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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.).
Responsable

Acció

Estat actual

Proposar menys places d’entrada

Deganat

Parcialment

Millorar tota la informació relativa als
postgraus i dels responsables de la
gestió

Deganat

Parcialment

Millorar la nota de tall dels alumnes de
primer accés i augmentar el nivell
d’excel·lència i de treball dels
estudiants

Deganat

Parcialment

Permetre al coordinador de Dret+ADE
l’accés a través del SIQ de la
informació dels grups 70 i 71 per
poder valorar la implementació de la
doble titulació

Deganat

Implantada

Obrir debats sobre el model
d’avaluació continuada i la coordinació
entre matèries

Coordinació de
titulació

Implantada

Millorar els mecanismes de control de
la qualitat docent

Deganat

Parcialment

Assegurar el nivell de recerca i qualitat
docent

Departament i equip
deganal

Pendent

Increment d’un grup de matí

Deganat

Pendent

Millorar la formació dels estudiants i la
seva implicació amb el centre

Deganat

Parcialment

Facilitar les tasques de coordinació de
les titulacions

Deganat

Implantada

Millorar relacions amb el món
professional i institucional

Deganat/Coordinador
de la titulació

Parcialment

Ampliar nombre de convenis Erasmus

Deganat

Parcialment

Reflexionar sobre l’avaluació
continuada

Deganat

Implantada

Millorar la taxa de rendiment en
assignatures amb taxes de rendiment
més baixes

Deganat

Parcialment

(1)

(1) “implantada, implantada parcialment, pendent

Comentaris:
Observem que en la gran majoria de casos s’han produït avenços en la millora dels problemes detectats en l’informe
anterior. Tanmateix, degut a les generalitzades restriccions pressupostàries i al fet que molts dels canvis precisen
d’un temps d’adaptació, no han pogut ser corregides completament, fet que obliga a seguir treballant en la mateixa
direcció i ampliar els esforços. En alguns casos, tot i que s’hagin fet avenços -com en l’augment de convenis
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d’intercanvi -, és convenient mantenir constant l’esforç en seguir millorant.
Resten com a prioritats d’especial atenció:

l’ampliació d’un grup de matí al grau de Relacions Laborals

l’augment, o almenys aturar la reducció, del PDI per tal d’assegurar el nivell de recerca i qualitat



docent
plantejar mesures per reduir el tamany dels grups de matí del Grau de Dret a les matèries
obligatòries de tercer i quart curs, adequant-lo a la capacitat de les aules i als recursos docents.
la precarització del PDI, que es produeix al substituir una part de les places de catedràtics
jubilats per figures contractuals inferiors, amb la pèrdua que aquesta realitat suposa per la
captació de projectes de recerca i la implementació de la transferència.

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

Cursos implantats (*)
1r

2n

3r

Dret

10-11

11-12

12-13

Relacions Laborals

09-10

10-11

11-12

Criminologia
09-10
10-11
11-12
(*) Any en que es va implantar per primera vegada cadascun dels cursos

4r

5è

6è

12-13
12-13

MÀSTERS
Titulació

Duració del màster (1
any / 2 anys)

Cursos implantats (*)
1r

Dret Empresarial

1

09-10

Màster universitari en drets sociolaborals

1

10-11

Dret constitucional europeu i multinivell
constitucional

2

08-09

Integració europea
1
(*) Any en que es va implantar per primera vegada cadascun dels cursos

2n

09-10

07-08

Comentaris:

El Programa de Màster Dret constitucional europeu i multinivell constitucional s’ha hagut de desprogramar
el curs 2013/2014 atès el nombre de inscrits.
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3. RESUM DE L’ESTAT DE LES TITULACIONS IMPARTIDES AL CENTRE
La Facultat de Dret, durant el curs 2012-2013 ha ofert tres estudis de grau, tres dobles títols
també de grau (Dret+ADE, Dret+Droit Paris II i Dret+Droit Toulouse) i quatre màsters oficials
gestionats des del centre.
Pel que fa als graus, durant el curs de referència encara han conviscut amb les llicenciatures o
diplomatures de procedència, situació que va generar els problemes d’encaix propis d’aquests
casos. Així, durant el curs 2012-2013, pel que fa als graus la situació ha estat la següent:
•

Dret: durant el curs 2012-2013 es va implantar el tercer curs del grau per primera
vegada, i es va deixar d’oferir la docència ordinària del tercer curs de llicenciatura,
organitzant tutories pels estudiants amb assignatures pendents. Pel que fa als
estudiants amb assignatures pendents de segon curs de llicenciatura es van oferir tan
sols tutories de despatx. En aquest cas no es va acceptar trasllats d’expedients
d’estudiants d’altres universitats que els quedessin pendents assignatures respecte de
les quals la facultat ja no oferia docència.

•

Relacions Laborals: durant el curs 2012-2013 es va implantar el quart curs del grau per
primera vegada, i es va deixar d’oferir la docència ordinària del quart curs de
llicenciatura, organitzant tutories pels estudiants amb assignatures pendents.
Simultàniament es va deixar d’oferir les tutories referents a les assignatures de tercer
any de diplomatura, garantint als estudiants en aquesta situació el dret d’examen i el
dret a tutories ordinàries del professorat en hores de despatx. Els estudiants amb
alguna assignatura de segon curs de diplomatures ja només van tenir la possibilitat de
passar-se al grau. En aquest cas no es va acceptar trasllats d’expedients d’estudiants
d’altres universitats que els quedessin pendents assignatures respecte de les quals la
facultat ja no oferia docència.

•

Criminologia: durant el curs 2012-2013 es va implantar el quart curs del grau per
primera vegada, i es va deixar d’oferir la docència ordinària del quart curs de
llicenciatura, organitzant tutories pels estudiants amb assignatures pendents.
Simultàniament es va deixar d’oferir les tutories referents a les assignatures de tercer
any de diplomatura, garantint als estudiants en aquesta situació el dret d’examen i el
dret a tutories ordinàries del professorat en hores de despatx. Els estudiants amb
alguna assignatura de segon curs de diplomatures ja només van tenir la possibilitat de
passar-se al grau. En aquest cas no es va acceptar trasllats d’expedients d’estudiants
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d’altres universitats que els quedessin pendents assignatures respecte de les quals la
facultat ja no oferia docència.

Pel que fa a les dobles titulacions, es concreta en tres supòsits: Dret+ADE, Dret+Droit (Paris
II) i Dret+Droit (Toulouse).
•

Dret+ADE: durant el curs 2012-2013 es va oferir ja el tercer any de grau,
substituint així el tercer curs de la doble llicenciatura.

•

Dret+Droit (Paris II): es van incorporar a la titulació els estudiants que havien
cursat els dos primers anys a París, i van continuar en el quart curs els estudiants
que havien arribat l’any anterior, tal com preveu el conveni entre les dues
institucions que regula els estudis del doble grau.

•

Dret+Droit (Toulouse): la Facultat va fer la selecció dels estudiants de primer curs
que es van incorporar a Toulouse.

A nivell de graus, doncs, la Facultat està desplegant i tancant simultàniament els nous estudis i
els estudis antics. Això ha comportat en algun moment problemes de duplicitat de docència
per canvis de matèries en els cursos en els diferents plans d’estudi.
En quant als màsters, la Facultat de Dret n’ha ofert quatre d’oficials durant el curs 2012-2013,
prioritzant la qualitat a la quantitat d’oferta. Pel que fa a nombre de matriculats, no s’aprecien
canvis significatius respecte al curs anterior. A més, la Facultat segueix oferint el doble màster:
màster d’integració europea + màster II Espace de Liberté, Securité et Justice de la Universitat
de Toulouse. Per últim, segueix endavant la col·laboració amb la Universitat de Remnin
(Beijing) i el curs vinent s’iniciaran els intercanvis d’estudiants, dels quals ja s’ha procedit a la
seva assignació.
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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

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

Calendari

1

Reducció d’entrada
d’estudiants

Relacions Laborals

Proposar menys places
d’entrada

2

Deganat

Sí

14-15

1

Augmentar el professorat
als departaments, d’acord
amb les necessitats
docents

Dret, Criminologia,
Relacions Laborals i
Màsters

Assegurar el nivell de
recerca i qualitat docent

0

Departament i
equip deganal

Sí

14-15

1

Millora dels procediments
d’informació, preinscripció
i matrícula, i dels
procediments
administratius

Màsters

Millorar tota la informació
relativa als postgraus i dels
responsables de la gestió

2

Deganat

No

14-15

1

Millorar el perfil d’ingrés
dels alumnes de primer
accés

Dret i Relacions Laborals

Millorar la nota de tall dels
alumnes de primer accés i
augmentar el nivell
d’excel·lència i de treball
dels estudiants

0

Deganat

Sí

14-15

0

Deganat

Sí

14-15

0

Coordinació de
titulació

Sí

14-15

1

Millorar la coordinació
dels grups 70 i 71

Dret

Permetre al coordinador
de Dret+ADE l’accés a
través del SIQ de la
informació dels grups 70 i
71 per poder valorar la
implementació de la doble
titulació

1

Millorar la participació i els
processos de debat en les

Dret, Relacions Laborals i
Criminologia

Obrir debats sobre el
model d’avaluació

Facultat de Dret
Informe de Seguiment del curs acadèmic 2012-2013
6

comissions de docència de
les titulacions

continuada i la coordinació
entre matèries

1

Millora el control de la
docència i la coordinació
amb els departaments en
quant a incidències

Dret, Relacions Laborals i
Criminologia

Millorar els mecanismes
de control de la qualitat
docent

0

Deganat

Sí

14-15

2

Grups massa grans

Relacions Laborals

Desdoblament d’un grup
de matí

2

Deganat

No

14-15

2

Ampliar convenis
d’intercanvis amb tercers
països, especialment amb
Regne Unit i Irlanda

Dret, Criminologia,
Relacions Laborals

Ampliar nombre de
convenis

0

Deganat

Sí

14-15

2

Augmentar la implicació i
participació dels alumnes
en les activitats de la
Facultat

Dret, Criminologia,
Relacions Laborals

Millorar la formació dels
estudiants i la seva
implicació amb el centre

0

Deganat

Sí

14-15

2

Ampliar el suport als
becaris a les tasques d
coordinació

Dret, Relacions Laborals i
Màsters

Facilitar les tasques de
coordinació de les
titulacions

0

Deganat

Sí

14-15

2

Ampliar sortides
professionals

Criminologia i Màsters

Millorar relacions amb el
món professional i
institucional. Signatura de
convenis pràctiques

0

Coordinador de la
titulació

Sí

14-15

3

Millorar el rendiment
acadèmic de les titulacions

Dret, Criminologia,
Relacions Laborals

Reflexionar sobre
l’avaluació continuada

0

Deganat

Sí

14-15

3

Incidir en les assignatures
amb taxes de rendiment
més baixes

Dret, Criminologia,
Relacions Laborals

Millorar la taxa de
rendiment en assignatures
am taxes de rendiment
més baixes

0

Deganat

Sí

14-15

(1)

0 (o blanc): Interna del Centre
1: Requereix modificació de la memòria VERIFICA
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(2)

2: Requereix decisions que han de ser aprovades a nivells superiors al del Centre (p.e., Comissions d’Afers Acadèmics))
si/no/parcialment

Comentaris:

Hem de distingir les necessitats de millora en relació a graus i màsters. Pel que fa als primers, la prioritat es centra en la reducció d’entrada a algunes titulacions, ja que entre el
nombre molt elevat d’accés, i el fet d’afegir-hi estudiants repetidors, ens trobem amb alguns grups excessivament grans per poder aplicar els objectius plantejats a les
memòries de grau. Amb aquesta acció podríem sens dubte millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat. Altrament, convindria augmentar la dotació de professorat amb la
mateixa finalitat. En la mateixa línia, convé reflexionar sobre la idoneïtat del model d’avaluació continuada, ja que fruit del nombre elevat d’alumnes, esdevé en alguns casos
ineficient.
També en relació als graus, cal treballar per millorar l’excel·lència en la formació dels nostres estudiants. Per això són necessàries accions tant a nivell de repensar els programes
i les avaluacions de les matèries com a nivell de motivar als estudiants en l’estudi i la formació. D’altra banda, la Facultat segueix fent un gran esforç per fer-se notòria davant de
la societat a partir d’acords i convenis amb entitats, institucions i organismes econòmics, socials i culturals tant a nivell nacional com internacional. Tant pels graus com pels
màsters, esdevé de gran importància disposar d’una bona xarxa d’entitats on els nostres alumnes puguin realitzar formació pràctica i afavorir així la seva inserció laboral.
Cal establir prioritats específiques en matèria d’internacionalització, d’acord als canvis que el nou programa Erasmus Plus planteja.
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