada amb la
titulació, comportament
força diferent de la resta
de titulacions.

Concertar un
conveni entre la UPF
i el Col·legi de
Criminòlegs de
Catalunya per tal
que aquesta entitat
col·labori amb el
Servei de Carreres
Professionals per a
millorar i
individualitzar
l’orientació

Aconseguir dades
d'inserció laboral
relacionades amb
els estudis cursats
més elevades.

dades
d'inserció
laboral
proper
informe
complet

Seguiment
2017-2018

No

DRET.0134

Grau en Dret

Tancada

18-06-2021 Alta

Secretaria del
Centre |
Comissió de
Qualitat UCA
Dret

No

E5.1

En alguns estudis hi ha
la creença que no cal
anar a UPFeina perquè
de seguida troben feina
en graduar-se.

Informar al web de
la quantitat
d'empreses amb
perfil adient als
estudis de la
Facultat de Dret que
pugui interessar als
estudiants

Augmentar la
%
Assolit
participació dels
participació
estudiants a la
propera fira
UPFeina i que sigui
aplicable a
qualsevol fira
d'ocupació feta per
la Universitat.

Seguiment
2017-2018

No

-
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DRET.0135

Grau en Dret

Tancada

18-06-2021 Alta

Coordinador de No
la titulació

E5.1

Els estudiants no
consideren que el servei
de tutories ha estat útil
durant la seva carrera
universitària.

Fer difusió del
servei de tutories al
llarg dels cursos
amb una
periodicitat de tres
cops l'any (un per
trimestre)

Posar a l'abast de
tots els estudiants la
possibilitat de
contactar amb el
seu tutor, canviar de
tutor i reunir-se
amb ell(a).

dades p6
Assolit
Enquesta de
Satisfacció
dels
Graduats

Seguiment
2017-2018

No

DRET.0199

Grau en
Criminologia i
Polítiques
Públiques de
Prevenció

Oberta

30-09-2021 Alta

Deganat

No

E5.1

No existeix un programa
propi en què els
estudiants tinguin el
suport d'altres
companys en matèria de
dubtes no acadèmics. El
programa de mentoria
estava adreçat als
Erasmus i no als locals.

Crear el programa
Estudiants Padrins,
en el qual els
alumnes sèniors
guiïn positivament
els estudiants
júniors en qüestions
universitàries (NO
lectives). Incentivar
els sèniors amb
crèdits RAC.

Reduir encara més
l'abandonament
d'estudis a primer
curs per mancança
de suport dels
companys. Crear
comunitat
universitària entre
els alumnes del
mateix grau.

% taxa
d'abandona
ment

Seguiment
2017-2018

Sí

DRET.0200

Grau en Relacions Oberta
Laborals

30-09-2021 Alta

Deganat

No

E5.1

No existeix un programa
propi en què els
estudiants tinguin el
suport d'altres
companys en matèria de
dubtes no acadèmics. El
programa de mentoria
estava adreçat als
Erasmus i no als locals.

Crear el programa
Estudiants Padrins,
en el qual els
alumnes sèniors
guiïn positivament
els estudiants
júniors en qüestions
universitàries (NO
lectives). Incentivar
els sèniors amb
crèdits RAC.

Reduir encara més
l'abandonament
d'estudis a primer
curs per mancança
de suport dels
companys. Crear
comunitat
universitària entre
els alumnes del
mateix grau.

% taxa
d'abandona
ment

Seguiment
2017-2018

Sí

DRET.0201

Grau en
Criminologia i
Polítiques
Públiques de
Prevenció

18-06-2021 Alta

Secretaria del
Centre |
Comissió de
Qualitat UCA
Dret

No

E5.1

En alguns estudis hi ha
la creença que no cal
anar a UPFeina perquè
de seguida troben feina
en graduar-se.

Informar al web de
la quantitat
d'empreses amb
perfil adient als
estudis de la
Facultat de Dret que
pugui interessar als
estudiants

Augmentar la
%
No assolit
participació dels
participació
estudiants a la
propera fira
UPFeina i que sigui
aplicable a
qualsevol fira
d'ocupació feta per
la Universitat.

Seguiment
2017-2018

no

DRET.0202

Grau en Relacions Oberta
Laborals

18-06-2021 Alta

Secretaria del
Centre |
Comissió de

No

E5.1

En alguns estudis hi ha
la creença que no cal
anar a UPFeina perquè

Informar al web de
la quantitat
d'empreses amb
perfil adient als
estudis de la

Augmentar la
%
participació dels
participació
estudiants a la
propera fira
UPFeina i que sigui
aplicable a

Seguiment
2017-2018

NO

Tancada
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Qualitat UCA
Dret

de seguida troben feina Facultat de Dret que qualsevol fira
en graduar-se.
pugui interessar als d'ocupació feta per
estudiants
la Universitat.

DRET.0203

Grau en
Criminologia i
Polítiques
Públiques de
Prevenció

Tancada

18-06-2021 Alta

Coordinador de No
la titulació

E5.1

Els estudiants no
consideren que el servei
de tutories ha estat útil
durant la seva carrera
universitària.

Fer difusió del
servei de tutories al
llarg dels cursos
amb una
periodicitat de tres
cops l'any (un per
trimestre)

Posar a l'abast de
tots els estudiants la
possibilitat de
contactar amb el
seu tutor, canviar de
tutor i reunir-se
amb ell(a).

dades p6
Assolit
Enquesta de
Satisfacció
dels
Graduats

Seguiment
2017-2018

No

DRET.0204

Grau en Relacions Tancada
Laborals

18-06-2021 Alta

Coordinador de No
la titulació

E5.1

Els estudiants no
consideren que el servei
de tutories ha estat útil
durant la seva carrera
universitària.

Fer difusió del
servei de tutories al
llarg dels cursos
amb una
periodicitat de tres
cops l'any (un per
trimestre)

Posar a l'abast de
tots els estudiants la
possibilitat de
contactar amb el
seu tutor, canviar de
tutor i reunir-se
amb ell(a).

dades p6
Assolit
Enquesta de
Satisfacció
dels
Graduats

Seguiment
2017-2018

No

DRET.0013

UCA de Dret

En procés

31-07-2022 Mitja

Degà, cap
d'estudis i
coordinador
docent

No

E6.1

Necessitat d'incloure la
perspectiva de gènere
amb caràcter transversal
en la docència

Desplegar l'estudi
de qualitat del
Centre.
Coordinar-se amb la
Unitat d'Igualtat de
la UPF. Adquirir
volums sobre la
perspectiva de
gènere en la
docència

Aconseguir la
gradual incorporació
de la perspectiva de
gènere en la
docència i d'altres
activitats dirigides
als estudiants

DRET.0141

Grau en Dret

Tancada

31-12-2021 Alta

Coordinador
No
acadèmic | PDI

E6.1

Els estudiants del Grau
en Dret consideren que
la formació rebuda no
ha permès millorar les
seves habilitats
comunicatives, segons
l'Enquesta de Satisfacció
dels Graduats
2017-2018.

Incentivar que la
Desenvolupar una actes de
No assolit
qualificació dels
de les principals
notes proper
estudiants sigui d'un habilitats
curs
aprovat ras si només transversals que es
lliuren les
demana d'un jurista:
pràctiques de
la comunicació.
seminaris sense
exposar-les
oralment.

Seguiment
2017-2018

No

DRET.0142

Grau en Dret

Tancada

31-12-2021 Mitja

Coordinador
No
acadèmic | PDI

E6.1

Els estudiants
consideren que la
formació rebuda no ha
permès millorar les
seves competències

Actualitzar les
competències
transversals que el
Pla Bologna proposa
i fer una revisió

Seguiment
2017-2018

No

Millorar les
competències
personals dels
estudiants del Grau
en Dret, un perfil

-

canvi del pla Assolit
d'estudis,
competèncie
s transversals

Acreditació NO
graus
2013-2014
(Autoinf.,
15.12.2014)
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personals. Des del Grau
en Dret, el professorat
és poc exigent amb les
competències no
acadèmiques.

profunda d'elles per
entendre quines són
les necessitats no
acadèmiques que
cal assolir en
finalitzar el grau.

d'alumnat molt
exigent i crític,
conscient dels seus
drets.

DRET.0169

M.U. en Dret
Global i Europeu

En procés

01-01-2023 Alta

Coordinador del No
máster | COA

E6.1

Baja participación de los
estudiantes en el CIEL
dado que el máster es
de un año y el programa
CIEL alarga la
participación a un año y
medio

Mejorar la difusión
al comienzo de
curso sobre la
posibilidad de
participar en el
programa en el CIEL

Intensificar la
promoción de la
participación de
nuestros
estudiantes en el
Acuerdo CIEL, ya sea
en la modalidad
anual de la
titulación o,
preferentemente,
en la modalidad
bienal

número de participantes
en los
próximos
años

Autoinforme No
de
acreditación
másteres
2017-2018

DRET.0136

Grau en
Criminologia i
Polítiques
Públiques de
Prevenció

Tancada

31-12-2021 Mitja

Coordinador de No
la titulació

E6.2

Al Grau en Criminologia
hi ha quatre
assignatures que reben
una nota de satisfacció
inferior a 5 a l'AVALDO i
nou assignatures que
reben una nota de
satisfacció per sota de 6
a l'AVALDO.

Fer un seguiment de
les assignatures
amb nota inferior a
5 i d’altres
assignatures on es
detectin problemes
específics,
especialment, si és
per sota de 6.
Demanar al
professorat un
diagnòstic.

Saber quines són les nota
dificultats que
enquesta
presenten els
AVALDO
estudiants a
l'assignatura mal
valorada per
elaborar una
estratègia que
erradiqui aquesta
mancança.

Assolit

Seguiment
2017-2018

No

DRET.0140

Grau en Dret

Tancada

31-12-2021 Alta

Coordinador
No
acadèmic | PDI

E6.2

Els estudiants del Grau
en Dret consideren que
la formació rebuda no
ha permès millorar les
seves habilitats
comunicatives, segons
l'Enquesta de Satisfacció
dels Graduats
2017-2018.

Comprometre el
professorat de
seminari en la
implicació dels
estudiants en el
debat de les
pràctiques, fent que
aquests exposin
oralment què han
aprés, creant
seminaris totalment
orals.

Desenvolupar una resultats p17 Assolit
de les principals
Enquesta de
habilitats
Graduats
transversals que es
demana d'un jurista:
la comunicació.

Seguiment
2017-2018

No
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DRET.0143

Grau en Dret

DRET.0186

Tancada

31-12-2021 Alta

Coordinador
No
acadèmic | PDI

E6.2

Percepció dels
estudiants (enquesta
graduats p11) que el
TFG podria ser més útil
per consolidar les
competències de la
titulació

M.U. Avançat en En procés
Ciències Jurídiques

01-09-2022 Alta

Coordinació del Sí
màster i
responsable de
qualitat

E6.2

DRET.0187

M.U. en Dret
Global i Europeu

En procés

01-09-2022 Alta

Coordinació del Sí
màster,
responsable de
qualitat

DRET.0206

M.U. en
Criminologia i
Execució Penal

Tancada

31-12-2021 Mitja

DRET.0207

M.U. en
Criminologia i
Execució Penal

Tancada

DRET.0137

Grau en
Criminologia i
Polítiques

Oberta

Potenciar els
MOOTS i la Clínica
Jurídica per incloure
més TFGs que es
puguin fer des
d'aquestes vies.

Apostar més per
apropar els TFGs a
la realitat del món
laboral.

p11 resultats propers
cursos

Seguiment
2017-2018

No

[RECOMANACIÓ DEL
Redefinir el peso
COMITÈ EXTERN] LA
calificador que se le
valoración del tutor en asigna a la
la calificación final de los valoración de la
TFMs es excesiva
persona que ha
tutorizado el TFM
en su calificación
final.

Garantizar el grado
de imparcialidad y
de transparencia
exigibles en la
defensa de un TFM.

Modificació de la
memòria i el
web

IDA 2020
Sí
(Autoinform
e
Acreditació,
curs avaluat
2018-2019)

E6.2

[RECOMANACIÓ DEL
COMITÈ EXTERN] El
peso calificador de la
valoración del tutor del
TFM en su calificación
final es excesivo.

Evaluar y calificar el
TFM sin que la
persona que lo ha
tutorizado forme
parte del tribunal
calificador.

Garantizar el grado Actas de
de imparcialidad y defensas del
de transparencia
TFM
exigibles en la
defensa de un TFM.

IDA 2020
Sí
(Autoinform
e
Acreditació,
curs avaluat
2018-2019)

Coordinació del No
Màster

E6.2

L'alumnat no està
conforme amb les
classes no presencials

Reduir el nombre de Que l'alumnat senti nombre de
classes no
que el màster
classes no
presencials
respon a les seves presencials
necessitats i
ajustar-lo el més
possible al perfil
d'estudiants que
rebem

31-12-2021 Alta

Coordinació del No
Màster

E6.2

Baixa nota de satisfacció
amb els resultats de
l'assignatura
"Criminologia I. Teories
criminològiques"

Canviar el
professorat que
imparteix aquesta
assignatura

31-12-2021 Alta

Coordinador de No
la titulació

E6.3

Hi ha un biaix d'ús de la Informar sobre els
"matrícula d'honor"
requisits i l'ús de la
entre assignatures,
qualificació
algunes tenen un
percentatge més elevat

Assolit

ISC
No
2019-2020
(c.a.
2018-2019)

Proveir al perfil
canvi de
Assolit
d'estudiants que
professor a
participen al màster l'assignatura
un professorat
proper que faciliti
l'enteniment de
l'assignatura

ISC
No
2019-2020
(c.a.
2018-2019)

Aconseguir una
bona aplicació
d'aquesta
qualificació al Grau
en Criminologia i

Seguiment
2017-2018

-
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No

Públiques de
Prevenció
DRET.0069

M.U. en
Criminologia i
Execució Penal

Tancada

31-12-2021 Alta

Coordinadors i No
UPEQ

E6.4

al permès i d'altres no
en tenen cap.

"matrícula d'honor" Polítiques Públiques
a tot el professorat. de Prevenció.

Recomanació del
Comitè d'Avaluació
Externa

Fer estudis
d'empleabilitat o de
seguiment dels
alumnes egressats

Fer estudis
d'empleabilitat o de
seguiment dels
alumnes egressats

No assolit

Acreditació NO
màster
2015-2016
(AQU,
15.6.2018)
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