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1. Dades identificadores  

Titulacions oficials dels Estudis: dels Estudis: 

 

 

 

 

Denominació 
Codi 
RUCT 

ECTS 
Curs 

d’implantació 
Modificació Acreditació 

Direcció  
del programa 

Grau de Criminologia 2501954 240 2010-2011 07/07/2015 03/11/2015 
Josep M. 
Tamarit 
Sumalla 

Grau de Dret 2500194 240 2008-2009 07/07/2015 03/11/2015 
Ignasi Beltran 
de Heredia 
Ruiz 

Grau de Gestió i 
Administració Pública 

2503270 240 2015-2016 - 
En 

desplegament 
Maria Julià 
Barceló 

Màster universitari 
d’Administració i Govern 
Electrònic 

4313853 60 2013-2014 - 30/11/2017 
Joan Balcells 
Padullés 

Màster universitari 
d’Advocacia 

4313491 90 2012-2013 - 22/07/2016 
Blanca 
Torrubia 
Chalmeta 

Màster universitari 
d’Anàlisi Política 

4310226 60 2010-2011 16/01/2016 27/03/2015 
Albert Batlle 
Rubio 

Màster universitari de 
Drets Humans, 
Democràcia i 
Globalització 

4313447 60 2012-2013 15/06/2015 22/07/2016 
Víctor M. 
Sánchez 
Sánchez 

Màster universitari de 
Fiscalitat 

4312103 60 2011-2012 07/07/2015 31/11/2015 
Ana M.ª 
Delgado 
Garcia 
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2. Elaboració de l’informe  

L’informe de seguiment de centre dels Estudis de Dret i Ciència Política ha estat 

elaborat per la direcció i la sotsdirecció dels Estudis, amb el suport del Consell de 

Direcció permanent dels Estudis, que està compost per: 

Dra. Ana M.ª Delgado García. Directora dels Estudis de Dret i Ciència Política. 

Dr. Ignasi Beltran de Heredia Ruiz. Sotsdirector de docència dels Estudis de 

Dret i Ciència Política i director del grau de Dret. 

Dr. Albert Batlle Rubio. Sotsdirector de recerca dels Estudis de Dret i Ciència 

Política i director del màster d’Anàlisi Política. 

Dr. Joan Balcells Padullés. Director de programa de màster dels Estudis de Dret 

i Ciència Política. 

Dr. Josep Maria Tamarit Sumalla. Director de programa de grau dels Estudis de 

Dret i Ciència Política. 

Eila Murillo Fuentes. Mànager de programa dels Estudis de Dret i Ciència 

Política. 

Maggie Alonso Hernandez. Mànager de programa dels Estudis de Dret i Ciència 

Política. 

Dolors Roldán López. Tècnica de Suport a la Direcció dels Estudis de Dret i 

Ciència Política. 

 

Aquest informe s’ha elaborat a partir dels informes de seguiment de titulació, el 

contingut dels quals ha estat elaborat per les comissions de titulació corresponents 

seguint el procediment següent: 

1. Explotació de les dades que són objecte de valoració en l’elaboració dels 

informes per l’Àrea de Planificació i Qualitat. 

2. Elaboració de la versió inicial de l’informe pel director de programa, tenint 

present la informació facilitada per cada professor en les fitxes d’autoavaluació 

de les seves assignatures. 

3. Reunió de la Comissió de Titulació per a posar en comú aquesta primera versió. 

4. Revisió i tancament de l’informe, tenint en compte les aportacions realitzades en 

el si de la Comissió de Titulació. 

5. Enviament de l’informe a l’Àrea de Planificació i Qualitat. 

 

Una vegada s’han elaborat els informes de seguiment de titulació, s’ha seguit el procés 

següent: 

1. Els informes han estat valorats en el si del Consell de Direcció permanent dels 

Estudis, per a començar a treballar en l’elaboració prèvia de l’informe de 

seguiment de centre (ISC). 

2. Un cop enllestida la primera versió de l’ISC, s’ha facilitat a la persona referent de 

l’Àrea de Planificació i Qualitat. 
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3. Des de la sotsdirecció dels Estudis s’han fet les esmenes pertinents a partir del 

retorn fet per l’Àrea de Planificació i Qualitat. 

4. Finalment, un cop acabat l’informe, ha estat revisat i presentat en la sessió del 

Consell de Direcció permanent (vegeu l’apartat 1, «Dades identificadores»), i ha 

quedat validat i aprovat amb data 5 de desembre de 2017. 
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3. Seguiment de les millores 
requerides en l’informe 
d’avaluació externa 

Procés Tipus 
Data de 

l’informe 
extern 

Descripció original de l’informe final 
d’avaluació externa 

Estat  

Acreditació Punts de millora 20150313 Actualització del Campus Virtual. 
Començada el curs 
2016-2017 i acabarà el 
2017-2018. 

Acreditació Punts de millora 20150313 
Assegurar l’actualització de les 
metodologies, els mecanismes d’avaluació 
i els recursos d’aprenentatge. 

Fet el curs 2016-17. 

Acreditació Punts de millora 20150313 
Donar accés als estudiants als resultats de 
satisfacció en relació amb l’acció docent 
dels professors col·laboradors. 

Proposat com a acció de 
millora a l’ISC 2016-
2017. En curs.  

Acreditació Punts de millora 20150313 
Establir valors objectiu per al seguiment 
dels plans de millora. 

En curs. 

Acreditació Punts de millora 20150313 
Incluir el proceso de acreditación en el 
SGIC. 

El nou manual del SGIQ 
aprovat pel Consell de 
Direcció el dia 4/12/2017 
inclou el procés 
d’acreditació. 

Acreditació Recomanacions 20170801 
Equiparar el nivel de cualificación del 
profesorado colaborador al exigido para el 
profesorado responsable de la asignatura. 

Fet. 
 

Acreditació Punts de millora 20160512 
Interrelació personalitzada entre els 
consultors i els estudiants en l’avaluació. 

Fet.  

Acreditació Punts de millora 20150313 
Més interacció i més personalitzada entre 
els professors col·laboradors i els 
estudiants. 

Fet. 

Acreditació Recomanacions 20170801 

Fomentar, en su caso, mediante un plan 
de apoyo a la investigación para el 
profesorado colaborador, la realización de 
actividades de investigación y formativas 
de manera real. 

 

Acreditació Punts de millora 20150313 

Impulsar las políticas de promoción del 
profesorado «académico» de la UOC que 
aborde un equilibrio entre las tareas 
docentes e investigadoras de este 
colectivo. 

Fet.  

Acreditació Punts de millora 20160512 

Potenciar el perfil investigador del 
professorat propi, així com l’adequació de 
les plantilles a les demandes de l’alumnat i 
l’evolució dels títols. 

Fet. 
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Procés Tipus 
Data de 

l’informe 
extern 

Descripció original de l’informe final 
d’avaluació externa 

Estat  

Acreditació Recomanacions 20170801 

Realización de nuevas acciones tendentes 
a aumentar el número de respuestas a las 
encuestas tanto por los alumnos como por 
los egresados y por los profesores, 
incluyendo en los ítems referidos a la 
inserción laboral alguno que comprenda la 
promoción laboral de los estudiantes del 
máster que ya tienen empleo. 

Des de l’Àrea de 
Planificació i Qualitat es 
duen a terme accions per 
a fomentar la 
participació. La UOC 
participa en els estudis 
d’inserció laboral duts a 
terme en el marc d’AQU. 
La darrera edició 
correspon al 2017. 

Acreditació Recomanacions 20170801 
Mejorar los sistemas de información real a 
los estudiantes por parte de sus 
representantes. 

 

Acreditació Recomanacions 20170801 

Mejorar la planificación secuencial o 
temporal de las entregas de pruebas de 
evaluación continua de las distintas 
asignaturas para evitar, en lo posible, que 
se solapen entre sí. 

En curs. 

Acreditació Punts de millora 20150313 
Continuar treballant en l’estudi i en la 
implantació d’accions per a reduir la taxa 
d’abandonament. 

Procés continuat. 

Acreditació Punts de millora 20160512 
Promoure més la participació de tots els 
grups d’interès en els processos 
d’avaluació. 

El nou manual de l’SGIQ 
que s’ha aprovat dona 
més rellevància als grups 
d’interès; la metodologia 
de revisió del manual 
s’ha fonamentat en les 
necessitats i expectatives 
de tots els grups 
d’interès. 

Acreditació Recomanacions 20170801 
Reflejar la misma información en las 
lenguas de comunicación (español, 
catalán) empleadas. 

En curs. 

Acreditació Punts de millora 20150313 
Actualizar la información pública relativa al 
Consejo Asesor. 

Fet. 

Acreditació Punts de millora 20150313 Revisar el manual de qualitat. 
S’ha revisat  i aprovat 
nova versió del manual 
de qualitat el 4/12/2017. 
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4. Valoració de l’assoliment  
dels estàndards de seguiment 

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) 

està actualitzat segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu 

requerit en el MECES. 

 

 

Titulació Valoració de l’estàndard 

Grau de Criminologia S’assoleix 

Grau de Dret S’assoleix 

Grau de Gestió i Administració Pública S’assoleix 

Màster universitari d’Administració i Govern Electrònic S’assoleix 

Màster universitari d’Advocacia S’assoleix 

Màster universitari d’Anàlisi Política S’assoleix 

Màster universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització En progrés vers l’excel·lència 

Màster universitari de Fiscalitat S’assoleix 

Valoració global dels Estudis S’assoleix 

 

 

1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el 

seu nombre és coherent amb el nombre de places ofertes.  

 

En general, el perfil dels estudiants admesos a les titulacions s’adequa al que 

s’estableix en les memòries respectives i el seu nombre és coherent amb el nombre de 

places que s’ofereixen. Hi ha un increment de la matrícula en tots els programes.  
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1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats  

 

La coordinació en el si dels Estudis, dels programes entre ells i de l’equip docent, 

l’equip de gestió i els tutors en cada programa es garanteix per mitjà de diversos 

instruments. D’aquests instruments, és especialment rellevant el conjunt de reunions 

periòdiques en cadascun d’aquests àmbits (reunions dels Estudis, reunions de 

programa i reunions del Consell de Direcció), que permeten fer el seguiment dels 

resultats i els continguts de les titulacions i de la coherència de la pràctica docent i 

assegurar-los. 

 

Aquesta coordinació s’ha  reforçat amb la creació de la figura del sotsdirector de 

recerca (que és el referent dels Estudis en temes de recerca i innovació) i amb la 

consolidació de la figura de sotsdirector de docència dels Estudis, que, com es va 

exposar a l’informe anterior, té com a funció principal donar suport als directors dels 

programes en qüestions de coordinació vinculades a la docència i participar en les 

reunions de la Comissió de Programes, presidida pel vicerector de Docència i 

Aprenentatge.  

 

Els directors de programa de les titulacions dels Estudis han valorat amb un 4 sobre 5 la 

coordinació amb tot el professorat que participa en la titulació. El mateix professorat, per 

la seva banda, ha valorat la coordinació amb un 4,8. 

 

El 12 de desembre de 2015 es va dur a terme la Jornada Institucional de Personal 

Docent Col·laborador, que s’organitza cada dos anys i en la qual es comparteixen 

informacions i bones pràctiques amb tot l’equip docent.  

 

Estàndard 2: Pertinència de la informació 

pública 

La institució informa de manera adequada tots els grups d’interès sobre les 

característiques del programa i sobre els processos de gestió que en 

garanteixen la qualitat. 

 

Titulació Valoració de l’estàndard 

Grau de Criminologia S’assoleix 

Grau de Dret S’assoleix amb condicions 

Grau de Gestió i Administració Pública S’assoleix 

Màster universitari d’Administració i Govern Electrònic S’assoleix 
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Titulació Valoració de l’estàndard 

Màster universitari d’Advocacia S’assoleix 

Màster universitari d’Anàlisi Política S’assoleix 

Màster universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització S’assoleix 

Màster universitari de Fiscalitat S’assoleix 

Valoració global dels Estudis S’assoleix 

 

 
2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible 

sobre les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 

 

Els Estudis de Dret i Ciència Política revisen i actualitzen regularment la informació de 

les titulacions abans de l’inici de semestre. Des de les direccions de programa es valida 

la informació i es fan les modificacions pertinents. 

La fitxa de cada titulació conté una estructura ordenada en la qual es mostra la 

informació relativa a la titulació. El pla d’estudis de cada titulació és l’eix central de la 

informació: mostra el conjunt d’assignatures que formen la titulació i el seu contingut 

mitjançant una descripció breu dels objectius de l’assignatura, l’encaix de l’assignatura 

en el conjunt del pla d’estudis, els camps professionals en què es projecta, els 

coneixements necessaris previs a fer la matrícula de l’assignatura, els objectius i les 

competències, i les unitats d’aprenentatge que formen cada mòdul. Segons les 

característiques de les assignatures es fa èmfasi en un apartat o un altre. En alguns 

programes, com, per exemple, el del grau de Criminologia, podem trobar una 

presentació del director de programa, en què s’expliquen de manera resumida els 

objectius i els reptes de la titulació. 

S’ha actualitzat tota la informació dels plans docents i s’ha validat que tots siguin 

accessibles; a més, s’està elaborant un protocol que estableixi els criteris i les 

condicions de revisió periòdica per a garantir que els plans docents sempre estiguin 

complets, actualitzats i accessibles. 

La informació de la titulació inclou un enllaç al currículum del professorat que participa 

en la titulació. En el cas dels professors nous es treballa perquè també ho tinguin, i en 

les titulacions aquesta acció està en curs o finalitzada; en el grau de Dret, en què el 

volum de professorat col·laborador és més elevat, aquesta acció s’allargarà també 

durant el curs 2017-2018. 

Un cop l’estudiant s’ha matriculat de l’assignatura —és a dir, des del començament de 

la docència—, disposa d’informació més concreta respecte al model d’avaluació, els 

materials de què disposa l’assignatura, etc., mitjançant el pla docent. 

http://estudis.uoc.edu/ca/graus-2n-cicle/grau-dret/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/analisi-politica/pla-estudis
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/analisi-politica/pla-estudis
https://www.youtube.com/watch?v=SphXkwXMOCI&list=PL7BC3EE05F37A7748&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=SphXkwXMOCI&list=PL7BC3EE05F37A7748&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=SphXkwXMOCI&list=PL7BC3EE05F37A7748&index=7
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Els estudiants nous es poden adreçar a la UOC per mitjà del portal www.uoc.edu, i 

poden accedir amb el perfil estudiant a la informació relacionada amb el 

desenvolupament operatiu de les titulacions. En format de text i amb vídeos es dona 

resposta a les qüestions que el Servei d’Atenció a l’estudiant detecta que necessiten 

una acció comunicativa més precisa i acurada. El reconeixement de crèdits per 

avaluació d’estudis previs i, sobretot, el reconeixement acadèmic de l’experiència 

professional (RAEP) és un procés també clau per al perfil d’estudiant de la UOC, atès 

que una gran majoria dels matriculats tenen estudis previs o experiència professional. 

En aquest apartat s’explica de manera exhaustiva el procediment que ha de seguir 

l’estudiant per a sol·licitar aquest reconeixement. 

D’altra banda, en el canal UOC de YouTube, també destaca la informació que apareix 

relativa a l’activitat dels Estudis, la qual és interessant no només per als futurs 

estudiants, sinó també per a tota la comunitat educativa, professional i investigadora. 

Pel que fa a la informació relativa a la qualitat de les titulacions, a l’espai Qualitat de la 

Universitat es mostren una sèrie d’indicadors, com, per exemple, els resultats 

acadèmics i la satisfacció de les titulacions en oferta amb una evolució de tres anys. Els 

resultats que es mostren responen als indicadors compromesos en la memòria de 

verificació de cada titulació. 

Durant l’anàlisi de les titulacions s’ha identificat la necessitat de millorar la informació 

pública amb relació a les pràctiques i els treballs finals, i facilitar que aquesta informació 

estigui a l’abast dels nous estudiants des del començament dels estudis, principalment 

pel que fa als màsters.  

En aquest sentit, la Universitat ha engegat un pla amb un termini d’execució superior a 

l’anual per millorar íntegrament els elements relatius a la informació de les titulacions 

que requereixen una millora. 

 

2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de 

satisfacció. 

 

La Universitat disposa d’un portal de Qualitat, organitzat en quatre apartats: Política de 

qualitat, Qualitat de les titulacions, Indicadors de rendiment i satisfacció i Personal 

acadèmic. A l’espai Indicadors de rendiment i satisfacció es poden consultar els 

resultats agregats de la Universitat i la seva evolució, i a l’espai Qualitat de les 

titulacions hi ha els documents vinculats al cicle de vida de cada titulació, incloent-hi els 

informes de seguiment i els informes que han emès les agències de qualitat en 

cadascun dels processos.  

Els informes de seguiment publicats inclouen els resultats acadèmics i de satisfacció de 

cadascuna de les titulacions. 

http://www.uoc.edu/
http://www.uoc.edu/
http://www.uoc.edu/estudiant/portal/ca/index.html
http://www.uoc.edu/estudiant/portal/ca/index.html
http://www.youtube.com/user/UOC
http://www.youtube.com/user/UOC
http://www.youtube.com/watch?v=ZkWDLHu_0JM
http://www.youtube.com/watch?v=ZkWDLHu_0JM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7BC3EE05F37A7748
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7BC3EE05F37A7748
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/politica-qualitat/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/politica-qualitat/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/politica-qualitat/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/qualitat-titulacions/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/resultats/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/personal-academic/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/personal-academic/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/qualitat-titulacions/avaluacio-titulacions/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/qualitat-titulacions/avaluacio-titulacions/index.html
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2.3. La institució publica l’SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del 

seguiment i l’acreditació de la titulació. 

 

La Universitat publica i difon la seva política de qualitat al portal des de l’espai de 

Qualitat. El Manual del sistema de garantia interna de qualitat (MSGIQ), aprovat el 17 

de juny de 2009 pel Consell de Govern de la Universitat, està publicat en català, 

castellà i anglès i se’n fa difusió a tots els grups d’interès. El Consell de Direcció va 

aprovar el 4 de desembre del 2017 una nova versió del Manual de l’SGIQ. 

 

Tot i que la informació en relació amb el sistema de qualitat i la resta d’apartats de 

l’espai de Qualitat que la Universitat publica és veraç, completa i actualitzada, està 

sotmesa a un procés de millora constant per a adequar-se a les necessitats i les 

expectatives de tots els grups d’interès. 

 

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de 

garantia interna de la qualitat 

La institució disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment 

establert i implementat que assegura, de manera eficient, la qualitat i la millora 

contínua de la titulació. 

 

Titulació Valoració de l’estàndard 

Grau de Criminologia S’assoleix 

Grau de Dret S’assoleix 

Grau de Gestió i Administració Pública S’assoleix 

Màster universitari d’Administració i Govern Electrònic S’assoleix 

Màster universitari d’Advocacia S’assoleix 

Màster universitari d’Anàlisi Política En progrés vers l’excel·lència 

Màster universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització En progrés vers l’excel·lència 

Màster universitari de Fiscalitat S’assoleix 

Valoració global dels Estudis S’assoleix 

http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/UOC_Manual_sistema_garantia_Cat_04-1.pdf
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/UOC_Manual_sistema_garantia_Cat_04-1.pdf
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3.1. L’SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el 

seguiment i l’acreditació de les titulacions. 

 

L’SGIQ que la UOC aplica als estudis inclou els processos, i se n’està fent una revisió 

per a integrar tots els processos del Marc de verificació, seguiment, modificació i 

acreditació de les titulacions (MVSMA) que es revisen i milloren periòdicament des de 

les agències d’avaluació de la qualitat. 

 

Aquests processos permeten assegurar el disseny adequat de les titulacions, el 

seguiment i l’acreditació. Per la seva banda, els Estudis disposen des del 2012 d’un 

Consell Assessor integrat per representants dels col·legis professionals, professionals 

en actiu i responsables d’organismes vinculats a les àrees de coneixement pròpies dels 

Estudis, que esdevé un fòrum anual en què es discuteixen i s’analitzen tant la qualitat 

formativa dels programes com els resultats acadèmics i professionals que se’n deriven. 

Mitjançant la figura del sotsdirector de recerca, els Estudis participen en la Comissió de 

Recerca i Innovació i també organitzen les comissions de titulació. 

 

Un altre instrument que incideix en la qualitat docent dels programes és la tancada 

semestral, en la qual participa tot el professorat dels Estudis. En aquesta jornada es 

tracten temes estretament relacionats amb la qualitat de l’acció docent: objectius dels 

programes, innovació docent, compartició de bones pràctiques entre assignatures, 

mecanismes d’avaluació, etc. 

 

En darrer lloc, cal destacar que el professorat dels Estudis participa en diversos grups 

de treball per impulsar tant la millora contínua de la docència com la innovació, la qual 

cosa serveix, al seu torn, per a augmentar la qualitat de les nostres titulacions. 

 

3.2. L’SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats 

rellevants per a la gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats 

acadèmics i la satisfacció dels grups d’interès. 

 

Les direccions de programa i els professors responsables d’assignatura poden conèixer 

els resultats de la titulació i de les assignatures al final del semestre i al final de cada 

curs per mitjà de diverses fonts d’informació. Els resultats acadèmics i de satisfacció es 

poden consultar amb el DAU, que recull de manera centralitzada tots aquests resultats. 

Les dades es poden comparar amb períodes anteriors i se’n pot veure l’evolució amb 

taules i gràfics. Les dades es presenten agregades per programes, per assignatures i 

per aules.  

A més, per mitjà del registre d’avaluació contínua (RAC), el professorat pot consultar els 

resultats dels estudiants en les proves d’avaluació contínua i veure’n l’evolució per a 

http://www.uoc.edu/memories/memoria1112/ca/docencia/estudis-escoles-catedres/edcp.html
http://www.uoc.edu/memories/memoria1112/ca/docencia/estudis-escoles-catedres/edcp.html
http://www.uoc.edu/memories/memoria1112/ca/docencia/estudis-escoles-catedres/edcp.html
https://drive.google.com/a/uoc.edu/file/d/0BxmnOEsiurm1aGNBLU9FSENlMEU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uoc.edu/file/d/0BxmnOEsiurm1aGNBLU9FSENlMEU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uoc.edu/file/d/0BxmnOEsiurm1aGNBLU9FSENlMEU/edit?usp=sharing
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valorar l’assoliment dels resultats d’aprenentatge. Aquesta informació permet portar a 

terme accions durant el semestre per a reforçar i millorar el rendiment dels estudiants. 

La Universitat disposa, tal com estableix el Manual de l’SGIQ, d’un procés per a la 

recollida de la percepció dels grups d’interès. Per a cadascuna de les enquestes 

s’elaboren diversos informes que es posen a disposició dels responsables acadèmics 

(direcció de programa i professors responsables d’assignatura), amb l’objectiu de 

facilitar la presa de decisions per a la millora de la qualitat de les assignatures i de les 

titulacions.  

 

3.3. L’SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que 

s’utilitza per a la seva millora contínua. 

 

Des de la implantació de l’SGIQ, la Universitat ha dut a terme el seguiment i la revisió 

dels processos establerts, i hi ha incorporat els canvis i les millores que es deriven del 

fet de revisar-los de manera contínua. Durant el curs 2014-2015, d’acord amb els 

procediments establerts per les agències de qualitat, es van crear dos nous processos, 

el procés d’extinció i el procés d’acreditació, que es van incorporar a l’SGIQ.  

Durant el curs 2016-2017 s’ha fet la revisió i millora del Manual del sistema de garantia 

interna de qualitat (MSGIQ), amb la participació d’un equip de treball interdisciplinari 

(professorat, gestió dels estudis, estratègia de la UOC, operacions, Planificació i 

Qualitat i un expert extern), que va fer una anàlisi dels processos existents i de 

l’adequació a les noves necessitats de les titulacions. 

A partir d’aquesta anàlisi inicial, s’ha elaborat el nou mapa de processos, en el qual 

també se n’han incorporat de nous. S’ha definit cadascun dels processos de manera 

documentada amb la descripció dels elements principals: missió, propietari, 

responsables, entrades i sortides, diagrames de flux, indicadors... El projecte 

d’actualització i desplegament del nou manual va acompanyat d’un quadre de 

comandament amb l’objectiu de monitorar els resultats clau i de procés per a poder 

identificar les millores que es considerin pertinents de manera periòdica i sistemàtica. El 

Consell de Direcció de la Universitat ha aprovat en data 4 de desembre de 2017 aquest 

nou Manual de l’SGIQ. 

  

http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/Manual_SGIQ__v.1_CA_Portal_20180417.pdf
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Estàndard 4: Adequació del professorat  

al programa formatiu 

El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i 

adequat, d’acord amb les característiques de les titulacions i el nombre 

d’estudiants. 

 

Titulació Valoració de l’estàndard 

Grau de Criminologia S’assoleix 

Grau de Dret S’assoleix 

Grau de Gestió i Administració Pública S’assoleix 

Màster universitari d’Administració i Govern Electrònic S’assoleix 

Màster universitari d’Advocacia S’assoleix 

Màster universitari d’Anàlisi Política En progrés vers l’excel·lència 

Màster universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització S’assoleix 

Màster universitari de Fiscalitat S’assoleix 

Valoració global dels Estudis S’assoleix 

 

 
4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica 

exigits per les titulacions del centre i té una experiència docent, investigadora i, si 

escau, professional suficient i valorada. 

 

La UOC té un equip docent integrat per excel·lents professionals en l’àmbit de 

l’ensenyament universitari, els quals, a banda de ser uns referents en la seva àrea de 

coneixement, són experts en l’ensenyament no presencial per mitjà d’internet i en l’ús 

docent de les tecnologies digitals, amb capacitats de treball en xarxa i compromesos 

amb els objectius dels estudis. Aquest equip docent està integrat pel professorat propi i 

els professors col·laboradors. 

El professorat propi és el responsable de garantir que l’equip docent de professors 

col·laboradors, responsables finals de l’atenció a l’estudiant, disposa de l’experiència 

docent, professional i investigadora necessària per a garantir l’assoliment de les 

competències previstes per part dels estudiants. El professor col·laborador de la UOC 

es caracteritza pel fet de ser un expert que duu a terme la seva activitat principal 
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relacionada amb l’àrea de coneixement de l’assignatura, amb l’objectiu que pugui oferir 

una col·laboració de qualitat a temps parcial. 

Els Estudis de Dret i Ciència Política tenen un total de 34 professors, el 88% dels quals 

ha assolit el grau de doctor, i un total de 511 professors col·laboradors responsables de 

l’atenció docent de les assignatures que formen les titulacions objecte d’avaluació, el 

52% dels quals ha assolit el grau de doctor (vegeu la taula «Professorat» de l’annex). 

En els informes de seguiment de les titulacions, s’han valorat els resultats de satisfacció 

dels estudiants amb l’acció docent. 

Alguns dels mecanismes de seguiment i millora de la qualitat docent que s’apliquen i 

que reverteixen en la satisfacció de les assignatures són les reunions de l’equip docent 

per a coordinar l’acció docent que es duu a terme. 

 

4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per a 

desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 

 

L’activitat acadèmica del professorat propi integra el conjunt de funcions que ha 

d’assumir com a tal al llarg de la seva carrera acadèmica i inclou l’activitat docent i 

d’innovació, l’activitat de recerca i transferència, i la difusió de coneixement i l’activitat 

institucional. Mitjançant un pla de dedicació acadèmica, la UOC disposa dels 

mecanismes per a assegurar l’acompliment de la càrrega acadèmica de tota la institució 

i el dimensionament correcte dels equips acadèmics. La direcció dels Estudis és 

responsable que el conjunt d’activitat acadèmica del professorat cobreixi les necessitats 

docents i la resta d’objectius estratègics del professorat i dels Estudis. Amb l’eina 

People Review es garanteix el seguiment i l’avaluació individualitzada de tots els 

membres de l’equip docent, amb un retorn constructiu i una planificació de la projecció 

professional. 

La necessitat de nous professors col·laboradors es determina cada semestre segons el 

nombre d’estudiants matriculats, però també com a resultat de l’anàlisi que es fa 

semestralment dels indicadors de rendiment i de satisfacció de l’acció de consultoria, tal 

com es mostra en els informes de seguiment. A partir de la definició dels perfils 

acadèmics i professionals previstos als Estudis, s’inicia la convocatòria per a la selecció 

de personal docent col·laborador nou. Es prioritzen candidatures amb una àmplia 

experiència en el món professional o amb una especialització acadèmica i investigadora 

en l’àmbit de cada assignatura. Això facilita una acció docent contextualitzada i 

aplicada. L’espai web Uneix-te al nostre equip recull la informació del procés de 

selecció. 

 

http://www.uoc.edu/opencms_colaboradors/opencms/CA/treballa/index.html
http://www.uoc.edu/opencms_colaboradors/opencms/CA/treballa/index.html
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4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per a millorar la qualitat de l’activitat 

docent i investigadora del professorat. 

 

Des del Vicerectorat de Docència i Aprenentatge, amb el lideratge de l’eLearn Center, 

s’han impulsat accions per a millorar la qualitat docent. S’ofereix assessorament 

personalitzat per al disseny i el redisseny d’assignatures, i aquestes accions esdevenen 

una oportunitat de formació permanent del professorat per a replantejar com cal 

dissenyar l’assignatura i poder afrontar de manera autònoma el disseny de futures 

assignatures. Al llarg d’un semestre s’han portat a terme 150 sessions d’assessorament 

individual a un total de 37 professors de 13 assignatures de grau i 38 de màster, de 12 

titulacions diferents. 

També es disposa d’un curs de formació bàsica per a la docència adreçat a professorat 

incorporat recentment a la Universitat orientat al desenvolupament de competències per 

a la docència en línia a nivell inicial: planificació i gestió de la docència, metodologia i 

docència en col·laboració. En la primera edició, aquest curs, que té una dedicació de 2 

crèdits (50 hores) distribuïts al llarg de cinc mesos, ha tingut la participació de 17 

professors. 

D’altra banda, també es disposa d’un curs de formació bàsic i de caràcter introductori 

adreçat a professorat universitari de nova incorporació, procedent d’altres universitats 

que exerceixen com a professors a la UOC en els programes interuniversitaris. En 

aquest curs, que té una dedicació de 0,5 crèdits (12,5 hores) distribuïts al llarg d’un 

mes, enguany hi han participat 5 professors. 

En el marc de programes específics (com els adreçats a la implantació d’un nou model 

d’aprenentatge o bé de lluita contra la reducció de l’abandonament), també s’ha 

disposat del suport de l’eLearn Center (eLC) en l’assessorament i l’acompanyament 

d’aquestes mesures.  

Amb caràcter general i més enllà de les accions específiques de formació, el 

professorat disposa dels recursos formatius i de suport següents: el web de Docència 

de la Biblioteca de la UOC, el catàleg de recursos d’aprenentatge i els recursos per al 

disseny de l’aprenentatge. 
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes  

de suport a l’aprenentatge 

La institució disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per 

a l’aprenentatge de l’alumnat. 

 

Titulació Valoració de l’estàndard 

Grau de Criminologia S’assoleix 

Grau de Dret S’assoleix 

Grau de Gestió i Administració Pública S’assoleix 

Màster universitari d’Administració i Govern Electrònic S’assoleix 

Màster universitari d’Advocacia S’assoleix 

Màster universitari d’Anàlisi Política S’assoleix 

Màster universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització S’assoleix 

Màster universitari de Fiscalitat S’assoleix 

Valoració global dels Estudis S’assoleix 

 

 
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés 

d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat 

laboral. 

 

Els Estudis apostem per posar el focus en l’orientació professional i a facilitar la 

incorporació dels estudiants al mercat laboral, sobretot amb la realització de jornades 

obertes a tots els estudiants de les nostres titulacions. 

També tenim el programa d’activitats d’Alumni, en el qual els Estudis participem, amb 

propostes de jornades, seminaris, etc. 

Tots els programes tenen un pla de tutoria específic que permet fer un seguiment 

directe del desenvolupament acadèmic dels estudiants. També es té una cura especial 

en la selecció i la formació dels tutors, i en la relació directa amb les sales de tutories, 

on es passen les consignes necessàries per a una bona coordinació.  
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Així mateix, la UOC ha participat en la 6a. edició de l’enquesta d’inserció laboral amb 

AQU. Els resultats detallats per titulació de la UOC s’han rebut recentment i no s’han 

pogut processar. Un cop es disposi dels resultats per titulació processats, es valoraran. 

Les valoracions emeses així i, si escau, les millores que s’hagin identificat, es faran 

constar en els informes de seguiment del curs 2017-2018. 

Paral·lelament, també es vol destacar que la Universitat ha posat en marxa Nous 

serveis de carrera, orientats a acompanyar estudiants i graduats en la millora de la 

trajectòria professional. L’objectiu és ajudar l’estudiant a l’hora de cercar feina local o 

internacional. Aquest nou servei coincideix amb la posada en marxa d’una nova borsa 

de treball que s’ofereix des d’una plataforma tecnològica que permet una gestió i una 

interacció òptimes entre els candidats i les empreses. 

 
5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a 

les característiques de la titulació. 

 

Tots els programes han elaborat un mapa de recursos d’aprenentatge amb la finalitat de 

posar els recursos a disposició dels estudiants i la seva adequació al procés formatiu. 

La nostra prioritat és mantenir els materials actualitzats, especialment en els àmbits en 

què hi pot haver més canvis. Amb aquest objectiu cal establir mecanismes de millora de 

la coordinació i l’eficiència en l’assignació de recursos d’acord amb el pressupost 

disponible. Com a mitjana, els estudiants estan satisfets o molt satisfets amb els 

recursos d’aprenentatge en el conjunt dels Estudis en un 70% durant el primer semestre 

i en un 72% en el segon semestre. Els informes de seguiment de les titulacions aborden 

i analitzen els casos en què hi ha un grau de satisfacció inferior i es proposen les 

accions de millora corresponents. 

Actualment es treballa en un nou model de recursos anomenat NIU (pilot), una proposta 

innovadora de presentació i organització dels recursos d’aprenentatge (i que s’està 

implantant de manera progressiva en el desplegament dels nous programes). 

Estàndard 6: Qualitat dels resultats  

dels programes formatius 

Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació 

de la titulació. Els resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa 

als assoliments acadèmics, que es corresponen amb el nivell del MECES de la 

titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics, de satisfacció i laborals. 
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Titulació Valoració de l’estàndard 

Grau de Criminologia S’assoleix 

Grau de Dret S’assoleix 

Grau de Gestió i Administració Pública S’assoleix 

Màster universitari d’Administració i Govern Electrònic S’assoleix 

Màster universitari d’Advocacia S’assoleix 

Màster universitari d’Anàlisi Política S’assoleix 

Màster universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització S’assoleix 

Màster universitari de Fiscalitat S’assoleix 

Valoració global dels Estudis S’assoleix 

 

 

 
6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius 

formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació 

 

Les comissions de titulació són responsables de fer el seguiment de totes les titulacions 

dels Estudis i de millorar-les, i, juntament amb el Consell de Direcció, fan el seguiment 

de la consecució dels objectius formatius de cada titulació. Els informes de seguiment i 

els informes d’acreditació de les titulacions posen de manifest que s’assoleixen els 

resultats d’aprenentatge. 

 

6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són 

adequats i pertinents per a garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge 

previstos. 

 

Les comissions de titulació, juntament amb el Consell de Direcció, fan el seguiment de 

la consecució dels objectius relatius a les activitats formatives, la metodologia docent i 

el sistema d’avaluació d’acord amb els informes d’acreditació de les titulacions. Els 

informes de seguiment i els informes d’acreditació de les diferents titulacions posen de 

manifest l’assoliment dels resultats d’aprenentatge.  

S’adjunten els informes de seguiment de titulació dels màsters universitaris d’Advocacia 

i de Drets Humans, Democràcia i Globalització per tal de donar resposta a l’acreditació 

en condicions. 
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6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques 

de la titulació.  

 

En els informes de seguiment de les titulacions es valoren els resultats dels indicadors, i 

cal dir que en totes les titulacions s’han assolit resultats acadèmics d’acord amb els 

previstos en la memòria de verificació. El seguiment acurat de les assignatures permet 

identificar les que tenen indicadors acadèmics per sota del que seria convenient. En el 

cas d’aquestes assignatures, se’n fa una anàlisi i un pla d’acció per a corregir-les.  

Es continua treballant per a millorar la qualitat de tots els programes i garantir uns 

estàndards adequats, en el context actual del creixement del nostre portafolis. 

S’adjunta l’informe de seguiment de titulació del màster universitari d’Advocacia 

per tal de donar resposta a l’acreditació en condicions. 

 

6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les 

característiques de la titulació. 

 

La UOC ha participat en la 6a. edició de l’enquesta d’inserció laboral amb AQU. Els 

resultats detallats per titulació de la UOC s’han rebut recentment i no s’han pogut 

processar. Un cop es disposi dels resultats per titulació processats, es valoraran. Les 

valoracions emeses així i, si escau, les millores que s’hagin identificat es faran constar 

en els informes de seguiment del curs 2017-2018. 

Tot i això, les primeres anàlisis ens mostren que en general hi ha un nivell d’inserció 

adequat, tot i que en alguna titulació detectem alguna dificultat, com ara en el grau de 

Criminologia, però continuem treballant per mitigar aquesta situació. 

En aquesta línia caldria definir una estratègia integral de les pràctiques de les titulacions 

orientada a millorar la inserció laboral dels nostres estudiants. 

Es farà el seguiment acurat de totes aquestes qüestions mitjançant els informes de 

seguiment de titulació corresponents, atenent totes les particularitats de cada programa. 

 

 

Valoració de les titulacions 
 

Grau de Criminologia 
El curs 2016-2017 s’ha portat a terme d’acord amb les previsions, i s’han obtingut 

resultats satisfactoris i, fins i tot, excel·lents pel que fa a la satisfacció dels estudiants i 
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del professorat, i també pel que fa als resultats acadèmics mesurats d’acord amb la 

taxa de rendiment i la taxa d’èxit. S’han implantat en general les accions de millora i 

s’han obtingut millores efectives en la major part de punts febles que s’havien detectat, 

com ha estat en quatre de les cinc assignatures que havien presentat indicadors més 

baixos. S’ha assolit el màxim nombre d’estudiants, tant en matrícula nova com en 

rematrícula. A partir d’aquí el repte que ens plantegem és, sobretot, la millora contínua 

de la qualitat i l’excel·lència, tenint en compte l’aparició de competidors en l’oferta 

d’estudis de criminologia a l’Estat espanyol. Per això volem millorar l’oferta de pràcticum 

i, especialment, la informació i el suport a l’estudiant en element estratègic com el 

treball final de grau, que representa una oportunitat molt bona per a fer una avaluació 

final de l’assoliment de competències i de la maduració de l’estudiant amb vista a 

certificar la seva qualificació professional. 

 

Grau de Dret 

El grau de Dret ha experimentat una millora notable en una valoració global dels 

indicadors. Les accions de millora i la posada en marxa de diversos plans pilot han 

tingut un efecte que es pot qualificar com a satisfactori (sense perjudici de la necessitat 

de mantenir el seguiment i intensificar les accions de les assignatures que encara no 

tenen uns resultats adequats). Com a elements que cal tenir en compte hi ha la 

satisfacció dels estudiants respecte al treball final de grau i el pràcticum (tot i que les 

dades de rendiment i èxit són molt positives), que esdevé un aspecte que cal millorar.  

Finalment, com a element molt destacable, cal tenir en compte la modificació del pla 

d’estudis, consistent en l’increment dels crèdits obligatoris del grau, que afecta les àrees 

de Dret del Treball i de la Seguretat Social i de Dret Processal, «en la mesura que el 

creditatge existent fins ara s’ha considerat insuficient». S’han reordenat parcialment el 

contingut de dues assignatures, s’ha modificat la denominació d’algunes assignatures 

(sense canviar-ne el contingut ni les competències), i s’ha suprimit una assignatura 

optativa no desplegada (per a més detalls, vegeu l’IST). 

 

Grau de Gestió i Administració Pública 

El segon any del grau de Gestió i Administració Pública (UOC, UB) ha estat bo en 

termes generals i comparatius. El conjunt de dades rellevants que s’observa a la taula 

16 (vegeu els annexos) indica que, en relació amb els sis criteris comparables amb la 

resta de programes oficials dels Estudis de Dret i Ciència Política, el grau de Gestió i 

Administració Pública se situa per sobre del grau de Dret, tant pel que fa a les taxes 

d’èxit, de satisfacció global i de satisfacció amb els recursos, com pel que fa a la taxa 

de satisfacció amb l’avaluació. Només respecte a la taxa d’èxit, el programa del grau de 

Gestió i Administració Pública se situa una dècima per sota del programa del grau de 

Dret. Respecte als estudis de Criminologia, la valoració també és positiva, sobretot pel 
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que fa a la valoració de la satisfacció amb l’acció del consultor, amb els recursos i amb 

el sistema d’avaluació, que se situen per sobre. En els altres tres índexs, només hi ha 

una diferència més acusada en la taxa d’èxit, que en el estudis de Criminologia se situa 

gairebé set punts per sobre del grau de Gestió i Administració Pública. D’aquest 

manera, doncs, els resultats es poden considerar adequats en la fase de desplegament 

actual. 

Els punts forts del programa són: 

 El compromís i la qualitat dels professors col·laboradors, els tutors i els PRA en la 

millora del grau. 

 La pràctica acumulada al llarg dels anys entre els PRA dels Estudis de Dret i 

Ciència Política en el grau de Dret i en altres graus i postgrau de les ciències 

socials. 

 L’expertesa dels professors i dels PRA de la Universitat de Barcelona (UB), que 

imparteixen docència presencial en el seu grau propi de Gestió i Administració 

Pública, que té més de vint anys de rodatge. 

 La capacitat d’adaptació de tots els PRA, propis i interuniversitaris, a les diferents 

fases de desplegament del programa, i també en l’elaboració i la coordinació dels 

materials necessaris per a poder desplegar les noves assignatures seguint la 

planificació prevista en la memòria verificada. 

 

Els punts febles són, bàsicament: 

 

 Alguns mecanismes de coordinació entre la UOC i la UB, tot i que en aquest segon 

curs de desplegament continuem treballant i millorant els mecanismes necessaris 

de coordinació. Per aquest motiu, des del final del 2016 es va posar en marxa una 

sala virtual del grau (sala GAP: UOC, UB), en la qual s’integren tots els professors 

propis de la UOC i els PRA de la UB, i també la tècnica de gestió acadèmica, per tal 

de facilitar la concentració d’informacions relatives a aquest grau, l’intercanvi 

d’informació i la formació dels PRA interuniversitaris en cas que faci falta. 

 Malgrat la bona valoració dels recursos d’aprenentatge, cal continuar treballant en la 

preparació de materials nous i en la millora d’alguns materials i del material 

complementari, i fer modificacions puntuals en el sistema d’avaluació d’una de les 

assignatures per a millorar-ne la satisfacció global. 

 

 

Màster universitari d’Advocacia 

El màster universitari d’Advocacia té resultats docents satisfactoris i acompleix 

adequadament els objectius de formació dels futurs advocats. La satisfacció amb la 

titulació, tant dels estudiants com dels graduats, és bona, tot i que cal estudiar el 

descens dels nivells de satisfacció que hi ha hagut pel que fa a les pràctiques externes i 

al treball final de màster, i prendre mesures per a corregir-lo. El perfil d’entrada dels 
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estudiants és adequat i el perfil dels professors i dels col·laboradors docents compleix la 

normativa d’accés a la professió d’advocat. 

Durant el curs 2016-2017 s’ha millorat una bona part dels resultats, i les tendències se 

situen com a positives, ja que mostren una sèrie de resultats que indiquen la millora 

sostinguda de la titulació. A l’informe d’avaluació externa de l’acreditació de la titulació 

es feia esment a desajustos en les sèries temporals dels resultats que s’havien 

presentat, sense que aquests mostrin de manera explícita una millora de la titulació. 

Els resultats del curs 2016-2017 mostren unes taxes de rendiment i d’èxit elevades, tant 

pel que fa a les assignatures, com pel que fa a les pràctiques externes i al TFM. Per al 

conjunt de la titulació, la taxa de rendiment se situa en el 88,9%, i la d’èxit, en el 95,7%, 

totes dues per sobre dels resultats esperats proposats a la memòria de verificació. A 

continuació, es presenta l’evolució dels darrers tres cursos: 

Titulacions oficials dels Estudis: 

 

 

 

 

 

Com es pot veure, la taxa d’èxit s’ha mantingut constant al llarg dels tres cursos, i en el 

darrer curs ha tornat a millorar la taxa de rendiment.  

Les taxes més baixes de rendiment i d’èxit les té l’assignatura Procés penal (el 79% i el 

88,4%, respectivament).  

La satisfacció amb les assignatures, tret de les pràctiques i el TFM, és prou bona, amb 

l’excepció de l’assignatura optativa Operacions de fusió i adquisició d’empreses. En 

aquesta assignatura, que integra una part mercantil, una altra de fiscal i una altra de 

comptable —amb diversos consultors—, es van produir queixes per la dificultat de la 

part de comptabilitat (PAC difícil i materials molt extensos —un llibre). Amb vista al 

semestre vinent, farem un canvi de materials i de contingut de la PAC per tal d’ajustar-

los més al perfil jurídic dels estudiants.  

També cal fer un reajustament en l’assignatura optativa Empresa i mercat en relació 

amb els materials i la PAC de la part de dret penal econòmic, que també ha rebut 

queixes per la dificultat i l’extensió que té.  

La taxa de graduació (taula 9) es manté alta i el curs 2016-2017 és el que té el millor 

resultat. Tenint en compte el ritme a temps parcial, per als estudiants que van començar 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Taxa de rendiment 91,1% 87,0% 88,9% 

Taxa d’èxit 95,9% 95,6% 95,7% 
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el màster el curs 2014-2015 i que han trigat tres anys a acabar-lo, és a dir, T+2 anys, la 

taxa de graduació ha estat del 81,1%.  

Així, doncs, l’evolució de la taxa de graduats és molt positiva i la satisfacció dels 

graduats (taula 8) en relació amb la formació que han rebut i l’assoliment de 

competències és prou bona, principalment en els ítems «Millora de les competències 

personals» i «Millora de les capacitats professionals», que són els elements més ben 

valorats i que han tingut un increment més alt en relació amb els resultats de períodes 

anteriors. En conjunt, la majoria dels ítems de l’enquesta de graduats han millorat 

respecte al curs passat.  

L’abandonament aquest curs s’ha reduït a la meitat en relació amb els períodes 

anteriors; el fet que es tracti d’un programa professionalitzador fa que l’interès per 

acabar-lo sigui elevat. Tot i així, els tutors fan el seguiment del possible abandonament i 

ho comuniquen a la directora del programa per si cal prendre alguna mesura. 

 

Màster universitari d’Anàlisi Política 

En general es fa una valoració positiva del desenvolupament del màster d’Anàlisi 

Política. El programa està completament desplegat segons les previsions, i l’avaluació 

del funcionament ha permès superar els condicionaments que n’afectaven 

l’acreditació. Actualment és possible fer una revisió de qualitat de les experiències 

docents que semestralment es duen a terme en les diferents assignatures (i també en 

els TFM): la trajectòria del programa permet identificar els elements clau de les 

assignatures, tant pel que fa a l’adquisició de les competències que hi estan associades 

(i als resultats d’aprenentatge que se’n deriven), com pel que fa a la satisfacció dels 

mateixos estudiants. L’anàlisi d’aquests elements ha de permetre la millora contínua del 

programa i la consolidació d’una metodologia docent que faciliti l’adquisició per part dels 

estudiants de les competències previstes, en un context d’alta exigència acadèmica. 

D’altra banda, es valora molt positivament tant la taxa de rendiment com la taxa d’èxit 

de les assignatures del programa. Igualment, els índexs de satisfacció general de la 

titulació són elevats (i també els índexs de satisfacció de les assignatures del 

programa), amb la qual cosa la valoració del funcionament global del màster és positiva. 

La mitjana de la taxa de satisfacció global del programa és del 84,9%. Es pot dir el 

mateix de la satisfacció general amb l’acció de consultoria (que arriba al 81,2%), de la 

satisfacció relativa als recursos docents utilitzats (el 80,1%) i de la satisfacció respecte 

als processos d’avaluació (que arriba fins al 80,9%). 

En resum, el màster sembla que es perfila com un programa docent que esdevé una 

eina important en el desenvolupament professional (potser no immediat) d’uns 

estudiants que treballen en àmbits propers a l’àmbit polític (administracions públiques, 

periodisme polític, organitzacions polítiques, etc.). D’altra banda, també es valora molt 

positivament l’augment d’estudiants que, de ben segur, ha generat l’oferta del programa 
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en castellà, una augment que haurem de veure si es consolida en els semestres 

vinents. 

 

Màster universitari d’Administració i Govern 

Electrònic 

El màster d’Administració i Govern Electrònic recentment ha renovat l’acreditació. El 

màster ha experimentat un increment notable d’estudiants de nou accés respecte al 

curs anterior, amb una taxa de creixement del 32%, i consolida així la línia ascendent 

del programa. Paral·lelament, el nombre de graduats també ha augmentat de manera 

significativa i ha passat de 12 a 21. En conjunt, el màster manté una bona taxa de 

rendiment (87,4%) i d’èxit (98,8%), uns valors molt pròxims a la mitjana de les 

titulacions de màster de la UOC i per sobre dels resultats previstos indicats en la 

memòria de verificació. La satisfacció global dels estudiants amb les assignatures s’ha 

mantingut a un nivell notable (76,8%), amb un percentatge lleugerament per sobre de la 

mitjana de les titulacions de màster de la UOC. Durant el curs 2016-2017, s’hi han dut a 

terme unes quantes accions de millora, com la introducció d’una nova eina de gestió de 

les pràctiques externes, l’impuls de la publicació oberta dels TFM, i el desenvolupament 

de millores docents en algunes assignatures que tenien índexs de satisfacció baixos. 

Per la seva banda, l’enquesta de graduats mostra que els titulats estan satisfets amb el 

programa acadèmic i que es valora molt positivament la millora de les capacitats 

professionals, la qual cosa reafirma la vocació professionalitzadora del màster.  

 

Màster universitari de Drets Humans, Democràcia 

i Globalització 

Les valoracions mitjanes dels estudiants en el aspectes generals de qualitat docent són 

bones o molt bones. També ho són les dades de rendiment i d’èxit. Alguns errors 

puntuals en algunes assignatures (3 de 26) fan que la mitjana hagi baixat una mica amb 

relació a l’IST anterior. El primer trimestre de l’any 2018 es posarà en marxa un Pla de 

millora integral de tot el màster per a millorar-ne aspectes clau i avançar cap a la 

qualificació del màster com màster d’excel·lència. Aquest pla afectarà: 

1. El seguiment de la docència dels estudiants, que serà més individualitzat, tant 

en el TFM com en la resta d’assignatures, amb millores en la coordinació entre 

els PRA i els consultors. 

2. Els materials docents, que revisarem per a totes les assignatures. 

3. El TFM, amb assignacions de 2 TFM com a màxim per tutor, en terminis inferiors 

a 3 setmanes des de la presentació de l’objecte del TFM. 
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4. La utilització de més recursos complementaris en els materials docents (temaris 

de lectures, recursos en línia, seminaris en línia especialitzats, etc.). 

 

Màster universitari de Fiscalitat 

El funcionament de la titulació és molt satisfactori, tal com evidencien, en primer lloc, els 

diferents indicadors acadèmics, especialment les taxes de rendiment i d’èxit, que se 

situen per sobre dels resultats previstos en la memòria de verificació; i, en segon lloc, la 

mateixa satisfacció tant dels estudiants com dels graduats. No obstant això, les 

assignatures de Pràcticum i TFM presenten uns valors de satisfacció dels estudiants i 

dels graduats més baixos. Per aquest motiu, es farà un seguiment especial d’aquestes 

assignatures i s’hi implantaran algunes millores, tenint en compte, de totes maneres, 

que les taxes de rendiment i d’èxit que tenen són molt bones. 

L’evolució de la matrícula també és positiva, ja que es confirma la tendència d’augment 

d’estudiants de nou accés. Malgrat aquest augment, el perfil dels estudiants es manté i 

s’adequa completament al perfil previst a la memòria de verificació. La informació 

pública de la titulació es completarà amb la publicació de la llista i dels currículums dels 

professors col·laboradors i es vetllarà perquè la informació pública estigui actualitzada i 

disponible (especialment, la relativa a l’equip docent i als plans docents de les 

assignatures). 

D’altra banda, la planificació de l’aprenentatge i el disseny de les activitats formatives i 

avaluables permeten l’adquisició de les competències de la titulació i garanteixen 

l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. I, en darrer lloc, tant els 

mecanismes de coordinació de què disposa la titulació, com l’experiència i la implicació 

de l’equip docent (altament qualificat i especialitzat), i també el seguiment que els tutors 

fan dels estudiants, contribueixen, sens dubte, a l’assoliment dels bons resultats de la 

titulació. 



     
    

5. Pla de millora 

Seguiment de les accions de millora dels cursos anteriors 

ISC del 
curs 

Acció proposada Resultat 

2015-2016 Revisar el protocol d’incorporació del professorat i l’aplicació i el seguiment d’aquest protocol. Actualització del protocol amb els criteris vigents. 

2015-2016 Coordinar de manera anticipada les necessitats en matèria de recursos d’aprenentatge per a 
garantir-ne l’eficiència. 

Actualització dels materials de manera ajustada al pressupost i 
d’acord amb una priorització de les necessitats. 

2015-2016 Consultar els diferents actors implicats respecte a les pràctiques en el marc dels programes 
(Consell Assessor, representants de la Comissió d’Estudis, etc.). 

Un recull de totes les propostes i comentaris dels diferents 
actors per a definir una estratègia que permeti millorar les 
pràctiques. 

2015-2016 Fer un seguiment dels indicadors de qualitat i de les propostes de millora de manera coordinada. Coordinació dels directors de programa per part del 
sotsdirector de docència en el seguiment dels indicadors de 
qualitat per a garantir la implantació de les propostes de millora 
corresponents. 
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Accions de millora del centre 

 

Origen 
Punt feble  
detectat 

Identificació  
de la causa 

Abast 
Objectiu que 

 es vol assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació de 

la memòria 
verificada 

 Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

 Dificultat per a 
accedir a la 
informació en els 
espais 
acadèmics 
(interns i 
externs). 

Verificació de la 
qualitat de la 
informació sense una 
periodicitat constant. 

Estudis Assegurar que la 
informació de les 
titulacions és 
completa, està 
actualitzada i és 
accessible. 

Elaborar i aplicar un 
protocol per a tenir 
actualitzada la 
informació pública de 
les titulacions amb es 
criteris vigents. 

Anual Elaboració del 
protocol i 
implantació. 

MP, TGA i DP No 

 Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat 

 No es remeten 
de manera 
sistemàtica els 
resultats de 
satisfacció dels 
estudiants als 
professors 
col·laboradors i 
als mateixos 
estudiants 
detallats per 
assignatura. 

Manca de suports 
tecnològics. 

Universitat Incrementar el nivell 
de difusió dels 
resultats de 
satisfacció a tots els 
grups d’interès. 

Desenvolupar el 
projecte tecnològic 
d’acord amb els 
requeriments que 
s’han definit. 

Anual Millora de la 
difusió dels 
resultats. 

PiQ No 

 Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

 Manca de 
dedicació a la 
recerca. 

Nombre baix de PRA. Estudis Augmentar el temps 
de dedicació a la 
recerca. 

Incorporació de 5 nous 
professors. 

Anual Producció 
científica anual. 

DE No 
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Origen 
Punt feble  
detectat 

Identificació  
de la causa 

Abast 
Objectiu que 

 es vol assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació de 

la memòria 
verificada 

 Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

 El percentatge 
d’estudiants de 
cada cohort que 
no es rematricula 
és superior al 
que seria 
convenient. 

Multifactorial.  Estudis Intentar reduir 
l’abandonament. 

Estendre les mesures 
contra l’abandonament 
aplicades en un pla 
pilot en què participa el 
grau de Dret a tots els 
graus dels Estudis. 

Anual Dades rendiment 
i èxit i evolució 
de les cohorts. 

SD i DP No 

 Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

 Adaptació de 
nous models 
d’aprenentatge. 

Gestió del canvi. Estudis Compartir entre els 
docents bones 
pràctiques en temes 
d’innovació docent. 

Crear un seminari 
d’innovació docent. 

Anual Realització de 3 
o 4 sessions 
l’any. 

DE i SD No 

L’origen de la proposta de millora: (1) Informe de seguiment del curs anterior; (2) Informe d’avaluació de l’AQU; (3) Procés actual de seguiment.  

 

Accions de millora del grau de Criminologia 

Origen Estàndard 
Punt feble  
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que 
es vol assolir 

Acció proposada Termini 
Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

de la 
memòria 
verificada 

3  Satisfacció baixa 
amb les pràctiques 
externes. 

Nombre de places 
ofertes baix i 
dificultats del sistema 
d’informació i de 
gestió. 

Universitat/ 
programa 

 Millorar la 
satisfacció. 

Incrementar 
l’oferta de places. 

Donar més 
informació als 
estudiants. 

Implantar un nou 
sistema de gestió. 

Juny 2018 Enquesta de 
satisfacció 
2017-2018. 

DP, PRA i Àrea 
de Serveis 
Acadèmics 

 No 
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Origen Estàndard 
Punt feble  
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que 
es vol assolir 

Acció proposada Termini 
Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

de la 
memòria 
verificada 

3  Satisfacció baixa 
amb la informació i 
l’orientació sobre 
el TFG. 

Informació i 
comunicació 
insuficient amb els 
estudiants abans de 
fer el TFG. 

Programa Millorar la 
satisfacció. 

Intensificar l’acció 
de tutoria per a fer 
arribar la 
informació als 
estudiants. 

Juny 2018 Enquesta de 
satisfacció 
2017-2018. 

DP i PRA No 

3  Satisfacció baixa 
amb l’accés a la 
Biblioteca. 

Informació insuficient 
a les aules. 

Programa Millorar la 
satisfacció. 

Implicar els 
consultors perquè 
a l’aula informin 
més sobre els 
recursos de la 
Biblioteca. 

Juny 2018 Enquesta de 
satisfacció 
2017-2018. 

DP i PRA No 

L’origen de la proposta de millora: (1) Informe de seguiment del curs anterior; (2) Informe d’avaluació de l’AQU; (3) Procés actual de seguiment.  

 
Accions de millora del grau de Dret 
 

Origen Estàndard 
Punt feble  
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que 
es vol assolir 

Acció proposada Termini 
Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

de la 
memòria 
verificada 

3 2 Necessitat de 
millorar la 
informació pública 
referent al TFG i al 
Pràcticum. 

Informació 
insuficient. 

 Programa Facilitar el 
procés de 
matrícula. 

Introduir els 
canvis.  

 2017-2018 Incorporació de la 
informació en el 
currículum. 

 DP i MP No 

3 2 Necessitat de 
millorar la 
informació pública 
referent al PRA.  

Informació 
insuficient. 

Programa Facilitar el 
coneixement 
de l’equip 
docent. 

Introduir els 
canvis. 

2017-2018 Incorporació de la 
informació al web 
dels Estudis 
(sempre que 
institucionalment 
se solucionin les 

DP i MP No 
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Origen Estàndard 
Punt feble  
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que 
es vol assolir 

Acció proposada Termini 
Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

de la 
memòria 
verificada 

dificultats 
tècniques). 

3  Posada en marxa 
dels canvis en el 
pla d’Estudis. 

Mancances del pla 
d’estudis, que cal 
millorar. 

Programa Millorar la 
qualitat del 
programa. 

Executar els 
canvis proposats. 

2017-2018 Desplegament del 
75% dels canvis a 
les assignatures.  

DP, MP i PRA No 

3 6 Indicadors 
d’algunes 
assignatures per 
sota del que seria 
convenient.  

No determinat. Programa Millorar els 
resultats. 

Potenciar el 
seguiments dels 
diversos factors 
que poden incidir 
en aquests 
elements. 

2017-2018 Informe valoratiu 
sobre les 
possibles causes, 
i descripció de 
propostes de 
millora i 
seguiment dels 
indicadors. 

DP i PRA No 

L’origen de la proposta de millora: (1) Informe de seguiment del curs anterior; (2) Informe d’avaluació de l’AQU; (3) Procés actual de seguiment. 

  

Accions de millora del grau de Gestió i Administració Pública 
 

Origen Estàndard 
Punt feble  
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que 
es vol assolir 

Acció proposada Termini 
Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

de la 
memòria 
verificada 

3 6 Satisfacció baixa 
amb l’assignatura 
Dret i administració 
de la Unió 
Europea. 

Descontentament 
amb el sistema 
d’avaluació de 
l’assignatura. 

Programa Modificar el 
sistema 
d’avaluació de 
l’assignatura. 

Canviar els criteris 
eliminatoris de la 
part I de les PAC i 
del sistema 
d’avaluació final. 

2017-2018 

2018 

50% o més de 
satisfacció 
amb el sistema 
d’avaluació, 
satisfacció 
global i acció 
docent. 

PRA de 
l’assignatura i 
DP 

No 
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Origen Estàndard 
Punt feble  
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que 
es vol assolir 

Acció proposada Termini 
Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

de la 
memòria 
verificada 

3 6 Satisfacció mínima 
amb els recursos 
de l’assignatura 
Anàlisi de dades 
en l’Administració 
pública I. 

La satisfacció amb 
els recursos assoleix 
el 55,6%. 

Programa Millorar la 
satisfacció 
amb els 
recursos de 
l’assignatura. 

Fer una cerca dels 
recursos 
disponibles a la 
Biblioteca. 

2017-2018 
2018 

Més del 60% 
en l’índex de 
satisfacció dels 
recursos. 

PRA de 
l’assignatura i 
DP 

No 

3 6 Satisfacció mínima 
amb els recursos 
de l’assignatura 
Hisenda pública. 

La satisfacció amb 
els recursos només 
assoleix el 50%. 

  Millorar la 
satisfacció 
amb els 
recursos de 
l’assignatura. 

Afegir nous 
recursos 
complementaris. 

2017-2018 
2018 

Més del 60% 
en l’índex de 
satisfacció dels 
recursos. 

PRA de 
l’assignatura i 
DP 

No 

3 6 Satisfacció global 
mínima amb 
l’assignatura 
Direcció i gestió de 
persones 

La satisfacció global 
se situa en el mínim 
del 50%. 

Programa Millorar la 
satisfacció 
global amb 
l’assignatura. 

Fer un retorn 
individualitzat als 
estudiants 
mitjançant el 
registre 
d’avaluació. 

2017-2018 
2018 

Més del 60% 
en la valoració 
de la 
satisfacció 
global de 
l’assignatura 

PRA de 
l’assignatura i 
DP 

No 

L’origen de la proposta de millora: (1) Informe de seguiment del curs anterior; (2) Informe d’avaluació de l’AQU; (3) Procés actual de seguiment.  

 

Accions de millora del màster universitari d’Advocacia 

 

Origen Estàndard 
Punt feble  
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que 
es vol assolir 

Acció proposada Termini 
Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

de la 
memòria 
verificada 

 5 Mancances en les 
accions d’informació 
de sortides 
professionals per als 
estudiants. 

Impacte insuficient 
de les accions que 
s’han dut a terme. 

Programa Que els tutors 
també 
assumeixin la 
tasca 
d’orientació 
professional. 

Elaborar un 
document 
d’orientació i 
informació 
professional per 
als tutors. 

2017-2018 Millora de la 
satisfacció 
amb  serveis 
d’orientació 
professional i 
amb els tutors. 

DP, PC i tutors No 



Informe de seguiment dels Estudis de Dret i Ciència Política  05/12/2017  pàg. 35/45 

 

Origen Estàndard 
Punt feble  
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que 
es vol assolir 

Acció proposada Termini 
Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

de la 
memòria 
verificada 

 6.3 Satisfacció baixa 
amb les pràctiques 
externes. 

Expectatives errònies 
pel que fa a la 
càrrega de treball 
que comporten. 

Pràctiques 
externes 

Millorar la 
capacitat 
organitzativa 
dels estudiants 
i detectar altres 
punts febles 
possibles. 

Demanar una 
enquesta 
específica i 
valorar-ne els 
resultats. 

2017-2018 Millora de la 
satisfacció 
general amb 
les pràctiques 
externes. 

PRA de 
pràctiques i 
advocats-
tutors de 
pràctiques 

No 

 6.3 Satisfacció baixa 
amb el TFM. 

Expectatives errònies 
pel que fa a la 
càrrega de treball 
que comporten. 

TFM Millorar la 
capacitat 
organitzativa 
dels estudiants 
i detectar altres 
punts febles 
possibles. 
Millorar la 
informació 
pública 
vinculada al 
TFM. Fer el 
seguiment dels 
resultats de les 
enquestes 
periòdiques. 

Recollir a mig 
semestre les 
impressions dels 
estudiants 
respecte a la 
càrrega de feina 
del TFM. 

2017-2018 Millora de la 
satisfacció 
general amb el 
TFM. 

PRA de TFM i 
PC de TFM 

No 

 5 Mancances en les 
accions d’informació 
general per als 
estudiants. 

Els estudiants no 
segueixen 
adequadament les 
recomanacions dels 
tutors o no llegeixen 
els missatges als 
taulers. 

Programa Millorar les 
expectatives 
dels estudiants 
respecte del 
programa. 
Millorar els 
mecanismes 
de 
comunicació. 

Elaborar un vídeo 
amb les 
informacions més 
rellevants per a la 
seva organització 
al llarg del màster. 

2017-2018 Millora de la 
satisfacció 
general amb la 
titulació. 

DP, PC i tutors No 

L’origen de la proposta de millora: (1) Informe de seguiment del curs anterior; (2) Informe d’avaluació de l’AQU; (3) Procés actual de seguiment.  
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Accions de millora del màster universitari d’Anàlisi Política 

Origen Estàndard 
Punt feble  
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que 
es vol assolir 

Acció proposada Termini 
Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

de la 
memòria 
verificada 

3 6 Assignatura amb 
un índex de 
satisfacció baix en 
algun criteri. 

Motius diversos: 
recursos, acció 
docent, etc. 

Programa Augmentar 
l’índex de 
satisfacció. 

Revisar les 
assignatures 
afectades i 
implantar la millora 
corresponent. 

2017-2018 Millora de la 
satisfacció.  

DP i PRA  No  

1 i 3 5 Satisfacció amb la 
tutoria baixa. 

  Programa Millorar la 
satisfacció 
amb la tutoria. 

Analitzar els 
motius de l’índex 
de satisfacció baix 
i fer les millores 
necessàries. 

2017-2018 Millora de la 
satisfacció. 

DP  No  

3 2 Qualitat de la 
informació referent 
al TFM en el portal. 

Informació estàndard 
(com la de les altres 
assignatures). 

Programa Millorar la 
qualitat de la 
informació 
referent al 
TFM. 

Revisar i millorar 
la qualitat de la 
informació relativa 
al TFM. 

2017-2018 Millora de la 
qualitat. 

DP i TGA No 

3 6 Satisfacció baixa 
amb el TFM 
(respecte a la 
mitjana de les 
assignatures). 

  Programa Millorar la 
satisfacció 
amb el TFM. 

Revisar les 
diferents etapes 
de gestió del TFM. 

2017-2018 Millora de la 
satisfacció 
amb el TFM. 

DP i PRA No 

L’origen de la proposta de millora: (1) Informe de seguiment del curs anterior; (2) Informe d’avaluació de l’AQU; (3) Procés actual de seguiment.  
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Accions de millora del màster universitari d’Administració i Govern Electrònic 

Origen Estàndard 
Punt feble  
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que 
es vol assolir 

Acció proposada Termini 
Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

de la 
memòria 
verificada 

3 6 Satisfacció baixa 
amb el TFM.  

Procés de seguiment 
de l’assignatura. 

Programa Millorar la 
satisfacció 
global de 
l’assignatura. 

Revisar les 
diferents etapes 
de seguiment del 
TFM. 

2017-2018 Millora de la 
satisfacció 
amb el TFM. 

PRA de TFM  No  

3 6 Satisfacció baixa 
amb algunes 
assignatures. 

Motius diversos 
segons el cas 
(recursos, acció 
docent, etc.). 

Programa Millorar la 
satisfacció. 

Revisar les 
assignatures i 
implantar-hi les 
millores 
necessàries. 

2017-2018 Millora de la 
satisfacció. 

DP i PRA No 

2 2 Poca coherència 
en la informació del 
portal. 

Apareix informació 
diferent en el portal 
segons l’idioma. 

Programa Millorar la 
coherència 
informativa. 

Revisar els 
continguts. 

2017-2018 100% dels 
continguts 
revisats. 

MP i TGA No 

2 6 Insatisfacció dels 
estudiants amb el 
calendari de les 
PAC. 

Planificació temporal 
de l’avaluació 
contínua. 

Programa Facilitar el 
seguiment de 
l’avaluació 
contínua. 

Revisar el 
calendari de les 
assignatures de 
primera matrícula. 

2017-2018 Elaboració 
d’un calendari 
coordinat. 

DP i PRA No 

L’origen de la proposta de millora: (1) Informe de seguiment del curs anterior; (2) Informe d’avaluació de l’AQU; (3) Procés actual de seguiment.   

 
 

Accions de millora del màster universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització 

Origen Estàndard 
Punt feble  
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que es 

vol assolir 
Acció 

proposada 
Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació de 

la memòria 
verificada 

3 6 Necessitat de 
fer millores puntuals 
en dues 
assignatures: 
Empresa i Drets 
humans. 

Distribució incorrecta de 
les temàtiques entre les 
dues assignatures, que 
tenen l’origen en una 
antiga assignatura 
comuna. 

Programa Millorar la 
diferenciació 
temàtica de les 
dues assignatures 
i l’acció de 
consultoria. 

Revisar el pla 
docent. Millorar 
la coordinació 
de les tres 
consultores 
especialistes. 

 2017-2018 Indicadors 
d’acció de 
consultoria i 
satisfacció 
global. 

PRA No 
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Origen Estàndard 
Punt feble  
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que es 

vol assolir 
Acció 

proposada 
Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació de 

la memòria 
verificada 

3 6 Necessitat de millorar 
els materials de 
l’assignatura 
Immigració i drets 
humans: identitat, 
estrangeria, refugiats 
i asil. 

Materials no 
actualitzats. 

Programa Actualitzar els 
materials.  

Canviar de 
materials. 

2017-2018 Indicador de 
recursos. 

PRA No 

L’origen de la proposta de millora: (1) Informe de seguiment del curs anterior; (2) Informe d’avaluació de l’AQU; (3) Procés actual de seguiment.  

 

Accions de millora del màster universitari de Fiscalitat 

Origen Estàndard 
Punt feble  
detectat 

Identificació de 
la causa 

Abast 
Objectiu que es 

vol assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

de la 
memòria 
verificada 

2 2 Necessitat de 
millorar la 
informació pública 
d’alguns aspectes 
de la titulació. 

Establiment d’un 
protocol per a 
assegurar 
l’actualització i 
l’accessibilitat de 
la informació. 

Programa Millorar la 
informació pública 
de l’equip docent i 
assegurar que els 
plans docents de 
les assignatures 
estiguin 
disponibles. 

Crear un protocol per a 
assegurar que la 
informació pública està 
actualitzada i 
disponible, i publicar 
informació dels 
professors 
col·laboradors. 

 2017-2018 Creació del 
protocol i 
publicació al portal 
de la llista dels 
professors 
col·laboradors, 
acompanyada 
d’un breu 
currículum de 
cadascun. 

DP i TGA No 

2  i 3 5 Ràpida 
desactualització del 
material docent. 

Gran mutabilitat 
del sistema 
tributari i lentitud 
del sistema 
d’edició dels 
materials. 

Programa Millorar 
l’actualització dels 
continguts de les 
assignatures. 

Actualitzar els materials 
de les assignatures 
més afectades per les 
reformes normatives, i 
reflexionar sobre la 
diversificació dels 
formats dels recursos 
d’aprenentatge, als 
quals caldria incorporar 
vídeos. 

 2017-2018 Actualització dels 
materials 
d’algunes 
assignatures i 
elaboració d’una 
llista de possibles 
vídeos per 
incorporar en totes 
les assignatures. 

DP i PRA No 
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Origen Estàndard 
Punt feble  
detectat 

Identificació de 
la causa 

Abast 
Objectiu que es 

vol assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

de la 
memòria 
verificada 

3 6 Satisfacció 
millorable dels 
estudiants amb 
l’assignatura 
Impost sobre la 
renda de les 
persones físiques. 

Dificultat de la 
matèria que 
aborda 
l’assignatura. 

Assignatura 
Impost sobre 
la renda de les 
persones 
físiques. 

Millorar la 
satisfacció de 
l’assignatura. 

Fer més retorn 
personalitzat als 
estudiants i adequar el 
nivell de dificultat de les 
preguntes test de les 
activitats d’avaluació 
contínua. 

 2017-2018 Augment de la 
satisfacció dels 
estudiants. 

PRA de 
l’assignatura 

 No 

2  i 3 6 Satisfacció baixa 
dels estudiants 
amb les pràctiques. 

Manca de més 
recursos i de més 
dinàmiques per a 
acostar els 
estudiants a la 
realitat 
professional. 

Assignatures 
del pràcticum. 

Millorar la 
satisfacció del 
pràcticum. 

Crear dues noves guies 
sobre com s’ha de 
minutar i com s’ha de 
fer la proposta de 
serveis al client, i 
incorporar aquests 
aspectes professionals 
en les tasques que han 
de fer els estudiants. 

2017_1 Publicació de les 
noves guies i 
incorporació de 
noves tasques 
professionals per 
als estudiant. 

PRA del 
pràcticum 

No 

2  i 3 6 Satisfacció baixa 
dels estudiants 
amb el TFM. 

Necessitat dels 
estudiants de 
rebre un retorn 
més gran. 

Assignatures 
de TFM 

Millorar la 
satisfacció dels 
TFM. 

Establir un lliurament 
parcial i fer-ne el retorn 
als estudiants. 

2017_1 Establiment en el 
pla docent d’un 
lliurament parcial 
obligatori del TFM 
i realització del 
retorn d’aquest 
lliurament. 

PRA del TFM No 

L’origen de la proposta de millora: (1) Informe de seguiment del curs anterior; (2) Informe d’avaluació de l’AQU; (3) Procés actual de seguiment.  
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6. Taules annexes 

Taula 1. Evolució d'estudiants per curs acadèmic dels Estudis de Dret i Ciència Política (estàndard 1.3) 

Programa 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Grau de Gestió i Administració Pública UOC-UB        101 199 

Grau de Criminologia   484 875 1156 1228 1317 1530 1691 

Grau de Dret 1010 1833 2429 3030 3214 3286 3501 3728 3953 

Màster U. d’Administració i Govern Electrònic      29 54 85 127 

Màster U. d’Advocacia     61 155 400 763 1122 

Màster U. d’Anàlisi Política   66 111 114 101 105 98 146 

Màster U. de Drets Humans, Democràcia i 

Globalització 
    45 72 96 155 209 

Màster U. de Fiscalitat    160 277 355 354 397 472 

 1010 1833 2979 4176 4867 5226 5827 6857 7919 
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Taula 2. Evolució d'estudiants de nou accés dels Estudis de Dret i Ciència Política (estàndard 1.3) 

Programa 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Grau de Gestió i Administració Pública UOC-UB        101 139 

Grau de Criminologia   482 562 537 378 363 488 527 

Grau de Dret 1008 1152 1114 1219 954 908 923 1103 1154 

Màster U. d’Administració i Govern Electrònic      29 29 53 70 

Màster U. d’Advocacia     61 105 288 463 638 

Màster U. d’Anàlisi Política   65 70 42 41 44 29 77 

Màster U. de Drets Humans, Democràcia i 

Globalització 
    45 41 43 95 113 

Màster U. de Fiscalitat    160 172 157 145 193 234 

 1008 1152 1661 2011 1811 1659 1835 2525 2952 
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Taula 3. Graduats dels Estudis de Dret i Ciència Política (estàndard 6.3) 

Programa 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Grau de Gestió i Administració Pública UOC-UB        

Grau de Criminologia     22 49 71 

Grau de Dret 4 34 74 91 191 265 244 

Màster U. d’Administració i Govern Electrònic     7 12 21 

Màster U. d’Advocacia    18 66 200 305 

Màster U. d’Anàlisi Política  5 15 15 15 19 16 

Màster U. de Drets Humans, Democràcia i 

Globalització 

   
6 11 22 23 

Màster U. de Fiscalitat   32 63 76 84 83 

 4 39 121 193 388 651 763 
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Taula 4. Comparativa Graus. Curs 2016-2017 (estàndard 6.2 - estàndard 6.3 - estàndard 4.2 - estàndard 5.2) 

Programa 
Taxa de 

rendiment 
Taxa d'èxit 

Satisfacció 
Global 

Satisfacció 
Consultor 

Satisfacció 
Recursos 

Satisfacció 
Avaluació 

Respostes 
Valoració 

Global 

Estudiants 
curs 

Grau de Psicologia 74.4% 91.8% 73.9% 73.2% 68.9% 71.3% 9815 6856 

Grau d’Administració i Direcció d'Empreses 72.5% 91.2% 77.4% 76.2% 71.2% 75.5% 4616 5312 

Grau de Dret 75.6% 92.5% 79.6% 77.5% 75.1% 76.8% 4316 3953 

Grau d’Enginyeria Informàtica 62.2% 85.3% 70.7% 71.8% 65.7% 71.0% 2911 3388 

Grau d’Educació Social 79.1% 93.5% 77.9% 76.6% 76.9% 75.8% 2780 2548 

Grau de Comunicació 81.3% 95.2% 77.3% 76.6% 72.8% 77.6% 2315 1930 

Grau de Criminologia 81.3% 94.2% 80.6% 78.7% 77.2% 76.9% 2295 1691 

Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats 71.5% 91.9% 74.3% 73.1% 69.4% 73.5% 1233 1453 

Grau de Multimèdia 77.5% 96.7% 73.4% 76.2% 62.4% 74.6% 1678 1441 

Grau de Relacions Laborals i Ocupació 77.1% 93.4% 79.0% 75.6% 75.5% 75.7% 1263 1072 

Grau de Humanitats 78.2% 97.2% 82.4% 80.8% 78.1% 81.2% 1380 1045 

Grau de Tecnologies de Telecomunicació 61.2% 85.2% 65.0% 67.9% 58.9% 66.8% 924 774 

Grau de Turisme 71.6% 91.5% 77.5% 77.4% 76.0% 77.1% 774 767 

Grau de Disseny i Creació Digitals 75.3% 91.3% 76.9% 78.7% 77.0% 78.0% 727 545 

Grau d’Història, Geografia i Art UOC-UdL 68.8% 96.2% 79.9% 79.5% 79.5% 78.6% 671 520 

Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades 

UVic/UCC-UOC 
80.2% 94.3% 87.2% 87.4% 84.4% 86.9% 741 433 

Grau d’Informació i Documentació 80.7% 97.5% 76.9% 78.4% 75.2% 78.6% 640 401 

Grau d’Economia 63.2% 90.5% 84.6% 82.6% 80.4% 83.9% 286 359 

Grau de Llengua i Literatura Catalanes 77.8% 96.0% 84.1% 83.7% 84.7% 85.1% 484 357 

Grau de Ciències Socials 73.6% 94.8% 85.0% 80.9% 81.3% 83.0% 286 201 

Grau de Gestió i Administració Pública UOC-UB 74.4% 93.2% 80.4% 79.5% 80.3% 81.9% 260 199 

 74,3% 92,2% 76,6% 75,9% 72,1% 75,1%   

 
Rendiment: verd >= 65%, vermell < 50%. Èxit: verd >= 90%, vermell < 50%.  
Els resultats de satisfacció són els resultats agregats de l’Enquesta d’assignatura. 
Percentatge d’estudiants que responen 'Molt satisfet(5)' i 'Satisfet(4)' en una escala de valoració d'1 a 5 - Satisfacció: verd >= 80%, vermell < 50% 
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Taula 5. Comparativa Màsters universitaris. Curs 2016-2017 (estàndard 6.2 - estàndard 6.3 - estàndard 4.2 - estàndard 5.2) 

Programa 
Taxa de 

rendiment 
Taxa d'èxit 

Satisfacció 
Global 

Satisfacció 
Consultor 

Satisfacció 
Recursos 

Satisfacció 
Avaluació 

Respostes 
Valoració 

Global 

Estudiants 
curs 

Màster U. de Dificultats Aprenentatge i Trastorns del Lleng. 93.1% 96.9% 67.5% 67.9% 64.2% 66.0% 3627 2551 

Màster U. d’Advocacia 88.9% 95.7% 72.8% 73.3% 69.2% 69.3% 903 1122 

Màster U. d’Educació i TIC 2015 93.1% 98.9% 76.5% 73.0% 73.2% 75.3% 1696 1011 

Màster U. de Nutrició i Salut 92.9% 97.0% 78.5% 78.2% 75.9% 76.8% 1091 831 

Màster U. de Segur. Tecnologies Informació Comunicacions 81.7% 95.1% 72.0% 70.8% 64.8% 71.0% 507 551 

Màster U. de Neuropsicologia 88.6% 96.6% 78.7% 76.5% 76.7% 75.0% 742 536 

Màster U. de Fiscalitat 86.0% 96.5% 85.1% 87.1% 81.8% 82.9% 403 472 

Màster U. de Gestió Cultural UOC-UdG 86.1% 98.0% 73.6% 76.7% 72.3% 74.9% 518 445 

Màster U. de Dir. Organitzacions Economia del 
Coneixement 

86.6% 95.9% 83.6% 80.5% 80.6% 81.4% 444 429 

Màster U. de Bioinformàtica i Bioestadística UOC-UB 76.5% 94.3% 73.0% 70.4% 68.0% 73.7% 566 428 

Màster U. de Prevenció de Riscos Laborals 88.8% 97.2% 85.8% 82.4% 79.1% 83.1% 360 340 

Màster U. d’Enginyeria Informàtica 84.0% 97.0% 80.6% 80.5% 76.9% 81.7% 335 275 

Màster U. de Comunicació Corporativa, Protocol i 
Esdeveniments 

89.3% 97.1% 71.3% 71.2% 68.0% 70.4% 436 248 

Màster U. de Desenvolupament Aplicacions Mòbils 83.8% 94.7% 79.1% 81.1% 69.2% 81.9% 316 241 

Màster U. d’Enginyeria de Telecomunicacions UOC-URL 76.7% 92.7% 69.4% 71.5% 64.5% 69.2% 317 232 

Màster U. de Treball Social Sanitari 90.2% 97.7% 88.7% 85.0% 87.0% 85.9% 222 224 

Màster U. d’Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemp. 81.6% 98.9% 75.2% 76.0% 75.3% 74.4% 319 218 

Màster U. de Drets Humans, Democràcia i Globalització 84.5% 96.7% 78.3% 67.3% 71.4% 68.2% 318 209 

Màster U. d’Aplicacions Multimèdia 77.6% 95.0% 74.4% 73.2% 68.1% 74.9% 207 198 

Màster U. de Gestió Estratègica de la Informació i el Coneix. 
en les Org. 

83.3% 96.9% 75.1% 78.3% 73.9% 79.3% 201 164 

Màster U. de la Mediterrània Antiga UOC-UAB-UAH 77.5% 97.2% 73.2% 74.6% 70.4% 73.6% 239 148 

Màster U. d’Anàlisi Política 78.2% 97.8% 84.9% 81.2% 80.1% 80.9% 192 146 
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Programa 
Taxa de 

rendiment 
Taxa d'èxit 

Satisfacció 
Global 

Satisfacció 
Consultor 

Satisfacció 
Recursos 

Satisfacció 
Avaluació 

Respostes 
Valoració 

Global 

Estudiants 
curs 

Màster U. de Responsabilitat Social Corporativa 87.1% 95.3% 85.7% 84.8% 81.6% 84.4% 273 143 

Màster U. d’Administració i Govern Electrònic 87.4% 98.8% 76.8% 72.7% 69.3% 75.5% 164 127 

Màster U. d’Ocupació i Mercat de Treball 84.9% 95.5% 84.0% 85.4% 86.6% 88.0% 212 123 

Màster de Prevenció de Riscos Laborals 80.7% 95.3% 82.9% 79.4% 62.9% 82.9% 35 119 

Màster U. de Turisme Sostenible i TIC 83.7% 95.2% 80.0% 79.3% 77.9% 79.2% 285 116 

Màster U. d’Educació i TIC 82.1% 99.5% 73.5% 64.7% 75.8% 67.6% 34 101 

Màster U. d’Anàlisi de l'Entorn Econòmic 78.7% 92.6% 84.3% 81.2% 80.8% 86.0% 102 96 

Màster U. de Telemedicina 87.5% 95.6% 81.4% 77.3% 81.8% 81.8% 43 68 

Màster U. de Programari Lliure 87.8% 99.1% 86.2% 93.1% 69.0% 89.7% 29 62 

Màster U. de Societat de la Informació 74.4% 98.9% 48.0% 48.0% 48.0% 50.0% 25 56 

Màster U. de Gestió Cultural 93.9% 98.9% 81.8% 77.3% 81.8% 77.3% 22 48 

Màster U. d’Estudis de la Xina i el Japó: Món Contemporani 78.9% 96.2% 78.3% 76.1% 80.4% 73.3% 46 40 

Màster U. d’Enginyeria de Telecomunicació 56.1% 85.2% 53.8% 72.0% 55.6% 66.7% 26 30 

Màster U. de la Mediterrània Antiga UOC-UAB 78.6% 95.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 4 18 

Màster U. de Societat de la Informació 2015 86.6% 100.0% 92.9% 88.9% 86.2% 88.5% 28 15 

Màster U. de Psicologia, Salut i Qualitat de Vida 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 66.7% 100.0% 3 6 

Màster U. d’Estudis Catalans 25.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1 4 

 88,2% 96,6% 75,1% 74,3% 71,5% 73,8%   

 
Rendiment: verd >= 65%, vermell < 50%. Èxit: verd >= 90%, vermell < 50%.  
Els resultats de satisfacció són els resultats agregats de l’Enquesta d’assignatura. 
Percentatge d’estudiants que responen 'Molt satisfet(5)' i 'Satisfet(4)' en una escala de valoració d'1 a 5 - Satisfacció: verd >= 80%, vermell < 50% 
 

 

 


