
Dades de la titulació:
 

 

 

 

Introducció
 

L'article 27 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol i

posteriorment pel Reial Decret 99/2011, de 28 de gener de 2011, pel qual s'estableix l'ordenació dels

ensenyaments universitaris oficials, disposa que amb la implantació dels ensenyaments corresponents als títols

oficials, els òrgans d'avaluació que la Llei de les comunitats autònomes determinin, duran a terme el seguiment

del compliment del projecte contingut al pla d'estudis verificat pel Consejo de Universidades.

 

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) com a organisme competent

per dur a terme el seguiment de los títols oficials que s'imparteixen al sistema universitari català, ha establert

els criteris i directrius necessaris per a la valoració del seguiment que les universitats realitzen sobre els títols.

 

La Comissió d'Avaluació de la Qualitat de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,

d'acord amb l'article 140.2.a) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, és l'òrgan

competent per a l'aprovació del procediment d'avaluació del seguiment dels ensenyaments conduents a

l'obtenció dels títols oficials que imparteixen les universitats i els centres docents d'ensenyament superior.

 

Resultat
 

La Comissió Específica d'Avaluació de la branca corresponent ha emès aquest informe com a resultat de

l'avaluació del seguiment de la titulació oficial a dalt esmentada. Aquesta avaluació s'ha dut a terme prenent

com a base l'informe de seguiment de la titulació i la informació pública disponible en el moment de l'avaluació.

 

 

1. Informació pública sobre el desenvolupament operatiu de l’ensenyament.

 

La titulació publica en el seu web informació completa relacionada amb el desenvolupament operatiu de

l’ensenyament, aportant en termes globals els continguts requerits en la Guia per al Seguiment de les

Titulacions Oficials de Grau i Màster (en endavant Guia d’Avaluació).

La informació es considera completa, atès que recull un nombre important dels continguts requerits. Es

destaquen com a bones pràctiques la publicació dels següents aspectes:

-	Tota la informació sobre l’accés al màster.

-	La publicació dels Treballs de Fi de Màster (TFM). Es recomana, però, que es faci servir aquesta denominació
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i no la de “Tesines finals de màster” que no té recull a la normativa.

-	Els horaris del curs acadèmic.

L’organització de la informació garanteix que tos els grups d’interès tinguin un fàcil accés als aspectes

rellevants del desenvolupament operatiu de l’ensenyament. Es destaca favorablement l’estructura en què es

presenta la informació i l’adequat nivell d’agregació, aspectes que faciliten el seu accés. Com a punt dèbil

s’assenyala la informació sobre el personal docent, ja que més enllà del nom del professor o professora que

imparteix l’assignatura el màster no ofereix més informació sobre el seu perfil. Si bé la informació de les dades

de contacte i perfil acadèmic del professorat de la UPC és pública, (http://eprints.upc.edu/producciocientifica/),

aquesta no es troba desagregada per titulació, ni des del màster s’ofereix aquest enllaç a fi que els estudiants

puguin accedir-hi.

El desplegament dels continguts es considera coherent amb l’any d’implantació. Es recomana, però, que la

informació sobre el pla d’estudis s’adeqüi als models de fitxes de les matèries de la UPC pel que fa a la seva

estructura i contingut.

S’anima a la institució a completar la publicació d’informació pública en els termes assenyalats en el present

informe, amb l’objectiu de respondre als requeriments de la Guia d’Avaluació.

 

 

 

2. Informació pública sobre els indicadors de l’ensenyament.

 

La UPC publica els indicadors sobre el desenvolupament de les seves titulacions a través d’un portal

institucional de la universitat específicament dedicat a mostrar dades i estadístiques. Es destaca com a punt

fort la utilització d’aquesta eina de solvència contrastada per a la publicació de dades per al seguiment, que

permet fer consultes sobre indicadors referits a la titulació i al centre al qual pertany i que mostra la sèrie

evolutiva de les dades. La informació que conté aquesta plataforma es troba disponible públicament i permet

l’accés al conjunt de grups d’interès. Es recomana, però, que es faciliti l’enllaç a aquests indicadors i als

presents als winddat des del web del màster. 

Per altra banda, l’aplicació WINDDAT es troba en procés de desenvolupament, motiu pel qual no dóna

resposta completa als requeriments contemplats a la guia. Si bé aporta algun indicador sobre l’accés i

matrícula, altres dades com les relatives al professorat o els resultats acadèmics no es corresponen amb l’any

analitzat.

D’acord amb l’any d’implantació i com a ensenyament de màster, la institució hauria de fer públics la totalitat

dels indicadors requerits a la Guia d’Avaluació. La Comissió d’Avaluació anima a la UPC a que

progressivament i, d’acord amb el desplegament de la titulació, vagi introduint la resta d’indicadors que formen

part del Marc VSMA, com per exemple els relatius a metodologies docents satisfacció, activitats d’orientació,

inserció laboral, etc.

 

 

3. Anàlisi valorativa de l’ensenyament i accions de millora.

 

En termes globals l’anàlisi valorativa sobre el funcionament de la titulació es considera adequada, però limitada

pel baix nombre d’indicadors que s’aporten i sobre els quals es reflexiona. Així, per exemple, es recomana

incloure els indicadors de resultats de resultats acadèmics, desglossat per assignatures i mostrant-ne, si escau,

la seva evolució al llarg de les edicions del màster. De fet, a banda de la taxa de graduació i d’abandonament,
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no s’ofereix una taula d’indicadors numèrics.

De les consideracions de l’Informe de Seguiment de la Titulació (IST) sembla que el desenvolupament del

màster, els procediments docents i els resultats de l’aprenentatge funcionen adequadament, d’acord amb allò

projectat en la memòria de verificació del màster. El perfil d’entrada és relativament satisfactori, considerant

que es tracta d’un màster de recerca en l’àmbit de la física. Així mateix sembla que s’assoleixen les

especificacions establertes en la memòria de verificació.

La institució analitza i reflexiona sobre el desenvolupament de la titulació des d’una perspectiva acadèmica i

fonamentada en la informació derivada d’unes poques dades i indicadors; tot i que per a una titulació en el seu

cinquè any d’implantació, manquen moltes dimensions a analitzar. Es troba a faltar una valoració sobre la

caiguda del nombre de matriculacions a temps complet (de 29 a 15), tot i que aquesta baixada ha estat

esmorteïda per un increment de les matriculacions parcials. De les propostes de millora (que hi hagi un mínim

de tres alumnes per assignatura, o que hi hagi hagut mòduls de 5 ECTS impartits per més de dos professors)

sembla derivar-se que, tot i que l’entrada del màster és, com s’ha dit, positiva, els recursos humans estan una

mica sobredimensionats. En aquest sentit, la Comissió valora molt positivament l’enfocament internacional del

màster, així com els esforços que es fan, en l’apartat d’informació pública, per a publicitar-ne l’interès i fortalesa

acadèmica (publicació TFM, etc.).

Les dues propostes de millora de l’informe són coherents amb l’anàlisi valorativa, si bé, com s’ha assenyalat

manca la valoració d’altres indicadors. La Comissió anima a la titulació a incrementar l’abast de l’anàlisi de

manera que sigui possible valorar si calen accions de millora en altres àmbits.

Es valora molt positivament el desenvolupament i execució de les accions de millora empreses als anys

anteriors.

Finalment, i a nivell formal, l’estructura de l’informe és pot intuïtiva i en fa difícil la comprensió (les fitxes de

proposta de millora, per exemple, semblen desconxes de l’anàlisi valorativa). A més, pels indicadors de taxes

de graduació i d’abonament, es recomana en un futur tabular els indicadors numèrics d’evolució temporal de la

titulació, incloent la font d’obtenció de dades així com l’algoritme de càlcul, i fer-ne una revisió més estricte (en

comptes de “curs 2010-2011” apareix en un cas “curs 2009-2010” i en un altre “curs 2012-2011”(sic).

 

 

4. Idoneïtat del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) per al seguiment de l’ensenyament.

 

L’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) disposa del disseny del

SGIQ avaluat favorablement en el marc del programa AUDIT. La titulació duu a terme una breu valoració sobre

el grau d’implantació del SGIQ i sobre l’adequació del conjunt de processos implantats per al seguiment de la

titulació. A excepció del procediment de recollida de suggeriments, reclamacions i felicitacions, el sistema es

troba desplegat en la seva totalitat, aspecte que es valora favorablement. No obstant, la titulació podria mostrar

en futurs IST una anàlisi més detallada, identificant punts forts i bones pràctiques del SGIQ, amb l’objectiu de

compartir-les amb la resta de titulacions o centres de la universitat.

L’IST presenta els agents implicats en l’elaboració de l’informe. Es valora positivament la presència de la

persona responsable del màster, ja que és una peça clau en el seguiment de qualitat de la titulació. La

responsabilitat de la validació de l’informe recau sobre el Comitè executiu del màster. Es recomana a la

titulació informar sobre la composició d’aquest comitè, amb l’objectiu de posar de manifest que els agents

implicats que en garanteixen la qualitat.

Finalment, es valora positivament la visibilitat que es dóna al SGIQ publicat a la pàgina web del centre. A més,

es destaca la publicació d’evidències del sistema, tals com l’informe de resultats de les enquestes de
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satisfacció sobre els serveis del centre als grups d’interès.
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