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Termini Prioritat Responsable Requerida Estànd Vinculat al
per AQU
ard
SGIQ

Problema
detectat

Acció proposada Objectiu a assolir Indicador

Resultat

Origen
Implica
(informe) modificació de la
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DRET.
0132

UCA de
Dret

En procés 18-06- Alta
2022

Professors
encarregats
de
l'assignatura

No

E3.2

Participació nul·la Instar als
Contestar
%
a l'enquesta del
professors
l'enquesta de CIU i participació
Curs d'Introducció encarregats del
aconseguir una
propera
Universitària,
Curs d'Introducció participació més enquesta
col·locant les
Universitària a què alta
CIU
titulacions de la
els estudiants
Facultat de Dret contestin
amb la participació l'enquesta. Posar
més baixa de tota un avís a l'Aula
la comunitat
Global.
universitària

DRET.
0147

UCA de
Dret

En procés 31-12- Alta
2023

Coordinador
del máster

No

E3.2

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

Parcialmen Acreditaci No
t assolit
ó màster
20172018
(autoinf.
2019)

DRET.
0166

UCA de
Dret

En procés 31-12- Alta
2021

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 20112012 y por
entonces no había
titulados del
máster

-

DRET.
0212

UCA de
Dret

En procés 29-11- Mitja
2021

UGA Dret

No

E3.2

Baixa participació Fer difusió de
en l'Enquesta de l'Enquesta de
Satisfacció dels
Satisfacció dels

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

Aconseguir la
implicació dels
estudiants

Seguimen No
t 20172018

Autoinfor No
me de
acreditaci
ón
másteres
20172018

% de
Parcialmen Seguimen No
contestació t assolit
t 2017a l'enquesta
2018

Graduats dels
graus de la
Facultat de Dret.

Graduats als
graduats en la
estudiants del
contestació de l'
darrer curs de
enquesta.
cadascuna de les
titulacions.
Recalcar la
importància de
contestar-la.

següent

Fer una exploració Saber què manca coeficient
prèvia, a tall
segons les
de
d'enquesta
opinions dels
diferència
anònima, amb els graduats per
entre
estudiants d'últim aconseguir que els enquestes
curs de cadascuna estudiants actuals
de les titulacions i i futurs facin una
acarar les dades progressió més
que surtin amb les acurada del seu
dades de la seva aprenentatge
promoció a
segons el pla
l'EVSOE.
d'estudis.

DRET.
0216

UCA de
Dret

En procés 25-06- Alta
2022

Reponsable No
de 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.

-

Seguimen No
t 20172018

DRET.
0130

UCA de
Dret

En procés 01-06- Alta
2022

UCA Dret

No

E4.1

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

Evitar el biaix de contractació Parcialmen Seguimen No
gènere i aplicar els propers
t assolit
t 2017criteris adoptats
cursos |
2018
per la comissió.
nombre de
dones

DRET.
0131

UCA de
Dret

En procés 31-12- Alta
2021

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

Seguimen No
t 20172018

DRET.
0260

UCA de
Dret

En procés 31-12- Alta
2021

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

Aconseguir unes
taxes de
participació més
elevades a les
properes
formacions

taxa de
participació
CLIK curs
vinent

Seguimen No
t 20172018

professorat de la
Facultat de Dret
en la formació
contínua.

DRET.
0013

UCA de
Dret

En procés 31-07- Mitja
2022

Degà, cap
d'estudis i
coordinador
docent

No

E6.1

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

contínues i de
llengües de la
plantilla del
professorat

Desplegar l'estudi Aconseguir la
de qualitat del
gradual
Centre. Coordinar- incorporació de la
se amb la Unitat perspectiva de
d'Igualtat de la
gènere en la
UPF. Adquirir
docència i d'altres
volums sobre la
activitats dirigides
perspectiva de
als estudiants
gènere en la
docència

-

Acreditaci NO
ó graus
20132014
(Autoinf.,
15.12.201
4)

