Pla de millora
Codi

Nivell
d'afectació

DRET.
0138

Grau en
Dret

DRET.
0146

Estat

Termini Prioritat Responsable Requerida Estànd Vinculat al
per AQU
ard
SGIQ

En procés 18-06- Alta
2022

Coordinador
acadèmic

Problema
detectat

Acció proposada Objectiu a assolir Indicador

Resultat

Origen
Implica
(informe) modificació de la
memòria?

No

E1.2

La taxa
Revisió del Pla
d'abandonament d'Estudis del Grau
al primer curs
en Dret amb la
acadèmic del Grau implicació d'un
en Dret és massa canvi de trimestre
elevada.
d'algunes
Assignatures amb assignatures
molts crèdits al
obligatòries de
darrer trimestre del primer curs
1er curs.

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

Seguimen Sí
t 20172018

M.U.
En procés 31-12- Alta
Avançat en
2023
Ciències
Jurídiques

Coordinador No
del 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 de
l'MACJ

Es persegueix que
la Memòria de
verificació
reflecteixi
adequadament la
realitat actual de
l'MACJ

-

Autoinfor Sí
me de
acreditaci
ón
másteres
20172018

DRET.
0171

M.U. en
En procés 31-12- Alta
Dret Global i
2021
Europeu

Coordinador
del 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

-

Autoinfor No
me de
acreditaci
ón
másteres
20172018

DRET.
0180

M.U. en
En procés 31-12- Alta
Dret Global i
2022
Europeu

Servei de
Sí
Suport
Administratiu
del Màster

E1.2

[RECOMANACIÓ
DEL COMITÈ
D'AVALUACIÓ
EXTERN] Dos
asignaturas
obligatorias
verificadas en la
memoria del
MEGL no figuran

Actualizar los
Evitar las
planes de estudios incongruencias
o las memorias de entre memoria y
la titulación a
página web.
medida que se
hagan cambios en
la oferta docente.

-

IDA 2020 No
(Autoinfor
me
Acreditaci
ó, curs
avaluat
20182019)

No

en el plan de
estudios que se
publica en la web
de la titulación

DRET.
0181

M.U.
En procés 01-09- Alta
Avançat en
2022
Ciències
Jurídiques

Coordinació
del màster

DRET.
0154

M.U. en
En procés 31-12- Alta
Dret Global i
2022
Europeu

DRET.
0155

DRET.
0182

Sí

E1.2

[RECOMANACIÓ Ampliar la
Reflejar unas
COMITÈ
obligatoriedad en competencias
D'AVALUACIÓ
el plan de estudios comunes en todo
EXTERN] Las
hasta conseguir un el alumnado sin
competencias
total de entre 9 y diversificar
mínimas
15 créditos
demasiado los
equivalentes para obligatorios
contenidos que
todo el alumnado
impidan una línea
no se adquieren
común entre todos
dado la optatividad
los alumnos del
que hay en las
máster
asignaturas a lo
largo del máster

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

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
universidad
es

Autoinfor No
me de
acreditaci
ón
másteres
20172018

M.U. en
En procés 31-12- Alta
Dret Global i
2023
Europeu

Coord. del
No
máster |
Vicerrectorado
de RRII

E1.3

Homogeneidad
geográfica de los
estudiantes
solicitantes

Incluir
universidades de
prestigio de los
continentes
africano y asiático
en la selección de
los objetivos de
difusión

Diversificar el
origen geográfico
de los estudiantes
matriculados

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

Autoinfor No
me de
acreditaci
ón
másteres
20172018

M.U.
En procés 01-09- Alta
Avançat en
2022
Ciències
Jurídiques

Coordinació
del màster

E1.3

[RECOMANACIÓ Creación de
Garantizar los
Instauració DEL COMITÈ
propedéuticos que saberes
dels
EXTERN]
faciliten la toma de necesarios para propedèutic
Inexistencia de
contacto con las seguir la formación s
complementos
diferentes ramas de la disciplina,
formativos en
del derecho
antes del
ambas titulaciones
comienzo con la
que permitan a los
metodología.

Sí

-

IDA 2020 Sí
(Autoinfor
me
Acreditaci
ó, curs
avaluat
20182019)

IDA 2020 Sí
(Autoinfor
me
Acreditaci
ó, curs
avaluat
20182019)

estudiantes
foráneos seguir el
contenido con
uniformidad

DRET.
0183

M.U. en
En procés 01-09- Alta
Dret Global i
2022
Europeu

Coordinació
del màster

Sí

E1.3

[RECOMANACIÓ Creación de
Garantizar los
Instauració DEL COMITÈ
propedéuticos que saberes
dels
EXTERN]
faciliten la toma de necesarios para propedèutic
Inexistencia de
contacto con las seguir la formación s
complementos
diferentes ramas de la disciplina,
formativos en
del derecho
antes del
ambas titulaciones
comienzo con la
que permitan a los
metodología.
estudiantes
foráneos seguir el
contenido con
uniformidad

IDA 2020 Sí
(Autoinfor
me
Acreditaci
ó, curs
avaluat
20182019)

DRET.
0184

M.U.
En procés 01-09- Alta
Avançat en
2022
Ciències
Jurídiques

Coordinació
del màster i
OPD

Sí

E1.3

[RECOMANACIÓ Explicitar un
COMITÈ
requisito mínimo
D'AVALUACIÓ
del B2 (MCER) en
EXTERN] En la
lengua inglesa en
memoria del
el acceso del
máster ni en la
máster
web se especifican
que sea obligatorio
un mínimo de
inglés cuando en
su currículo sí
existen
asignaturas
impartidas en
inglés

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

IDA 2020 Sí
(Autoinfor
me
Acreditaci
ó, curs
avaluat
20182019)

DRET.
0185

M.U. en
En procés 01-09- Alta
Dret Global i
2022
Europeu

Coordinació
del màster i
OPD

Sí

E1.3

[RECOMANACIÓ Explicitar un
DEL COMITÈ
requisito mínimo
EXTERN] En la
del B2 (MCER) en
memoria del
lengua inglesa en
máster ni en la
el acceso del
web se especifican máster
que sea obligatorio
un mínimo de
inglés cuando en
su currículo todas
las asignaturas
son impartidas en
inglés

Establecer
Modificació mecanismos que de la
permitan
memòria
garantizar que los
alumnos del
MEGL puedan
implicarse
completamente en
su funcionamiento
y desarrollo.

IDA 2020 Sí
(Autoinfor
me
Acreditaci
ó, curs
avaluat
20182019)

DRET.
0188

M.U.
En procés 01-09- Alta
Avançat en
2022
Ciències
Jurídiques

Coordinació Sí
del màster,
OPPE i OPD

E1.3

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

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

IDA 2020 Sí
(Autoinfor
me
Acreditaci
ó, curs
avaluat
20182019)

DRET.
0126

Grau en
En procés 19-12- Alta
Criminologia
2021
i Polítiques
Públiques
de
Prevenció

Professor
responsable
de
l'assignatura

No

E1.4

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

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

publicació pla d'estudis
assignatura
afectada

Seguimen No
t 20172018

DRET.
0127

Grau en
En procés 30-12- Alta
Criminologia
2021
i Polítiques
Públiques
de
Prevenció

Coordinador No
acadèmic |
Responsable
de Qualitat

E1.4

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

Seguimen No
t 20172018

DRET.
0157

M.U. en
En procés 30-12- Alta
Dret Global i
2021
Europeu

Coord. del
máster |
RRHH

E1.4

Déficit de recursos Contratación de
humanos de
personal de
apoyo a la
soporte
coordinación del
máster

Autoinfor No
me de
acreditaci
ón
másteres
20172018

No

Alilgerar y
contratación distribuir las tareas
de coordinación

DRET.
0158

M.U. en
En procés 31-10- Alta
Dret Global i
2021
Europeu

Coordinador
del máster

No

E1.4

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

DRET.
0167

Grau en
Dret

Coordinador
del máster

No

E3.2

Baja participación Enviar mensajes a Incentivar la
% de
Parcialmen Autoinfor No
de los estudiantes los alumnos para participación de
respuestas t assolit
me de
de máster en las recordar que
los estudiantes del en las
acreditaci
encuestas de
rellenen las
máster en las
próximas
ón
satisfacción
encuestas de
próximas
encuestas
másteres
gestionadas desde satisfacción. Estos convocatorias
2017la UPEC
mensajes se
2018
enviarán antes de
la recepción de las
encuestas y
durante el periodo
en que están
activadas.

DRET.
0217

M.U.
En procés 25-06- Alta
Avançat en
2022
Ciències
Jurídiques

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.

DRET.
0128

Grau en
En procés 31-12- Alta
Criminologia
2021
i Polítiques
Públiques
de
Prevenció

UCA Dret

E4.1

El nombre de
Intentar millorar la Equiparar la ràtio
docents no doctors plantilla, almenys, de docents
sense
amb un lector amb permanents i no
permanència és perfil específic de permanents a les
força elevat al
criminologia.
d'altres titulacions
Grau en
de la mateixa
Criminologia i
Facultat tot i la
Polítiques
transversalitat del
Públiques de
Grau.
Prevenció.

En procés 31-12- Alta
2021

No

Nombramiento de Facilitar la
acta de
un delegado
comunicación para nombramien
mejorar la
to del/ la
coordinación del delegado/a
programa

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.

Autoinfor No
me de
acreditaci
ón
másteres
20172018

-

Seguimen No
t 20172018

fitxes de
contractació
proper curs
acadèmic

Seguimen No
t 20172018

DRET.
0129

Grau en
Dret

DRET.
0159

En procés 31-12- Alta
2021

UCA Dret

No

E4.1

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

Incorporació i
acceptació en
plantilla de
professorat
associat amb títol
de Doctor.

Augmentar la ràtio fitxes de
de doctors entre el contractació
professorat
proper curs
associat
acadèmic

Seguimen No
t 20172018

M.U. en
En procés 31-07- Alta
Dret Global i
2021
Europeu

Coordinador
del máster

No

E4.1

Una parte, aunque Seleccionar con
no relevante, del caráter preferente
profesorado
a los profesores
carece de tramos que posean
reconocidos de
tramos
docencia e
reconocidos de
investigación
docencia e
investigación

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

Autoinfor No
me de
acreditaci
ón
másteres
20172018

DRET.
0193

M.U.
En procés 01-09- Alta
Avançat en
2022
Ciències
Jurídiques

Direcció del Sí
Departament
del Centre i
Deganat

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
(Autoinfor
me
Acreditaci
ó, curs
avaluat
20182019)

DRET.
0195

M.U.
En procés 01-09- Alta
Avançat en
2021
Ciències
Jurídiques

Coordinació
del màster

No

E4.1

[RECOMANACIÓ Formalizar por
Mejorar la
CAE] Existen
escrito los criterios transparencia de
criterios de
que determinan la los criterios que ya
asignación del
asignación del
existen y se tienen
profesorado que profesorado para en consideración
imparte las
impartir cada
asignaturas que se asignatura en
conocen dentro
ambas titulaciones
del Departamento
pero que debería
ser información
publicada.

-

IDA 2020 No
(Autoinfor
me
Acreditaci
ó, curs
avaluat
20182019)

DRET.

Grau en

UCA Dret

No

E4.1

El nombre de no

-

Seguimen No

En procés 31-12- Alta

Incorporació i

Augmentar la ràtio fitxes de

0253

Relacions
Laborals

2021

DRET.
0040

Grau en
Relacions
Laborals

En procés 31-12- Alta
2021

Vicedegà, cap No
d'estudis i
coordinador
docent

E5.1

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

DRET.
0120

Grau en
Dret

Oberta

31-12- Alta
2022

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.

DRET.
0133

Grau en
Oberta
Criminologia
i Polítiques
Públiques
de
Prevenció

31-12- Alta
2023

UCA Dret

No

E5.1

La inserció laboral Concertar un
en el Grau en
conveni entre la
Criminologia obté UPF i el Col·legi
uns resultats
de Criminòlegs de
elevats quant a la Catalunya per tal
inserció laboral no que aquesta
relacionada amb la entitat col·labori
titulació,
amb el Servei de
comportament
Carreres
força diferent de la Professionals per
resta de
a millorar i
titulacions.
individualitzar l'
orientació

DRET.

Grau en

30-09- Alta

Deganat

No

E5.1

No existeix un

Oberta

doctors entre el
professorat
associat
sobrepassa amb
escreix el nombre
de doctors
associats.

acceptació en
de doctors entre el contractació
platilla de
professorat
proper curs
professorat
associat
acadèmic
associat amb títol
de Doctor.

t 20172018

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

Crear el programa Reduir encara més % taxa
Estudiants
l'abandonament d'abandona
Padrins, en el qual d'estudis a primer ment
els alumnes
curs per
sèniors guiïn
mancança de
positivament els suport dels
estudiants júniors companys. Crear
en qüestions
comunitat
universitàries (NO universitària entre
lectives).
els alumnes del
Incentivar els
mateix grau.
sèniors amb
crèdits RAC.

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

dades
d'inserció
laboral
proper
informe
complet

Crear el programa Reduir encara més % taxa

Seguimen Sí
t 20172018

-

Seguimen No
t 20172018

-

Seguimen Sí

0199

Criminologia
i Polítiques
Públiques
de
Prevenció

2021

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.

Estudiants
l'abandonament d'abandona
Padrins, en el qual d'estudis a primer ment
els alumnes
curs per
sèniors guiïn
mancança de
positivament els suport dels
estudiants júniors companys. Crear
en qüestions
comunitat
universitàries (NO universitària entre
lectives).
els alumnes del
Incentivar els
mateix grau.
sèniors amb
crèdits RAC.

t 20172018

DRET.
0200

Grau en
Relacions
Laborals

Oberta

30-09- Alta
2021

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 Reduir encara més % taxa
Estudiants
l'abandonament d'abandona
Padrins, en el qual d'estudis a primer ment
els alumnes
curs per
sèniors guiïn
mancança de
positivament els suport dels
estudiants júniors companys. Crear
en qüestions
comunitat
universitàries (NO universitària entre
lectives).
els alumnes del
Incentivar els
mateix grau.
sèniors amb
crèdits RAC.

Seguimen Sí
t 20172018

DRET.
0202

Grau en
Relacions
Laborals

Oberta

18-06- Alta
2021

Secretaria del No
Centre |
Comissió de
Qualitat UCA
Dret

E5.1

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

Informar al web de Augmentar la
%
la quantitat
participació dels participació
d'empreses amb estudiants a la
propera fira
perfil adient als
UPFeina i que
estudis de la
sigui aplicable a
Facultat de Dret qualsevol fira
que pugui
d'ocupació feta per
interessar als
la Universitat.
estudiants

Seguimen NO
t 20172018

DRET.
0169

M.U. en
En procés 01-01- Alta
Dret Global i
2023
Europeu

Coordinador
del 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

Autoinfor No
me de
acreditaci
ón
másteres
20172018

No

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

número de participante
s en los
próximos
años

en la modalidad
bienal

DRET.
0186

M.U.
En procés 01-09- Alta
Avançat en
2022
Ciències
Jurídiques

Coordinació
del màster i
responsable
de qualitat

Sí

E6.2

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

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

DRET.
0187

M.U. en
En procés 01-09- Alta
Dret Global i
2022
Europeu

Coordinació
del màster,
responsable
de qualitat

Sí

E6.2

[RECOMANACIÓ Evaluar y calificar
DEL COMITÈ
el TFM sin que la
EXTERN] El peso persona que lo ha
calificador de la
tutorizado forme
valoración del tutor parte del tribunal
del TFM en su
calificador.
calificación final es
excesivo.

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

DRET.
0137

Grau en
Oberta
Criminologia
i Polítiques
Públiques
de
Prevenció

Coordinador No
de la titulació

E6.3

Hi ha un biaix d'ús
de la "matrícula
d'honor" entre
assignatures,
algunes tenen un
percentatge més
elevat al permès i
d'altres no en
tenen cap.

31-12- Alta
2021

Informar sobre els Aconseguir una
requisits i l'ús de la bona aplicació
qualificació
d'aquesta
"matrícula d'honor" qualificació al
a tot el
Grau en
professorat.
Criminologia i
Polítiques
Públiques de
Prevenció.

Modificació de la
memòria i el
web

IDA 2020 Sí
(Autoinfor
me
Acreditaci
ó, curs
avaluat
20182019)

-

IDA 2020 Sí
(Autoinfor
me
Acreditaci
ó, curs
avaluat
20182019)

-

Seguimen No
t 20172018

