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Q1-Q2. Accés, Matrícula i rendiment

Des de la primera edició en que s’ofertava el Master en Ciències Jurídiques, el
curs 2007-2008, les dades de sol·licitud d’ingrés i admissió no han deixat de créixer
considerablement. Pel curs 2007-2008 es van presentar 69 sol·licituds; i pel curs 20082009, 140. Pel que fa l’edició 2009-2010 encara en curs, el fet més destacat és
l’increment molt notable del número de sol·licituds de pre-inscripció rebudes. El
número total d’estudiants que han formalitzat la seva sol·licitud és de 180, 149 dels
quals tenien tota la documentació complerta i podien formalitzar la preinscripció.
D’aquests 149, van ser finalment admesos un total de 68 estudiants als estudis
del Master. Aquests 68 se sumen a altres 8 estudiants que encara formen part del
programa de Master, bé perquè cursaven la modalitat bianual o bé perquè no van
superar tots els crèdits en l’edició anterior i aquest any s’han matriculat dels que els hi
falten. Totes aquestes categories sumen un total de 76 estudiants matriculats totalment o
parcialment en el programa de Master 2009-2010.
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Cal dir que la valoració de tot el procés de selecció i admissió, realitzada per
l’anterior coordinador del Master, David Felip, qui es va encarregar de supervisar el
procés d’admissió i les candidatures presentades, va ser clarament positiva. Els
estudiants que demanaven ser admesos eren en termes generals millors que els
d’altres anys, i els que finalment van ser acceptats al programa tenien una qualitat
mitjana també superior. Evidentment, la qualitat de l’estudiant és un dels factors que
més ràpidament redunda en la qualitat global del Master, i per tant es tracta d’un dels
fets que poden ser destacats de cara a avaluar-ne aquesta qualitat.
Respecte el rendiment dels estudiants, cal començar advertint una dificultat
important: en aquests moments tot just estem tancant les avaluacions dels estudiants
corresponents al tercer trimestre, i a la gran majoria dels nostres estudiants encara els hi
falta acabar i defensar públicament els seus treballs de recerca o bé finalitzar les seves
pràctiques professionals. Per aquest motiu es fa molt difícil avaluar el seu rendiment a
aquestes alçades del curs, i no serà possible d’una manera definitiva fins com a mínim
meitats de setembre. No obstant, podem avançar les següents valoracions i comentaris.
Cal fer constar primer que molts professors que ja impartien docència al Master
en l’edició anterior han fet arribar al coordinador la seva valoració de que la qualitat
dels estudiants i del seu rendiment a classe en l’edició actual és molt superior a la
d’edicions anteriors. En bona mesura, creiem que això es deu a l’èxit en l’admissió al
que hem fet referència anteriorment.
Respecte els resultats objectius, podem esmentar els següents de manera sempre
provisional. A esperes de completar les dades de qualificació del tercer trimestre de les
que encara no disposem en la seva totalitat, i a esperes de veure el rendiment en els
treballs de fi de Master, podem dir que dels 76 estudiants matriculats totalment o
parcialment al programa de Master 2009-2001, només 11 han suspès o no s’han
presentat a l’avaluació d’alguna de les assignatures dels que estaven matriculats perdent
ja la possibilitat d’obtenir el títol de Master a finals d’aquest curs acadèmic. Això
equival a un 15% dels estudiants matriculats. Els altres 65, l’altre 85%, es troba en
situació d’optar a la titulació si aconsegueix acabar amb èxit els crèdits que els hi queda
per superar, que en general són els 20 corresponents al treball de recerca o bé a les
pràctiques professionals.
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Q3 Satisfacció docent

Els estudiants han manifestat, en línees generals, una gran satisfacció amb els
estudis del Master en Ciències Jurídiques. Aquesta satisfacció es pot quantificar
objectivament atenent les enquestes realitzades d’avaluació del professorat. Però el
resultat d’aquestes enquestes ha de ser completat amb allò que els estudiants han
comunicat verbalment tant a la secretaria com al coordinador del Master.
Si atenem a les enquestes d’avaluació dels docents realitzades pels estudiants,
hem de destacar en primer lloc un alt percentatge de respostes, que ha estat de promig
de tot el curs d’un 39%, corresponen a un 41% del primer trimestre (de 338 respostes
potencials), un 30% del segon trimestre (de 371 respostes potencials) i un 46% del
tercer trimestre (de les 261 potencials). Això dóna, per tant, força fiabilitat al resultat
d’aquestes enquestes.
A la pregunta de si les obligacions docents (assistència a classe, horari,
ajustament al pla docent, etc.) s’han complert adequadament, la mitjana de respostes
s’ha situat, en cada un dels tres trimestres, en el 9,31, el 8,17 i el 9,18 sobre 10,
respectivament. Això dona una mitjana total de 8,88 pel que fa a aquesta primera
pregunta. Cal afegir també que aquesta mitjana s’obté amb una gran concentració a les
notes altes, tenint molts pocs casos de males puntuacions. La nota que talla el grup 4
dels cinc grups de composició de les enquestes (i que agrupa per tant el 35% del
professorat millor puntuat) és de 9.25 de mitjana de tot el curs. Això vol dir que el 35%
dels professors del Master han rebut com a mínim un 9.25 en la resposta a aquesta
pregunta.
A la pregunta de si l’estudiant es troba globalment satisfet amb l’assignatura, la
mitjana de respostes ha estat a cada trimestre de 9,15, 8,35 i 8,67 sobre 10,
respectivament. Això dona una mitjana total de 8,72 pel que fa a aquesta segona
pregunta. I, de nou, aquesta mitjana respon a notes molt concentrades a la franja alta.
El 35% del professorat del Master va rebre com a mínim un 9,07 a aquesta pregunta
sobre l’assignatura.
I a la pregunta de si es troba globalment satisfet amb el professor, la mitjana ha
estat de 9,4, 8,5 i 8,63, respectivament. Això dona una mitjana total de 8,84 pel que fa
a aquesta tercera pregunta. Finalment, de nou, aquesta mitjana respon a notes molt
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concentrades a la franja alta. El 35% del professorat del Master va rebre com a mínim
un 9,15 a aquesta pregunta sobre la satisfacció global.
En definitiva, es tracta de valoracions força altes que mostren com la
satisfacció general dels estudiants ha estat també molt alta. Cal dir que el mateix
tipus de valoració es pot fer atenent al que els estudiants han expressat verbalment en
comunicació directa al coordinador, a les secretàries del programa o directament al
professorat. Tot i que han vingut també a expressar queixes sobre aspectes puntuals de
la docència o la organització del Master, en general les seves valoracions eren molt
bones.
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Q4 Pràctiques externes i mobilitat

El Master en Ciències Jurídiques en l’edició que ara acaba requeria superar 20
crèdits corresponents a un treball de fi de Master, que podia ser un treball de recerca per
escrit que havia de defensar-se davant d’un tribunal, o bé unes pràctiques realitzades a
un despatx d’advocats o en la secció jurídica d’una empresa o entitat. Respecte els
treballs de recerca, com que la data límit per a la seva defensa és el 10 de setembre, la
gran majoria no s’han realitzat encara.

Respecte les pràctiques professionals, enguany un total de 15 estudiants
s’han acollit a aquesta modalitat. Donada la situació actual del mercat de treball, ha
costat molt facilitar un contacte amb un despatx professional o una empresa, i en
algunes ocasions han estat els propis estudiants els que han buscat pel seu conte l’espai
per a realitzar aquestes pràctiques. En tot cas, i tot i que molts d’ells encara estan
realitzant-se en aquests moments, la immensa majoria s’han desenvolupat o s’estan
desenvolupant de manera satisfactòria, tant pel que fa l’estudiant com pel que fa el
despatx o empresa en el que s’han realitzat.

La tendència que està seguint aquest Master, no obstant, és la d’accentuar
progressivament el seu caràcter acadèmic o de recerca, i per tant el programa de
pràctiques professionals està destinat a desaparèixer en la proper edició, la del curs
2010-2011.

Respecte la mobilitat, enguany no hi ha hagut cap experiència destacada en
aquest sentit. Però es pot anunciar que al llarg del curs hem realitzat els contactes i
converses necessaris per a signar un acord de mobilitat per al proper curs, en el que
intervindran cinc altres prestigioses universitats europees: Mannheim, University
College of Dublin, Amberes, Maastricht, i Toulouse II.
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Q5 Inserció Laboral dels titulats

No s’ha realitzat cap avaluació en aquest sentit.
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Q6 Gestió i atenció a la comunitat

Un primer aspecte que volem posar de manifest respecte la gestió del Master és
la seva especial complexitat. Un Master que ofereix 47 assignatures totes elles
optatives, i que acaben impartint-se quasi totes (45) en només tres trimestres, i que
compta per altra banda amb 66 estudiants de nou ingrés cada curs, als quals s’ha de
sumar els que estiguin cursant en modalitat bianual o que no hagin pogut superar els
crèdits en l’edició anterior, genera una gran complexitat i varietat de problemes o
situacions a les que cal donar resposta. Tot i així, i a pesar de les normals incidències en
un programa d’aquest tipus, el Master s’ha impartit de manera satisfactòria sense
problemàtiques destacables.
Cal mencionar també, que a data d’1 de desembre es va procedir a un canvi en la
coordinació del Master, així com en la plaça del becari-assistent a la coordinació. El
professor David Felip, que havia estat coordinador del Master des del seu inici fins al
moment, va deixar el lloc de coordinador al professor Josep Lluís Martí. I la persona
que va ocupar la beca d’assistència a la coordinació des de l’1 de gener, que fins ara
gaudia Felipe Gorigoitia, és l’Antonio Barboza. Tots dos canvis s’han produït sense cap
incidència remarcable.
Respecte l’atenció a la comunitat, i tot i l’elevat número d’estudiants que cursen
enguany el programa del Master, el coordinador continua amb el model d’atenció
personalitzada als estudiants, rebent-los cada vegada que ells reclamen la seva
atenció, assessorant-los en la progressió dels estudis o en la selecció d’un tutor per a
realitzar el treball de recerca, tractant de resoldre els conflictes puntuals que puguin
sorgir amb algun professor o amb un altre estudiant, etc.
S’han produït diverses modificacions del Pla d’Estudis del Màster, les
modificacions són les següents:
1.- Modificació de l’Annex 1 (Contingut del títol de màster oficial ) en els següents
termes:
• Es modifica la denominació de les següents assignatures:
o L'ordenament jurídic administratiu: el sistema de fonts , passa a
anomenar-se L'Ordenament Jurídic Administratiu i la seva
producció: situació i tendències
o Polítiques públiques, organització territorial i descentralització
del poder passa a anomenar-se Organització territorial i
descentralització del poder. Autonomia i federalisme. Sistemes
comparats.
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o Les reformes de l'organització administrativa: consideració
especial dels sectors econòmics regulats i de la seva fiscalitat
passa a anomenar-se Dret públic de l'economia, regulació i
reguladors econòmics.
o Dret urbanístic passa a anomenar-se Regulació de la ciutat i de
l'habitatge.
o Estrangeria i drets fonamentals passa a anomenar-se Règim
jurídic dels estrangers no comunitaris
o La jurisdicció del contenciós-administratiu: problemes de control
de l'activitat administrativa passa a anomenar-se Els tribunals i
les administracions públiques: problemes del control de la
activitat administrativa.
o Economia del benestar: eficiència, distribució i equitat passa a
anomenar-se Law & Economics: economia del benestar
o Nous models familiars i dret internacional privat passa a
anomenar-se Immigració i dret de família
o Dret Penal de l’Empresa passa a anomenar-se Fonaments de Dret
Penal de l’Empresa
o Fiscalitat de l’Empresa passa a anomenar-se Fonaments de la
Fiscalitat de l’Empresa
o Dret Concursal passa a anomenar-se Dret de la Contractació
Mercantil.
•

Es modifica la càrrega lectiva de les assignatures optatives següents:
o Fonaments de la Fiscalitat de l’Empresa, que passa de 3 a 5
crèdits ECTS
o Models de justícia i Drets Humans,que passa de 4 a 3 crèdits
ECTS
o Dret Internacional dels Drets Humans, que passa de 5 a 3 crèdits
ECTS
o Dret Internacional del Medi Ambient, que passa de 5 a 3 crèdits
ECTS
o Dogmàtica de la Imputació, que passa de 5 a 4 crèdits ECTS
o Teoria de la Legislació, que passa de 5 a 4 crèdits ECTS
o Dret Constitucional Comparat, que passa de 3 a 4 crèdits ECTS
o Polítiques de Prevenció, Seguretat i Política Criminal, que passa
de 4 a 3 crèdits ECTS
o Dret de la Contractació Mercantil, que passa de 3 a 5 crèdits
ECTS.

•

Es modifiquen els apartats Coneixements i Habilitats i destreses de les
següents assignatures:
o Metodologia Jurídica i Tècniques de Recerca
o Argumentació Jurídica i Tècniques d’Interpretació

•

Es suprimeixen les assignatures optatives:
o Drets i Llibertats, de 4 crèdits ECTS
o Constitució i Integració europea , de 3 crèdits ECTS

9



o

o
o
o

o

o
o

o

Aquestes dues assignatures passen a integrar la nova
assignatura Pluralisme constitucional i Garantia dels
Drets fonamentals a Europa, de 5 crèdits ECTS
Dret de la Insolvència i protecció processal del crèdit, de 5
crèdits ECTS
 Aquesta assignatura serà substituïda per les assignatures
Dret de la contractació mercantil, de 5 crèdits ECTS i
Execució Civil, de 3 crèdits ECTS
Fiscalitat dels mercats financers, de 3 crèdits ECTS i docència en
anys alterns
Fiscalitat de les asseguradores, de 3 crèdits ECTS i docència en
anys alterns
Garanties processals i mètodes alternatius de resolució de
conflictes
 Aquesta assignatura serà substituïda per les assignatures
Tutela arbitral de Litigi, de 3 crèdits ECTS, i Mètodes
alternatius de resolució de conflictes, de 3 crèdits ECTS
Mètodes analítics per a juristes, de 3 crèdits ECTS
 Aquesta assignatura serà substituïda per l’assignatura Dret
de Família i Polítiques Familiars, de 3 crèdits ECTS
Teoria de les Relacions Internacionals, de 3 crèdits ECTS
Ordre Internacional Actual, de 3 crèdits ECTS
 Aquestes dues assignatures seran substituïdes per
l’assignatura Relacions Internacionals, de 5 crèdits ECTS
Anàlisi econòmica del Dret europeu de la propietat intel·lectual,
de 3 crèdits ECTS
 Aquesta assignatura serà substituïda per l’assignatura
Negocis Civils Immobiliaris, de 3 crèdits ECTS

•

S’incorpora una nova assignatura:
o Curs avançat en Dret de danys, de 3 crèdits ECTS

•

S’acorda substituir les mencions a treballs de recerca i pràctiques per
l’assignatura Treball fi de Màster, de 15 crèdits ECTS
Es modifica la denominació i la càrrega lectiva de les següents
assignatures:
o Procediments tributaris, procés contenciós, responsabilitat penar
i tècniques convencionals en dret tributari, optativa de 4 crèdits
ECTS, passa a anomenar-se Procediments tributaris, procés
contenciós i tècniques convencionals en dret tributari, optativa de
3 crèdits ECTS
o Dret Comparat, optativa de 5 crèdits ECTS, passa a anomenar-se
Dret Comparat: noves tendències en Ciència Jurídica, optativa
de 4 crèdits ECTS.

•

•

Es modifica la consideració de les següents assignatures, passant
d’obligatòries a optatives:
o Teoría de la legislación: racionalidad, técnica y metódica
legislativa
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o Argumentación jurídica y técnicas de interpretación
o Dret Comparat: noves tendències en ciència jurídica

2.- Modificació de l’Annex 2 (Estructura general i organització del títol de màster ) en
els següents termes:
•

Es canvien de trimestre les següents assignatures:
o Negociació Jurídica: Tècniques i Habilitats passa al primer
trimestre
o Metodologia Jurídica i Tècniques de Recerca passa al segon
trimestre
o Polítiques de Prevenció, Seguretat i Política Criminal passa al
tercer trimestre
o Dret Penal Europeu Internacional passa al segon trimestre
o Arbitratge Comercial i Contractes Internacionals passa al tercer
trimestre

•

El mòdul obligatori de Màster passa a ser obligatori de l’especialitat de
Recerca, tant a la modalitat a temps complet com a la de temps parcial.
Es modifica el número de crèdits obligatoris per especialitat en la següent
proporció:
o L’especialitat de recerca: passa de tenir 30 a tenir 15 crèdits
obligatoris
o L’especialitat acadèmica: passa de tenir 20 a tenir 15 crèdits
obligatoris
o L’especialitat professional: passa de tenir 20 a tenir 15 crèdits
obligatoris
els 15 crèdits correspondran necessariament a la realització i superació
del treball de fi de màster.

•

Finalment, també respecte la gestió, cal afegir que una de les queixes més
repetides per part dels estudiants respecte la normativa de gestió de la matriculació de
les assignatures del Master és la restricció temporal del període per a modificar la
matrícula. Molts reclamen que es pugui modificar la matricula, ni que sigui només per
ampliar-la, fins a començaments de cada trimestre, i no com fins ara, que el període
acaba en algun moment del primer trimestre.
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Altres
El Master en Ciències Jurídiques és un programa d’èxit internacional, que
compta amb estudiants de molts països de Latinoamèrica (42%), la resta d’Europa
(20%) i Nord-Amèrica (1%). El fort increment en les sol·licituds de plaça per aquest
curs que ara finalitza, 2009-2010, demostren com en només dos anys ha aconseguit un
lloc d’èxit en la oferta de Masters jurídics a Espanya i Europa en general. Estem molt
satisfets amb la progressió que ha seguit, i amb l’interès que esta despertant, i només
intentem consolidar aquesta tendència de cara als propers anys, augmentant si es pot el
perfil d’internacionalització de la oferta.
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Annex 1. Sistema Intern de Garantia de Qualitat
Q1. Accés i Matrícula
a) Dades dels processos d’accés i matricula
DEMANDA, PREINSCRIPCIONS, ACCEPTACIONS I MATRÍCULA

Places ofertades (O)

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

60

60

60

60

Preinscripcions (D)

Total
D/O

69
1,2

180
3,0

149
2,5

253
4,2

Acceptacions (A)

Total
A/O

51
0,9

76
1,3

68
1,1

70
1,2

Matrícula nou accés
(M)

Total
M/O

40
0,7

62
1,03

66
1,1

44
0,7

40

74

78

64

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

42,5
57,5
35,0
35,0
17,5
12,5
42,5
22,5

44,6
55,4
20,3
41,9
20,3
17,6
28,4
10,8
12,2
1,4
47,3
54,1
6,8
6,8
1,4
1,4
29,7
16,2
12,2
8,1
10,8
1,4
51,4
-

50,0
50,0
21,8
16,7
30,8
30,8
32,1
7,7

59,4
40,6
34,4
25
23,4
17,2
45,3
6,3
7,8
1,6
1,6
37,5
65,6
3,1
3,1
2
31,3
14,1
9,4
6,3
1,6
1,6
35,9
-

Matrícula total

b) Dades relatives a la qualitat de l’accés
PERFIL MATRICULATS

Sexe (%)

Edat (%)

Lloc naixement
(%)

Domicili familiar
(%)

Universitat
procedència (%)

Dona
Home
<25
25-29
30-34
>= 35
Catalunya
Espanya
UE
Resta d’Europa
Amèrica del Nord
Iberoamèrica
Àsia
Àfrica i resta món
Catalunya
Espanya
UE
Resta d’Europa
Amèrica del Nord
Iberoamèrica
Àsia
Àfrica i resta món
UPF
Catalana
Espanyola
UE
Resta d’Europa
Amèrica del Nord
Iberoamèrica
Àsia
Àfrica i resta món

10,0
25,0
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
22,5
22,5
10,0
5,0
40,0
-

15,4
1,3
43,6
57,7
2,6
7,7
32,1
25,6
11,5
5,1
16,7
41,0
-

13

Q2. Rendiment
a) Resultats de rendiment acadèmic per assignatura
TAXA DE RENDIMENT
2007-08

2008-09

2009-10

1.707
1.463

3.602
3.065

4.115
3.658

85,71

85,09

88,89

2007-08

2008-09

2009-10

Matriculats

42

62

67

Graduats en t

16

44

38

38,1

71,0

56,7

7

7

54,8

82,3

Cohort d’accés

Crèdits matriculats
Crèdits superats
Taxa de rendiment
(Crèdits superats / crèdits matriculats)

GRADUACIÓ I TAXA DE GRADUACIÓ
Cohort d’accés

% Graduats en t
Graduats en t+1
Taxa de graduació (%)
(graduats en t i t+1 / matriculats)

b) Resultats d’abandonament
ABANDONAMENT
Cohort d’accés

Matriculats
Abandonaments
Total abandonament (%)
(abandonaments / matriculats)

2007-08

2008-09

2009-10

42
13

62
7

67
12

31,0

11,3

17,9

Q3. Satisfacció dels estudiants
a) Resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants
Pregunta

1.- Les obligacions docents (assistència a classe segons
l'horari establert, pla docent, ...) s'han complert
adequadament
2.- Estic globalment satisfet/-a amb l'assignatura
3.- Estic globalment satisfet/-a amb el/la professor/-a

Valoració
1rtrim 0910

9,31
9,15
9,4

2n trim 0910

8,17
8,35
8,5
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3r trim 0910

9,18
8,67
8,63
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