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1. ESTAT DE LES PROPOSTES DE MILLORA
ESTAT ACTUAL DE LES MILLORES PROPOSADES EN L’INFORME ANTERIOR
En aquest apartat cal incloure les millores proposades en l'informe anterior, afegint l’estat de la proposta
("implantada", "implantada parcialment", "pendent", etc.).
Acció

Responsable

Estat actual

(1)

Unificar les competències de les
assignatures de 1r curs
compartides amb el Grau de
Ciència Política i Gestió Pública

Coordinadora de
Programa de Graus

Implantada parcialment (1)

Traduir les Guies Docents al
castellà i a l’anglès

Equip de Deganat

Implantada parcialment (2)

Iniciar propostes per crear dobles
titulacions

Vicedegà
d’Ordenació
Acadèmica

Implantada

Augmentar la capacitat de síntesi
en la comunicació de coneixements
de l’alumnat que es gradua

Coordinadora dels
Programes de Grau
i Comissió de TFG

Implantada

Convenis en altres universitats
estrangeres

Coordinador Màster
Política Social, Treball
i Benestar

Implantada

Difusió per Google Portal-Master

Coordinadors
Màsters

pendent

Docència en anglès
Conveni de col·laboració

Coordinadora del
màster Ciència
Política

Implantada parcialment (3)

Permetre matricula al mes de
novembre

Idem/rectorat

pendent

Cerca de recursos

Coordinadors de
cada Màster

Implantada

Estudi sobre la inserció laboral dels
estudiants dels màsters

Coordinació dels
Màsters/Facultat

Implantada

Millora informació a l’abast de
l’estudiant

Coordinadors de
Màsters

Implantada

Atraure alumes d’universitats
d’excel·lència

Coordinadora de
Màster Relacions
Internacionals,
seguretat i
desenvolupament

Implantada parcialment (4)

Millorar presencia d’experts

Coordinadora de
Màster Relacions
Internacionals,
seguretat i
desenvolupament

Implantada parcialment (5)

Reforçar orientació professional

Coordinadora de
Màster Relacions
Internacionals,
seguretat i

Implatada
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desenvolupament

Introduir nous instruments vinculats a
les TIC

Coordinadora de
Màster Relacions
Internacionals,
seguretat i
desemvolupament

Implantada

(1) “implantada, implantada parcialment, pendent

Comentaris: (1) Aquesta acció ha estat implantada parcialment i està previst finaltizar-la, tal i com es va
recollir a les propostes de millora, durant el curs 2014-15.
(2) Aquesta acció està pendent; malgrat que la considerem prioritària la manca de recursos humans i
econòmics la fan, ara per ara, pràcticament inviable. No obstant, volem insistir en la necessitat
d’aquesta acció.
(3) Es realitza la docència en Anglès, però no s’han establert convenis en altres facultats.
(4)La nova web del màster i els contactes amb professorat rellevant d’altres universitats espera obtenir
els millors estudiants
(5) S’ha reforçat amb convidar a professorat extern i amb conferències fetes en la inauguració i a meitat
del curs.

2. TITULACIONS IMPARTIDES AL CENTRE I GRAU D’IMPLANTACIÓ
GRAUS
Titulació

Cursos implantats (*)
1r

2n

3r

4r

5è

Ciència Política i Gestió Pública

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

Sociologia

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

6è

(*) Any en que es va implantar per primera vegada cadascun dels cursos

MÀSTERS
Titulació

Duració del màster (1
any / 2 anys)

Cursos implantats (*)
1r

Política Social, Treball i Benestar

1

2012-13

Gestió pública

1

2007 -08

Ciència Política

1

2011-12
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2n

3

Relacions internacionals, seguretat i
desenvolupament

1

Participació i polítiques locals ( no es va oferir)
1
(*) Any en que es va implantar per primera vegada cadascun dels cursos
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3. RESUM DE L’ESTAT DE LES TITULACIONS IMPARTIDES AL CENTRE
Els dos graus que s’imparteixen en la facultat funcionen de manera optima, malgrat
això en el darrer curs es van detectar algunes possibilitats de millora que es concreten
en tres aspectes.
1. Millorar la taxa d’abandonament.
2. Millorar les taxes de demanda de les titulacions en primera opció.
Les accions que hem realitzat per millorar aquesta situació han estat:
-Estudi i planificació del doble grau Ciència Política + Dret.
- Estudi i planificació del doble grau Sociologia + Estadística Aplicada

Els Màsters de la Facultat han funcionat de manera optima dins de la tendència
general. Els problemes detectats en el curs anterior s’han abordat a fi i efecte de
trobar solucions i establir un programa de millora. Els indicadors de rendiment
acadèmic, eficiència i graduació continuen sent molt bons en tots els Màsters. Les
accions de millora han anat en tres sentits
-

-

Realitzar accions de promoció del màsters, proposar millores en pàgines web
pròpies i de la universitat.
Estudiar les possibilitats d’internacionalització: contactes amb altres
universitats, captar estudiants estrangers i convidar professorat d’altres
universitats.
Estudiar i repensar les possibilitats d’inserció professional.
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4. SITUACIONS DETECTADES I PROPOSTES DE MILLORA
Les entrades a la següent taula estaran ordenades d’acord amb la prioritat que el Centre assigna a l’execució de l’acció de millora proposada.
Priori
tat

Situació detectada

Titulació o titulacions
afectades

Acció de millora

Caràcter de
(1)
la millora

Responsable (en el
Centre) de la seva
implantació

1

Coordinadora dels
Programes de
Grau

parcialment

2014-15

UAB

parcialment

2014-15

Equip de Deganat

si

2013-18

UAB i Equip de
Deganat

si

2014-15

Equip de Deganat

Si

2014-15

Alt
a

Manca de coordinació
entre el professorat d’un
mateix curs

Grau en Ciències
Polítiques i Gestió Pública
Grau en Sociologia

Unificar les
competències de les
assignatures de 1r curs
compartides amb el
Grau de Ciència Política
i Gestió Pública.
Reunions professorat .

Alt
a

Manca
d’internacionalització en la
informació dels graus

Grau en Ciències
Polítiques i Gestió Pública
Grau en Sociologia

Traduir les Guies
Docents al castellà i a
l’anglès.

Alt
a

Perill de decreixement de
la taxa d’ingrés en els
graus i Relativa taxa
d’abandonament

Grau en Ciències
Polítiques i Gestió Pública
Grau en Sociologia

Continuar amb les
propostes per crear
dobles titulacions.

1

Alt
a

Oferta reduïda i eliminació
d’alguna per jubilació del
professorat

Ampliar el nombre
d’assignatures
optatives.

1,2

Mit
jan
a

Baixes qualificacions en les
assignatures que
requereixen coneixements
matemàtics

Grau en Sociologia

Grau en Ciències
Polítiques i Gestió Pública
Grau en Sociologia

Informar a les Jornades
de Portes Obertes, la
sessió d’Acollida i la
sessió de Benvinguda de
la necessitat d’adquirir

Els costos derivats de la
proposta de millora són
(2)
assumibles pel Centre

Calendari

Facultat de ....
Informe de Seguiment del curs acadèmic 2011-2012
6

coneixements bàsics en
matemàtiques.
Mit
Relativa taxa
jan
d’abandonament
a

Grau en Ciències
Polítiques i Gestió Pública
Grau en Sociologia

Reduir la oferta de
places a primer curs i,
paral·lelament,
introduir doble Grau.

Equip de Deganat

si

2014-16

Mit
Relativa taxa
jan
d’abandonament
a

Grau en Ciències
Polítiques i Gestió Pública
Grau en Sociologia

Intensificar la
col·laboració amb el
PIUNE mitjançant la
Tutoria d’Arrelament.

FAS+Equip de
Deganat

parcialent

2014-18

Mit
jan
a

Manteniment de la
inserció laboral

Màster en Ciència Política
Màster Relacions
Internacionals, seguretat i
desenvolupament

Activitats d’orientació
professional

Coordinació Màster

Parcialment

2014-15

Alt
a

Manca de col·laboració
amb altres universitats

Màster en Ciència Política

Explorar oportunitats de
col.laboració amb altres
universitats

Coordinació Màster

Parcialment

2014-15

Alt
a

Relativa baixa demanda

Màster en Ciència Política
Màster en Gestió Pública
Màster en Política Social,
Treball i Benestar

Continuar trreballant en la
millora de la difussió

Rectorat, Facultat

Parcialment

2014-15

Alt
a

Relativa baixa demanda

Màster en Ciència Política

Avançar la preinscripció al
novembre

Rectorat

si

2014-15

Alt
a

Relativa baixa demanda

Màster en Ciència Política
Màster en Gestió Pública
Màster en Política Social,
Treball i Benestar

Reduir els preus

Generalitat

no

2014-15

Mit
jan

Perill de decreixement de
la demanda

Màster en Política Social,
Treball i Benestar

Enquesta als estudiants

Facultat

Parcialment

2014-15

1
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a
Mit
jan
a

Perill de decreixement de
la demanda

Màster en Política Social,
Treball i Benestar

Ordinador pel màster

Facultat

si

Mit
jan
a

Perill de decreixement de
la demanda

Màster en Ciència Política
Màster en Gestió Pública
Màster en Política Social,
Treball i Benestar

Creació d’una pàgina
pròpia, per suport i difusió
de tots els màsters

Facultat

si

(1)

2014-15

2014-15

0 (o blanc): Interna del Centre
1: Requereix modificació de la memòria VERIFICA
2: Requereix decisions que han de ser aprovades a nivells superiors al del Centre (p.e., Comissions d’Afers Acadèmics))
si/no/parcialment

(2)

Comentaris:

1.

Aquelles accions que la facultat assumeix parcialment els costos derivats de la millora, necessita de l’ajut d’un becari o col.laborador financiat per part del rectorat,
com ja avia succeït en cursos anteriors i que en aquest darrer any, han quedat suprimides.
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