
 

 

Informe de se

 

PER A L

Guia d’AQU

Guia d’AQU

 

AQU: Evid

In

E

 Gr
 

 

eguiment del 

LA REA

U Guia per 

U Guia per 

dències i ind

nforme

ESCOL

Grau en

GM de curs 20

D

ALITZAC

 al seguimen

 a l'acredita

dicadors rec

e de s

LA UNI

n Màrq
 

015-2016 – Es

DOCUME

CIÓ DEL

Versió V

nt de les titu

ció de les ti

comanats pe

seguim

IVERS

Titu

quetin

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

 

 

 

 

 

ENT DE

L SEGUI

V1 novemb

Basat en

ulacions ofi

itulacions of

er a l'acredi

ment d

SITÀRI

ulacio

ng 

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

 SUPOR

MENT D

bre 2016

:  

icials v3.0 N

ficials de gr

itació de gra

del cu

RIA ME

ons: 

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

RT  

DEL CEN

 

Novembre 2

rau i màster

aus i màster

urs 20

EDITER

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

NTRE D

2014 

r v. 3.0 mar

rs V2 març 

015-20

RRAN

1/45  

DOCENT

ç 2016  

2016 

016 

NI 

 



 

 

Informe de se

 
 
ÍNDEX
 

1.  DADE

2.  PROC

3.  VALO
ESTÀNDAR

ESTÀNDAR

ESTÀNDAR

ESTÀNDAR

ESTÀNDAR

ESTÀNDAR

4.  PLA D
 

 

 

eguiment del 

X 

ES IDENTIF

CÉS D’ELAB

ORACIÓ DE
RD 1: QUALITA

RD 2: PERTIN

RD 3: EFICÀCI

RD 4: ADEQUA

RD 5: EFICÀCI

RD 6: QUALIT

DE MILLOR

GM de curs 20

FICADORE

BORACIÓ D

E L’ASSOLIM
AT DEL PROGR

NÈNCIA DE LA I

IA DEL SISTEM

ACIÓ DEL PRO

IA DELS SISTE

TAT DELS RESU

RA ...............

 

015-2016 – Es

ES .................

DE L’INFOR

MENT DEL
RAMA FORMAT

INFORMACIÓ P

MA DE GARANT

OFESSORAT AL

EMES DE SUPO

ULTATS DELS P

.....................

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

.....................

RME DE SE

LS ESTÀND
TIU ...............

PÚBLICA .......

TIA INTERNA D

L PROGRAMA F

ORT A L’APREN

PROGRAMES F

.....................

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

.....................

EGUIMENT

DARDS D’A
.....................

.....................

DE LA QUALIT

FORMATIU .....

NENTATGE .....

FORMATIUS ...

.....................

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

.....................

T (ISC) ........

ACREDITAC
......................

......................

TAT DE LA TITU

......................

......................

......................

.....................

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

....................

....................

CIÓ .............

......................

......................

ULACIÓ ..........

......................

......................

......................

....................

2/45  

.................. 3

.................. 6

.................. 7

................... 7

................. 11

................. 14

................. 31

................. 34

................. 39

................ 41

3 

6 

7 

7 

1 

4 

1 

4 

9 

1 



 

 

Informe de se

1. DA
 

Universita

Nom del C

Dades de c

 

Responsab

Nom i cog

Blanca Brau

Olga Domín

Composici

(allargueu /

Nom i cog

Blanca Brau

Oscar Gutié

Joan France

Lluís Feliu  

Agathe Gue

Olga Domín

Montserrat 

Sergi Serra 

Eulogio Arz

 

eguiment del 

ADES IDE

at 

Centre 

contacte 

bles de l’ela

gnoms 

ut Perulles 

nguez Pidal 

ió de la Com

/ escurceu la 

gnoms 

ut Perulles 

érrez 

esc Fondevil

 

errero 

nguez Pidal 

 Escudero Ba

 

za Casarello 

GM de curs 20

ENTIFICA

aboració de

missió de Q

 llista tant co

a 

arau 

015-2016 – Es

ADORES  

Universi

Escola U

Edifici M

c/ Rocafo

08015 Ba

Telèfon: 

www.me

e-mail: m

e l’informe

Càrrec 

Directora 

Cap de la S

Qualitat del

om us calgui)

Càrrec 

Degana / D

PDI 

PDI / coord

PDI / coord

Estudiant 3

Cap de la S

PAS 

Bicimarket

Administra

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

  

itat de Giron

Universitària 

Mediterrani 

fort, 104 

arcelona 

 608604958

editerrani.com

mediterrani@

e de seguim

Secretaria Aca

l Centre Do

) 

Directora 

dinador TFG

dinador pràc

3r Grau en M

Secretaria Aca

t.com 

ador de l’EUM

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

a 

 MEDITERR

 

m 

@mediterran

ment 

adèmica 

ocent que a

G i SIMPED 

ctiques GM 

Màrqueting 

adèmica 

M 

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

RANI 

ni.com  

Responsa

Presidenta
responsabl

Anàlisi d’in

aprova l’inf

Responsa

President/
Responsab
Centre 

Coordinad
Màrquetin

Professor/
d’Empresa

Professor/
d’Empresa

Estudiant 

Secretaria 

Represent

Represent

Secretari  

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

abilitat 

a de la CQC i
ble de Qualita

ndicadors 

forme de se

abilitat 

/a de la CQC 
ble de Qualit

dor/a de l’est
ng 

/a del depart
a 

/a del depart
a 

 de grau en M

 Acadèmica 

tant del PAS 

tant extern 

3/45  

 
at de l’EUM 

eguiment  

 i 
tat del 

tudi Grau en 

tament 

tament 

Màrqueting 

 



 

 

Informe de se

Josefina Pat

Pilar del Ac

 

 

 

eguiment del 

tiño 

ebo 

GM de curs 20

 

015-2016 – Es

Delegada d
adscrits Ud

Tècnica GP

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

del Rector pe
dG 

PA 

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

r a centres 

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

Delegada d
adscrits Ud

Membre d

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

del Rector pe
dG 

del GPA 

4/45  

er a centres 



 

 

Informe de se

 

Titulacion

Denomina

Grau en Tur

Grau en Mà

 

Data d’apro

 Apr
 Apr
 Apr
 Apr

 

 

eguiment del 

ns impartid

ació 

risme 

àrqueting 

ovació de l’inf

rova per la Co
rova per la Co
rovada per la
rovada per C

GM de curs 20

des al Centr

forme de seg

omissió d’Av
omissió de Q

a Junta de Fa
omissió de Q

015-2016 – Es

re 

Codi RU

2500329

2502948

guiment: 

valuació Inte
Qualitat del C
acultat/Escol
Qualitat en la

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

UCT Crèd
ECT

9 240 

8 240 

erna en la ses
Centre en la s
la  en la sessi
a sessió 2/20

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

dits 
S 

Any
d’im

2009

2013

ssió del 24 de
sessió del 28 
ió  del 2 de m

017 de 27 d’ab

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

y 
mplantació 

9 

3 

e febrer 2017
 de febrer 20

març 2017 
bril de 2017 

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

 
Responsa
ensenyam
Coordina
màster 

Blanca Bra

Blanca Bra

7 
017 

5/45  

able 
ment/ 
ador de 

aut Perulles 

aut Perulles 



 

 

Informe de se

2. Pr
 

 
 

AQU Catalu
procedimen
d’acreditaci
consistiran 
(Valoració i

L’elaboració
resultats i m

Per a la sev
d’indicadors
Catalunya i 
informàtic q

El Consell 
funcioname
de la Unive
Qualitat de 
a les titulac
desplegame
màster impa
Ha estat aq
seguiment i
 
No s’han tr
l’anàlisi de 
passat la vis
durant el pr
 
La Junta de
Comissió de

 

 

eguiment del 

océs d’ela

unya estable
nt d’acreditac
ió. Tanmatei
 en la valor
i proposta de

ó d’aquest in
millora de la t

va elaboraci
s definits co
 facilitats pe
que està a dis

de Govern 
ent de l’estru
ersitat de Gi
 Centre Doce
cions oficials
ent dels proc
artits en el ce

questa Comis
i el pla de mi

robat especia
les titulacion

sita d’acredit
rocés d’acred

e Govern de
e Qualitat de

GM de curs 20

aboració 

eix  que el 
ció de les m
ix, i per tal 
ració dels ap
el pla de millo

nforme de seg
titulació.  

ió s’han util
om a necess
er la Univers
sposició de t

 de la UdG
uctura respon
irona. Aques
ent (CQC). A
s de cada cen
cessos de ve
entre, així co

ssió de Qualit
llora  en la se

als dificultat
ns. Val a dir 
tació del Gra
ditació del Gr

el centre va a
e la Universit

 

015-2016 – Es

 de l’infor

 procedimen
mateixes, el c

 de centrar 
partats 3 (V
ora). 

guiment ha s

itzat tota la 
saris en el s
sitat i l’escola
ots els memb

G va aprovar
nsable del Si
st reglament

Aquesta comis
ntre docent. 
rificació, seg

om també de
tat del centr
eva sessió de

s a l’hora de
 que el segui
u en Turisme

rau en Turism

aprovar l’info
tat va analitza

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

rme de se

nt de segui
contingut de 
 la reflexió 
Valoració de

seguit el proc

 informació 
seguiment d
a. Totes aqu
bres de la Co

ar, el 28 de
istema de ga
t fixa la cre
ssió és l’òrga
 la CQC hau

guiment, mo
els processos 
re qui ha ana
e data 28 de f

e disposar d
iment del Gr
e, així doncs
me i que afec

forme de seg
ar i aprovar l

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

eguiment

ment de les
 l’ISC és el m
en els aspec

e l’assolimen

cediment del

 recollida en
de les titulac
uestes evidèn
omissió de Qu

e maig de 2
arantia intern
ació, compo
an responsab
urà de vetllar
odificació i a
 del SGIQ a n

alitzat les evi
febrer de 201

dels indicado
rau en Màrq

s, els objectiu
cten al Grau e

guiment en l
l’ISC en la se

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

t (ISC) 

s titulacions
mateix que e
ctes més rel

nt dels estàn

l  SGIQ de la

n el catàleg 
cions, seguin

ncies estan re
ualitat del Ce

2015, el Reg
na de la qua
sició i funci

ble dels proce
r per la qual
acreditació d
nivell de cent
dències  i ap
17. 

ors i evidènci
queting es fa 
us de millora 
en Màrquetin

a sessió del 
essió 2/2017 

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

s s’ha d’alin
el fixat per a
llevants, els
ndards de q

a UdG P4 Seg

d’evidències
nt les direct
ecollides en 
entre.  

glament d’or
alitat (SGIQ) 
ions de les C
essos de qua
litat en el pla
dels estudis d
tre docent. 

provat aques

cies que han 
a tot just des
a són els que 
ng. 

 2 de març d
 de 27 d’abril

6/45  

near amb el
als informes
 ISC anuals

qualitat) i 4

guiment dels

s i el corpus
trius d’AQU
 un aplicatiu

rganització i
 dels estudis
Comissió de

alitat relatius
antejament i
de grau i de

t informe de

 servit per a
prés d’haver
s’han definit

de 2017. I la
l de 2017. 

l 
s 
s 
4 

s 

s 
U 
u 

i 
s 
e 
s 
i 
e 

e 

a 
r 
t 

a 



 

 

Informe de se

 
 

3. Va

 

Estàndar

 

 
 
1.1. El pe
disciplina
 
1.2. El pl
competèn
 
L’Escola Un
Màrqueting
enllaços a le
 
Grau en Mà
Grau en Tur
 
Des de la ve
 
 
 

 

eguiment del 

aloració d

rd 1: Quali

erfil de co
a i amb el 

la d’estud
ncies i am

niversitària M
g, tal com s’e
es memòries 

àrqueting: ht
risme: https:

erificació, la t

GM de curs 20

de l’assoli

tat del pro

ompetènci
 nivell form

dis i l’estr
b els objec

Mediterrani 
especifica a 
 originals: 

tps://www.m
://www.med

titulació no s

 

015-2016 – Es

iment del

ograma fo

ies de la 
matiu corr

ructura de
ctius de la

 (EUM) imp
 l’apartat 0 D

mediterrani.
diterrani.com

s’ha sotmès a

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

ls estànda

ormatiu 

titulació 
responent

el currícu
a titulació.

parteix les se
Dades ident

com/ca/grau
m/ca/grau‐en

a cap procés 

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

ards d’acr

és consist
t del MEC

ulum són 
.  

egüents titul
tificadores...

u‐en‐marque
n‐turisme/ 

de modificac

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

reditació

tent amb 
ES.  

 coherent

acions: Grau
 Com a evid

eting/ 

ció.  

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

ó 

 els requi

ts amb el 

u en Turism
dències es p

7/45  

isits de la

 perfil de

me i Grau en
presenten els

a 

e 

n 
s 



 

 

Informe de se

1.3. Els e
nombre é
 
Valoració

Taules per

 

Taula 1.1 O

Titu

Plac
Dem
Estu
Perc
Perc

Taula 1.2. 

  

Not
Not

Taula 1.3. 

Curs 2015

Batxillerat /
CFGS* 

* Pendent disp

Taula 1.4. 

Curs 2015

Batx./COU 
FP2, CFGS 
Univ. Batx./
Més grans d

Altres acces
 

Valorem mo
estàvem en
adjudicades

Després de 
per la via d
CFGS en Ge
tractava d’u
reconeguts.

 

eguiment del 

estudiants 
és coheren

ó dels prin

r als graus 

Oferta, dem

ulació: Grau

ces ofertes 
manda 1era op
udiants de nou
centatge d’acc
centatge d’acc

 Nota de tal

a de tall juny P
a de tall juny C

 Nota d’acc

5-16 

/ COU amb PA

ponibilitat Wind

 Via d’accés

5-16 

 amb PAU 
+ Univ FP2/ C
/ COU + Diplo
de 25 anys + M

ssos 

olt positivam
n procés de v
s.   

 veure les da
de CFGS en e
estió Comerc

un CFGS d’un
 Però el CFG

GM de curs 20

 admesos 
nt amb el n

ncipals ind

 

manda i ma

u en Màrque

pció 
u ingrés 
cés en primera
cés en matricu

ll  

PAU 
CFGS* 

cés 

AU * 

ddat  

s  

CFGS 
omat. Llicenci

Més grans de 4

ment l’accept
verificació d

des, el que p
el curs 15/16
cial i Màrque
n any acadèm

GS en Gestió 

015-2016 – Es

 tenen el p
nombre de

dicadors: 

atrícula 

eting 

a preferència  
ula a setembre 

iat 
40 anys 

ació que ha t
el Grau. Tot

potser ens cri
6. Dels 34 es
eting.  Aques
mic de durad
 Comercial i 

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

perfil d’ac
e places of

 * 

Perc

5-6 

57,65
19,18

tingut el Gra
ts els altres 

ida més l’ate
studiants pro
sta via d’accé
da  i permeti
 Màrqueting

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

ccés adequ
fertes.  

Curs 
2013-201

60 
10 
32 
0,17 
56,25 

Curs 
2013-2014

5 
5 

centatge de n

6-7 

5 32,94 
8 50,68 

N 

23 
34 
10 
-- 

-- 

au en Màrqu
cursos hem 

enció és l’alt 
ovinents de 
és era molt a
ia accedir al 

g s’ha deixat 

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

uat per a 

4 
Curs 

2014-1

60 
63 
76 
1,05 
19,74 

4 
Curs 

2014-1

5 
5 

nota d’accés 

7-8 

5,88 
23,29 

% 

34,
50,
14,9
-- 
-- 

ueting, except
 omplert tot

percentatge 
CFGS, 31 es
atractiva per
 Grau en Mà
de cursar a p

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

 la titulaci

 
15 

Cur
2015-2

60 
61 
67 
1,02 
19,40 

 
15 

Cur
2015-2

5 
5 

   

8-9 

3,53 
5,48 

,33 
,75 
92 

ptuant el prim
tes les place

  d’estudiants
studiants han
r els estudian
àrqueting am
partir del cu

8/45  

ió i el seu

rs 
2016 

rs 
2016 

+9 

 
1,37 

mer curs que
es que tenim

s procedents
n estudiat el
nts, doncs es

mb 24 crèdits
rs 15/16 i ha

u 

e 
m 

s 
l 
s 
s 
a 



 

 

Informe de se

estat substit
possible que

 
 
 
1.4. La tit

Objectiu del

Codi 

IAE/16/01 
 
 
 
ISC/17/01 

 

 

Codi 

IAE/16/01 
 

 
 Acció 1 

  

  
 Acció 2 

 
  

Acció 3 

 

 
Objectiu d

  

 

eguiment del 

tuït per el CF
e en els segü

tulació dis

l Pla de Millo

Incremen
represen
diferents
 

Modifica

d’Assigna

als reque

Incrementa
representa
Consell d'Es
 

INFORM
PARTIC
 
En les div
seva parti

Acció asso

Potencia
participa
En els hor
Acció asso

Assistèn

Aquest se

Acció asso

de millora 

GM de curs 20

FGS en Màrq
ents cursos e

sposa de m

ora relaciona

Objec

ntar la partic
ntats dels est
s òrgans de l’

r els Informe

atures (IFA)  

eriments dels

Objectiu

ar la participa
ts dels estud
studis 

MACIÓ AL
IPACIÓ EN

verses reunio
icipació en el

olida  (100%

ar una fr
ació dels es
raris del sego
olida  (100%

ncia dels alu

eguiment es r

olida parcial

 assolit par

015-2016 – Es

queting i Pub
el percentatg

mecanisme

at amb aques

ctiu 

cipació dels 
tudiants en e
’EUM 

es Finals 

per adequar

s informes d

u 

ació dels 
diants en el 

LS ESTU
N ELS DIFE

ons de la Co
ls diferents ò

) 

ranja horà
studiants 
on semestre 
) 

umnes en e

realitzarà a fi

ment (40%) 

cialment, e

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

blicitat que té
ge d’estudian

es de coor

st subestànda

Re

els 

r‐los 

’AQU  

Dire
Acad
 
 
 
Dire

Acad

Res

Direcc
Acadè
 
 
 

UDIANTS 
ERENTS ÒR

omissió de Q
òrgans de la u

ària setma

 els divendre

els diferent

inals de curs

 

es deixa ob

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

é una durada
nts de nou acc

rdinació ad

ard: (si és qu

esponsable

ecció 
dèmica 

ecció 

dèmica 

sponsable 

ió 
mica 

PER DO
RGANS DE 

Qualitat s’ha 
universitat. 

ana sense

s a partir de 

ts organism

s 16/17 

erta pel cu

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

a de 2 anys. P
cés via CFGS

dequats.  

ue n’hi ha) 

Prioritat 

Alta 

 

Alta 

Prioritat 

Alta 

 

 

NAR A 
 LA UNIVER

informat als

e classe p

 mig matí est

mes de part

rs 2016/17.

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

Per tant prev
S disminueix

Estud

GT, GM i D
Grau 
 
 
 
GT, GM i D
Grau 
 
 

Estud

GT, GM i D
Grau 
 
 
 

CONÈIXE
ERSITAT 

s estudiants 

per activit

tan lliures de

ticipació de

.  

9/45  

veiem que és
xi.  

dis 

oble 

oble 

dis 

oble 

ER LA 

 sobre la 

tats de 

e classe. 

e l’EUM 

s 



 

 

Informe de se

Codi 

ISC/17/01 

Acció 1 

 

 

Objectiu de

 
 
 
 
1.5. L’apl
impacte p

Objectiu del

Codi 

ISC/17/02 

Acció 1 

 

 

Objectiu d
disposar d

 

eguiment del 

Modificar e

d’Assignatu

als requerim

Disposar de

La comissió
s’ha inclòs 
de febrer to
16/17 rebra

Acció assol

e millora ass

licació de 
positiu sob

l Pla de Millo

Crear un

els estud

universit

Crear un
matricula

A la CQE
semestre
CQEUM p
 

Acció ass

de millora 
d’una norm

GM de curs 20

Objectiu

els Informes 

ures (IFA)  pe

ments dels in

el nou formu

ó de qualitat 
l’estàndard 6
ots els docen
an el nou for

ida satisfactò

solit plenam

 les difere
bre els res

ora relaciona

Objec

a normativa 

diants matric

ari de l’EUM

a normativa
ats en un gra

UM del 08/0
e es treballar
per aprovar‐

solida parcia

 assolit par
mativa oper

015-2016 – Es

u 

Finals 

er adequar‐lo

nformes d’AQ

ulari IFA apr

de l’EUM va
6 dels inform
nts que hagin
rmat d’IFA 

òriament (10

ment al 100%

ents norm
sultats de 

at amb aques

ctiu 

interna per 

ulats a un gr

M 

a interna de f
au universita

02/2017 la Dr
ria en aquest
‐la en la darr

lment (10%)

rcialment, e
rativa apro

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

Res

os 

QU  

Direcc

Acadè

ovat per la C

a aprovar el 0
mes de seguim
n tingut docè

00%) 

% i tancat 

matives es 
 la titulaci

st subestànda

Re

a tots 

rau 
Dire

Acad

funcioname
ari de l’EUM

ra. Blanca Br
ta normativa
rera CQEUM 

 

es deixa ob
ovada i púb

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

sponsable 

ió 

mica 

Comissió de 

08/02/2017 e
ment i acred
ència durant

 realitza d
ó.   

ard: (si és qu

esponsable

ecció 

dèmica 

ent i disciplin
M 

raut va comu
a i que es pen
d'aquest cur

berta pel cu
blica.  

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

Prioritat 

Alta 

Qualitat de 

el nou forma
ditació d’AQU
 el primer se

de manera

ue n’hi ha) 

Prioritat 

Mitjana 

nària per a to

unicar que du
njaria en el g
rs que serà e

urs 2017/18

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

Estud

GT, GM i D
Grau 
 
 

l’EUM 

at d’IFA16/17
U. A mitjans 
emestre del c

a adequad

Estud

GT, GM i D
Grau 

ots els estud

urant el sego
grup de treba
el 23/06/201

8, quan s’ha

10/45  

dis 

oble 

7, on 
de mes 
curs 

da i té un

dis 

oble 

diants 

on 
all de 
17. 

aurà de 

n 



 

 

Informe de se

Estàndar

 
2.1. La in
les caract
 
El Pla de mi

Codi 

IAI/16/02 

IAI/16/03 

 

Codi 

IAI/16/02 

Acció 1 

 

 

Acció 2 

 

eguiment del 

rd 2: Pertin

nstitució p
terístiques

illores de l’E

Disposar d’

docent de l

l’EUM com 

web UdG  

La informac

assignature

disponible e

disposar en

d’impartició

Disposar 

claustre d

web de l’

personal

Crear el n

Aquesta a
sobre el C
del quadr
moment 
intervene
el requer
assolida a

Acció ass

Actualitz

GM de curs 20

nència de 

publica inf
s de la titu

U Mediterra

Objectiu

informació s

’EUM, tan a 

a la plana pe

ció pública d

es no només 

en català, sin

n tot els idiom

ó 

Object

 d’informaci

docent de l’E

’EUM com a 

 de la web U

nou apartat 

acció s’ha rea
CV del profes
re docent de 
 tingui la info
en en els dife
riment del lli
al 100% i es 

solida plenam

zar la pàgina

015-2016 – Es

 la inform

formació v
ulació i el s

ani recull due

u 

sobre el clau

la web de 

ersonal de la

e les 

ha d’estar 

nó que es pu

mes 

iu 

ó sobre el 

EUM, tan a la

la plana 

UdG 

de  claustre

alitzat correc
ssorat. Així m
 cada curs al
ormació actu
erents graus 
ndar estable
dona per tan

ment (10%)

 personal de

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

mació públi

veraç, com
seu desen

es accions de

Respo

stre 

a 

Respon

de Qua

ugui 

UdG 

Servei 

inform

Respo

a  Respon

de Qua

e docent a la 

ctament i a l’
mateix s’ha e
l departamen
ualitzada a la
 de l’EUM est
ert en aquesta
ncada..

els docents a

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

ica 

mpleta, ac
nvolupame

e millora en r

nsable Prio

nsable 

alitat 
Al

màtic 

Mitj

nsable
Prio

t

nsable 

alitat 
Alt

web de l’EU

’actual web d
establert el pr
nt de comuni
a web de l’EU
tan inclosos 
a acció i per a

a la web UdG

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

ctualitzada
ent operat

relació al sub

ritat

ta 

Grau e
Grau e
Doble 
Màrqu

ana

Grau e
Grau e
Doble 
Màrqu

rita
t 

ta 

Grau e
Grau e
Doble G
Màrqu

UM 

de l’EUM s’in
rotocol de co
icació de l’EU

UM.  El 100%
a la web, tal 
aquest motiu

G 

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

a i accessi
tiu. 

bestàndard 2

Estudis 

en Turisme 
en Màrquetin
Grau en Tur
ueting 

en Turisme 
en Màrquetin
Grau en Tur
ueting 

Estudis 

n Turisme  
n Màrquetin
Grau en Turi
eting 

ncorpora info
omunicació in
UM per a que

% dels profess
 i com s’estab
u, aquesta ac

11/45  

ible sobre

.1. 

ng 
isme i 

ng 
isme i 

ng 
isme i 

ormació 
nterna 
e en tot 
sors que 
bleix en 
cció està 

e 



 

 

Informe de se

 

 

Objectiu d
s’espera q

 

 

L’IAI/16/0
responsable
assignature
aquesta acc
que faci les 
diversos idi

 
 

2.2. La in
 

Objectiu del

Codi 

IAI/16/04 

 

L’IAI/16/0
10/02/2017
de la vida d
tancat, ja qu
tenen habili

 

 

eguiment del 

La major
plana per
diferents
han de te
només el
100%, pe
16/17 per
curs 16/1

Acció ass

de millora 
que la total

03 fa referè
e d’aquesta a
s en els dife
ió no es pot t
 millores en 
omes.  

 
nstitució p

l Pla de Millo

Donar amp

web a dispo

d'interès so

centre, dels

llarg de la v

evidències 

04 fa referèn
7 en totes due
de les diferen
ue totes les a
itats.  Aquest

GM de curs 20

ria dels profe
rsonal actua

s caps de dep
enir la plana 
l 72% dels p
er aquesta r
r que tots el
17 es determi

solida parcia

 assolit par
litat del PD

ència al SGI
acció de mill
rents idiome
tancar perqu
 l’aplicatiu q

ublica info

ora relaciona

Objectiu

lia informac

osició de tot

obre el SGIQ 

s informes q

vida de la titu

que ho acred

ncia tan a la w
es webs està 

nts titulacions
actualitzacion
t objectiu est

015-2016 – Es

essors que in
litzada  a la 
partament h
 personal act
rofessors ten
aó no es tan
s professors 
inarà si es po

lment (72%)

rcialment, 
I hagi omp

Q UdG P22
lora és la Ud
es d’impartic
uè encara no 
que gestiona 

formació s

at amb aques

u 

ió pública al 

s els grups 

de la UdG i d

ue sorgeixen

ulació i de les

diten. 

web de la Ud
 actualitzada
s. Tot i que a
ns que pugui
tà totalment 

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

ntervenen en
 web UdG. L

ha insistit en 
tualitzada, pe
nen la inform
nca aquesta 
 tinguin la s

ot procedir al

 

 es deixa ob
plert la seva

2 Procés de 
dG i el term
ció és en el 1
 es disposa d
 les fitxes de

sobre els r

st Subestànd

Res

del 

n al 

s 

Gabine

Planific

Avalua

 

dG com de l’
a la informac
aquest object
in tenir tots 
 assolit (100%

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

n els diferen
La responsabl

 diverses oca
erò l’indicad

mació a la w
acció i es fa
eva plana pe
l tancament 

berta fins a
a informaci

 difusió púb
mini establert
1r semestre 1
d’aquest serve
e les assignat

resultats a

dard: (si és qu

sponsable 

et de 

cació i 

ació 

’EUM  i sego
ció del SGIQ 
tiu tenia com
dos SGIQ es
%) i es dona 

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

nts graus de l
le de qualita
asions en qu

dor del curs 1
eb UdG i el 

arà un seguim
ersonal actua
de l’acció 2. 

a la finals d
ió en la web

blica i al SG
t per a dispo
16/17. Duran
ei. Caldrà tor
tures per a q

 
cadèmics 

ue n’hi ha) 

Prioritat 

Alta 

ons el seguim
 i dels inform

m a termini e
 faran públic
per tancat.  

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

l’EUM tenen
at juntament
uè tots els pr
15/16 ens mo
 nostre llinda
ment durant
alitzada. A fi

del curs 16
b UdG. 

GIQ EUM 0
osar d’inform
nt el seguime
rnar a deman

que es pugui

 i la satisfa

Estud

GT, GM i D
Grau 

ment efectuat
mes que han 
el curs 17/18,
cs en els espa

12/45  

n la seva 
 amb els 

rofessors 
ostra que 
ar és del 
t el curs 
inals del 

6/17, on 

05.PR.03. El
mació de les
ent realitzat,
nar a la UdG
n configurar

acció.  

dis 

oble 

t en data del
sorgit a llarg
, es dona per
ais webs que

l 
s 
, 

G 
r 

l 
g 
r 
e 



 

 

Informe de se

 

 

2.3. La in

El SGIQ d
som/sistem
 
 
 

 

eguiment del 

nstitució p

e l’EUM es
ma‐de‐qualita

GM de curs 20

ublica el S

 públic i es
at/ 

 

015-2016 – Es

SGIQ en qu

s pot consu

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

uè s’emma

ultar en aqu

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

arca la titu

uest link htt

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

ulació. 

tps://www.m

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

mediterrani.c

13/45  

com/ca/qui‐



 

 

Informe de se

Estàndar

 
L’Escola Univ
Norma  ISO p
alts  i entrar 
l’EUM ha de 
criteris del S
qualitat oper
 
Taula 1 

PROCEDIME

P1_ Definició

P4_Seguimen

P21_Avaluac

P22_Procés d

P28_Acredita

P29_Revsisió

P2_Disseny, 

P3_Planifiaci

P5_Captació 

P6_Atenció i

P7_Mobilitat

P8_Gestió de

P9_Gestió de

P10_Gestió 
suggeriment

P11_Mecanis

P12_Accés d

 

P13_Procés d
i investigado

P15_Procés 
d’administra

P16_Procés 
formació del

P18_Gestió d

P19_Anàlisi d

P20_Procés 
docència 
 
En total el SG
P11 i P12 (file
 
 

 

eguiment del 

rd 3: Eficàc

versitària Med
per  la certifica
en  la cultura 
seguir el SGIQ

SGIQ UdG. Aix
ratiu a nivell d

NTS SGIQ UD

ó del marc de 

nt dels resulta

ció de la inserc

de  difusió pú

ació de titulac

ó del SGIQ 

modificació i 

ió i impartició

del estudiant

 tutorització d

t dels estudian

e l’orientació 

e les pràctique

de  les 
s 

smes que reg

el personal ac

de gestió de l
or 

de  captac
ció i serveis 

de  definició
 PAS 

de recursos m

dels resultats 

d’administrac

GIQ de  l’EUM
es ombrejade

GM de curs 20

cia del sis

diterrani dispo
adora AENOR
de  la millora
Q de la UdG i
xí doncs a niv
de centre. La s

G 

SGIQ UdG 

ats i millora de

ció 

blica

cions

extinció de tit

ó de la docènc

ts, admissió i m

dels estudiant

nts 

professional 

es externes 

incidències, 

ulen i informe

cadèmic 

la formació de

ió  i  selecc

  i  implemen

materials i serv

acadèmics 

ció  i anàlisi de

M té 19 proced
es de color bla

015-2016 – Es

tema de g

osa del SGIQ q
R. La  implanta
 continua de 
per aquest m

vell macro org
següent taula 

e la titulació

tulació 

ia 

matrícula

ts 

reclamacion

en sobre norm

el personal do

ió  del  per

ntació  del  pl

veis 

e  les enqueste

diments prop
au).  

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

garantia in

que es va com
ació del SGIQ 
les titulacion

motiu tots els 
ganitzatiu es s
mostra la sin

PROC

05.PR
objec

05.PR

08.PR

05.PR

05.PR

07.PR
07.PR

07.PR
07.PR

07.PR

07.PR

Relac
accio
no te

07.PR

ns  i  08.PR
reclam

matives que af

06.PR

ocent  06.PR

rsonal  06.PR

a  de  06.PR

06.PR

08.PR

es de  08.PR

is  i 4 procedi

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

nterna de l

mençar a impl
ens ha permè

ns  i  la  instituc
nostre proced
segueix el SG
èrgia entre el

CEDIMENTS SI

R.01_Definició
ctius de qualit

R.02_Revisió d

R.09_Avaluaci

R.03_Comunca

R.02_Revisió d

R.03_Disseny d
R.10_Realitzac

R.01_Captació
R.02_Admissió

R.17_Atenció i

R.16_Gestió de

cionat  amb  a
ns del CV com
nim establert

R.08_Pràctiqu

R.04_Gestió 
macions 

fecten els estu

R.01_Captació

R.02_Gestió de

R.01_Captació

R.02_Gestió de

R.03_Planifica

R.05_Anàlisi d

R.08_Avaluaci

ments del SG

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

la qualitat

antar l’any 20
ès mantenir u
ió. D’altra ba
diments s’han
IQ UdG  i el SG
s dos sisteme

IGQ EUM

ó  i  comunica
at  

del sistema

ó de la inserci

ació interna 

del sistema

del programa 
ció del curs 

ó
ó 

i tutorització d

e la mobilitat 

quest  proced
mpetencial i de
un procedim

es nacionals i 

d’incidències

udiants

ó i selecció del

e la formació 

ó i selecció del

e la formació 

ció i realitzaci

e dades i millo

ó PDI

IQ de  la UdG

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

t de la titu

002 i es va acr
uns estàndard
nda, com a c
n anat actuali
GIQ EUM és 
es de qualitat: 

ació  de  la  p

ió laboral dels

 

de l’estudiant

Erasmus 

diment,  a  l’E
e la borsa de 
ent [IAI/16/0

internaciona

s,  no  con

l PDI i PAS 

del personal 

l PDI i PAS 

del personal 

ió del manten

ora continua 

G són transver

14/45  

lació 

reditar sota la
ds de qualitat
entre adscrit,
tzant amb els
el sistema de

política  i  els 

s graduats

t 

UM  fem  les 
treball, però 
05] 

ls 

formitats  i 

niment

rsals: P28, P2,

a 
t 
, 
s 
e 

, 



 

 

Informe de se

3.1. El SG
seguimen
 
El SIGQ de 
dels quals d
relacionats 
després de l
 
- P2 Diss
l’elaboració 
les passes a
que hi inter
troba en pro
 
- P4 Segui
Comissió de
Guia per al 
els procés d
seguiment d
d’abril de 2
consistència
 
- P28 Acre
18 de setem
 
- P31 Gest
seguiment d
seguiment i
aprovar per
 
L’any 2010
universitat, 
UdG, plenam
que la seva
plantejamen
docents com
SGIQ com l
fa necessari
centre doce
assolir aque
 
 
Per fer la r
universitari
 
En primer
les Comissi
Consell de G
seu reglame
activa dels 
Qualitat, 2 m
2 membres 
el cap del G

 

 

eguiment del 

GIQ imple
nt i l’acred

 la UdG va s
disposa dels
 amb el segu
l’acreditació 

eny, modi
 de la memò

a seguir en el
rvenen; (v. E
océs de revis

iment dels
e Qualitat el
 seguiment d

de seguiment
del curs 201
2016 la UdG
a al cicle de m

editació de 
mbre de 2014.

tió de la mi
d’un pla de m
i acreditació,
r Comissió de

0 el SGIQ de
 amb la volu
ment vigent,

a implantaci
nt que se n
m a principa
la peça centr
i adaptar alg
nt i, amb aix

est objectiu la

revisió dels 
is implicats. A

r lloc, per m
ons de Qual
Govern de la
ent d’organi
 diferents co
membres ext
 del personal

Gabinet de Pla

GM de curs 20

ementat t
ditació  de 

er certificat p
s indicadors 
uiment i qua
 de l’Escola 

ificació i e
òria de l’estud
l disseny i ap

Evidència 3.3
ió. 

s resultats 
l 15/10/2010
de les titulac
t i acreditaci
4-15 amb aq
G ha introd
millora contí

 titulacions
. 

illora dels 
millora de ma
, així com to
e Qualitat en

e la UdG es
untat de gara
, permet una
ó efectiva a
’havia fet fin

als òrgans res
al dels proce

guns dels pro
xò, aconsegui
a UdG identi

 processos d
Aquesta part

mitjà dels òrg
litat de Cent
a sessió 4/10
ització i func
ol·lectius: el 
terns, la gere
l docent i inv
anificació i A

015-2016 – Es

té process
 les titulac

per ANECA 
 necessaris p
alitat de la ti

extinció de
di fins a la se
provació de l
3.1). Aquest p

i millora d
0 i modificat
ions oficials 
ió. El curs 2

questa nova e
duït canvis a
nua dels ens

s . Aquest pr

 centres do
anera que ab
tes aquelles 

n la sessió 6/2

s va disseny
antir una man
a organització
 nivell del c
ns ara, certa
sponsables d
essos de gara
ocediments d
ir una major
ifica el Pla d

del marc VS
ticipació es p

gans responsa
res (CQC). L
 de 29 d’abr

cionament. L
 rector (o v
ent, 2 degans
vestigador, 1

Avaluació. 

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

sos que g
cions. 

l’any 2010. A
per mesurar
itulació en d

e la titulac
eva publicaci
les titulacion
procediment

de la titula
t per la CQ e
 de grau i m
015-16 és el 
estructura. A
addicionals 
senyaments. 

rocediment v

ocents. Aqu
braci tots els 
 millores que
2016 de 16 d

yar com un 
anera de proc
ó alineada am
centre docen
ament més 

de la qualitat
antia de la qu
del SGIQ act
r implicació d
de Millora c

SMA es com
planteja a niv

ables de la q
La CQ de la 
ril de Creació
La CQ té una
vicerector qu
s, 2 directors

1 membre del

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

garanteixe

Actualment c
r la seva efic
destaquem 4

ció, que rec
ió al BOE. El
ns així com l
t va ser desc

ació. Aquest
en la sessió 1
àster (versió
 primer en q
Amb tot, i co
al procés d

  

va ser aprova

est procedim
 objectius de
e el centre h
e juny. 

 sistema d’a
cedir homogè
mb els objec
nt mostra as
ambigu, AQ

t en el marc 
ualitat a nive
tual, més ins
dels agents im
com un eleme

mpta amb la
vells diferent

qualitat: la Co
UdG va ser 

ó de la comis
a composició
ue delegui), 
s de departam
l personal d’

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

n el disse

consta de 31 
ciència. Dels
, alguns d’el

cull la mane
l procedimen
es responsab

crit i aprovat 

t procedimen
1/15 de 30/0
ó: 3.0 Novem
què s’ha dut 
om s’explicar
de seguiment

at per la Com

ment explicit
e millora resu
agi detectat 

abast instituc
ènia a tots el
tius de quali
spectes a m

QU Cataluny
 VSMA. AQU

ell de centre. 
titucional, a 
mplicats en e
ent central (v

a participació
s.  

omissió de Q
 creada l’any
ssió de quali

ó plural, que 
el vicerector

ment, 1 direc
administraci

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

eny, l’apro

 procedimen
s processos 
lls aprovats 

era de proc
nt descriu de
bilitats de to
t a l’octubre 

nt va ser ap
01/2015, seg

mbre de 2014
 a terme els 
rà més enda
t per donar

missió de Qua

ta com cal de
ultants dels p
per altres m

cional i com
ls centres. E
itat institucio

millorar. A di
ya situa avui
U identifica a
 Aquesta nov

a la realitat e
el seu desple
veg. subestàn

ó de tots el

Qualitat de la
y 2010 segon
itat (CQ) i ap
 garanteix la 
r amb comp
ctor d’institu
ió i serveis, 2

15/45  

ovació, el

nts, cadascun
directament
o modificats

cedir des de
e forma clara
ots els agents

de 2010 i es

provat per la
guint la nova
4), que alinea
 informes de

avant, el mes
r una major

alitat en data

efinir i fer el
processos de

mitjans. Es va

mú a tota la
El SGIQ de la
onals, per bé
iferència del
i els centres
ara també el
va orientació
específica del
egament. Per
ndards 3.3.) 

ls col·lectius

a UdG (CQ) i
ns l’acord de
provació del
 participació
petències de

ut de recerca,
2 estudiants,

l 

n 
t 
s 

e 
a 
s 
s 

a 
a 
a 
e 
s 
r 

a 

l 
e 
a 

a 
a 
é 
l 
s 
l 

ó 
l 
r 
 

s 

i 
e 
l 

ó 
e 
, 
, 



 

 

Informe de se

Les unitats 
Comissió de
amb la final
Universitat 
Qualitat de 
queda reflec
la qualitat d
de 20 d’abri
 
Per tal de du
 

 Deg
 La p

pel 
 Els/

Gut
 Un/

cen
 2 es

deg
 2 re

doc
 Fin

de m
Iván

 L’ad
 Del
 Un 

a le
 
Tot i que se
per l’acomp
Vetllar per 
dels proces
transversals
seva import
seguiment 
implantació
 
Les compos
evidència la
 
En segon l
a continuac
 
En tercer l
en cada un d
 
Finalment
comunicació
directa i/o e
de gestió de
 
 

 

eguiment del 

 estructurals
e Qualitat, q
litat d’adapta
 va substitui
 Centre doce
ctit en el doc
dels estudis 
il i posteriorm

ur a terme aq

gà/-ana de la
persona resp
 degà/-ana o
/les coordin
tiérrez, Dr. A
/a professor

ntre: Dr. Joan
studiants de

gà/degana o d
epresentant 

cència del cen
s a un màxim
màster del ce
n Santos i Se
dministrador
legat/da del/
 membre del

es reunions a

e’n poden con
pliment dels r

la qualitat d
sos que el S
s de la Unive
tància, desta
i millora d

ó del SGIQ a 

sició i funcio
a participació

lloc, la parti
ció en el sube

lloc, remete
d’ells, segons

t, la particip
ó i transparè
exposició púb
el centre (com

GM de curs 20

s (centres do
que vetllava p
ar les estruct
ir les Comiss
ent, que abra
cument Regl
 dels centres 
ment pel Con

questes func

a Facultat o d
ponsable del
 director/-or

nadors/ores 
Arnaud Laygu
r/a de cada 
n Francesc Fo
e grau dels e
director/dire
 del PAS, le
ntre: Olga Do
m de 3 repre
entre docent

ergi Serra 
r/a de l’àrea 

/a Rector/a p
l GPA (Gabin
mb veu però

nsultar les fu
requisits de q

del desplegam
SGIQ inclou 
ersitat, els qu
ca el rol del r

dels processo
 nivell de cen

ons de la CQ
ó activa dels d

cipació de to
estàndard 3.2

em als diferen
s cada cas. 

pació activa
ència vincul
blica d’inform

missió de gov

015-2016 – Es

ocent, depart
per la qualita
tures de la U
sions de Qua
aça tots els e
lament d’org
 docents de l
nsell de Gove

ions la CQ de

director/a de
s processos 
ra: Dra. Blan
de tots els 
ues, Dra. Ele
departamen

ondevila, Llu
studis impar
ectora: Yulia 
s funcions d
omínguez i M
sentants d’or
t, a proposta

 d’estudis, qu
per a Centres
net de Planifi
ò sense vot: P

uncions en l’
qualitat en el
ment del SGI
 són respons
uals seguiran
responsable 
os de qualit
ntre docent. 

QC i les funci
diferents col

ots els col·lec
2 

nts processos

a dels grups
ats al marc 
mes i resulta
vern i junta d

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

taments i ins
at dels estud

Universitat al
alitat de les 

estudis de gra
ganització i f
la Universita
ern en la sess

e centre doce

e l’Escola: Dr
de qualitat d

nca Braut 
estudis de g

ena Puiggrós,
nt la docènci
uís Feliu 
rtits al centr
 Trufanova, A
del qual ting
Montserrat E
rganitzacion

a del degà o d

ue farà les fu
s Adscrits Ud
ficació i Avalu
Pilar del Aceb

acord esmen
l Marc VSMA
IQ a nivell d
sabilitat dire
n necessàriam
 de qualitat d
tat del cent

ions del resp
l·lectius impl

ctius implicat

s del SGIQ p

s d’interès e
VSMA, amb

ats. Els result
d'escola ). 

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

stituts), per 
dis assignats
ls nous reque
 Unitats estr
au i de màst
funcionamen
at de Girona
sió 4/15 de 2

ent està form

ra. Blanca Br
del centre (R

grau i de m
, Emilio Desc
ia majoritàr

re escollit pe
Agathe Guer
guin relació 

Escudero 
ns externes re
director del 

ncions de se
dG: Dra. Jose
uació) nome
bo 

ntat, entre aq
A dels estudi
de centre doc
ecta del cent
ment directri
del centre, qu
tre; 2 Coord

ponsable de 
licats. 

ts es garante

per veure igua

es promou p
b procedimen
tats de les ac

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

la seva band
 a cada una 
eriments d’A
ructurals per
ter vinculats 
nt de les estr
a, aprovat pe
28 de maig. 

mada per: 

aut 
RespQ), que s

màster del ce
cárrega 
ia del qual 

l Consell d’E
rero 
amb l’organ

elacionades a
centre docen

cretari: Eulo
efina Patiño 
nat pel Cap d

questes en de
s organitzats
cent, tenint 
tre docent i 
ius comunes
ue té com a f
dinació, segu

 qualitat del 

ix a través de

alment la par

per mitjà de
nts i període
creditacions 

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

da, tenien la
 d’elles. Post

AQU Catalun
r una única 
 al centre. A

ructures resp
er la CQ en la

serà proposa

entre docent

sigui en els

Estudiants i 

nització i la 

amb els estu
nt: Elisabeth

ogio Arza 

del Gabinet 

estaquen due
s en el centre
en compte q
una altra só

s a tots els ce
funcions: 1) C
uiment i m

 centre doce

els instrume

articipació de

e tots els p
es establerts 
 s’informen e

16/45  

 seva pròpia
teriorment, i
ya (2015), la
Comissió de
questa canvi

ponsables de
a sessió 2/15

at i nomenat

t: Dr. Oscar

s estudis del

designat pel

gestió de la

udis de grau i
 Armengual,

que assistirà

es: 1) Vetllar
e docent; i 2)
que una part
ón processos
entres. Per la
Coordinació,

millora de la

ent posen en

nts explicats

els col·lectius

processos de
 de consulta
en els òrgans

a 
i 
a 
e 
i 
e 
5 

t 

r 

l 

l 

a 

i 
, 

à 

r 
) 
t 
s 
a 
, 
a 

n 

s 

s 

e 
a 
s 



 

 

Informe de se

Titulació 

Grau en Màrq

Grau en Turi

 
 
 
 
Per a cada t
 

CARAC

Nom 

Instrum
(Dimens

Població

Percent

Format 

Periodic

Valorac
millora.
 
El proce
un índe
l’actuac
La perio
treballa

 
 
 

Nom 

Instrum
(Dimens

Població

Percent

Format 

                     
1 Identificar l’en

2 Identificar l’en

 

eguiment del 

queting 

isme 

tipus d’enque

CTERÍSTIQU

ment/procedim
sions o ítems de 

ó (N total destin

tatge de partic

 del lliuramen

citat 

ció de la utilita
. 

ediment és úti
x de satisfacci

ció docent del p
odicitat és la c
ant [IAI/16/06

ment/procedim
sions o ítems de 

ó (N total destin

tatge de partic

 del lliuramen

                      

nquesta o altres

nquesta o altres

GM de curs 20

esta: 

UES METOD

ment1 
 satisfacció inclo

nataris) 

cipació  

nt 

at del procedim

il ja que perme
ió adequat. Aix
professorat de

correcta. L’asp
6] 

ment2 
 satisfacció inclo

nataris) 

cipació  

nt 

                 

s procediments 

s procediments 

015-2016 – Es

DOLÒGIQUE

Qü
do

osos) 

En
Pr
do
To
pr
l’a
Cu
Cu
Cu
Vi

Se

ment, de la sig

et al professor
xí mateix perm
el seu centre o
ecte de millor

En

osos) 

En

To
GM
pr
GM
pr
Vi

emprats, com p

emprats, com p

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

ES DE L’INST

üestionari d’o
ocent del profe
nquesta via we
rocediment d’
ocència.  
ots els estudia
rofessors que f
assignatura. 
urs 13/14: 37,7
urs 14/15: 32,
urs 15/16:26,9
ia Web 

emestral 

gnificació de la

r detectar i cor
met als respon
o departament
ra és l’índex de

nquesta de titu

nquesta via we

ots els titulats
M s’activarà a
rimera promo
M s’activarà a
rimera promo
ia web 

per exemple gru

per exemple gru

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

TRUMENT I

opinió dels estu
fessorat ( Enqu
eb. 
anàlisi i admin

ants de grau. S
fan, com a mín

79% 
16% 
9o% 

a mostra i de la

rregir aquells a
nsables acadèm
t. 
e resposta, tem

ulats 

eb 

s de grau 
a partir del cur
ció de graduat

a partir del cur
ció de graduat

ups de discussió

ups de discussió

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

Procés 

Seguimen

Acreditac

I PROCEDIM

udiants sobre 
uestes de docè

nistració de le

S’enquesten tot
nim 1,5 crèdits

a periodicitat. 

aspectes en qu
mics tenir info

ma sobre el qu

rs 17/18, quan 
ts en màrquet
rs 17/18, quan 
ts en màrquet

ó, informes de c

ó, informes de c

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

R

nt 15/16 
N
A

ció E

MENT 

 l’actuació 
ència) 

es enquestes d

ots els 
ts a 

 Aspectes de 

uè no s’assolei
ormació sobre 

ual ja s’hi està 

n tinguem la 
ting. 

n tinguem la 
ting. 

comissions, etc.

comissions, etc.

17/45  

Resultat 
No presentat a 
AQU 

En curs 

de 

ix 
 

. 

. 

 



 

 

Informe de se

Periodic

Valorac
millora.
 
El proce
finalitza
enquest
és corre

 
 

Nom 

Instrum
ent3 
(Dimens

satisfacci

Població
destinata

Percent
particip
Format 

Periodic

Valorac
millora.
 
El proce
àmplia d
cosa que
tant sign

 
 
 
 

Nom 

Instrum
(Dimens

Població

Percent

Format 

Periodic

Valorac
millora.

                     
3 Identificar l’en

4 Identificar l’en

 

eguiment del 

citat 

ció de la utilita
. 

ediment és úti
at els seus estu
ta comuna a to
ecta. S’enquest

ment/procedim

sions o ítems de 

ió inclosos) 

ó (N total 

aris) 

tatge de 
pació  
 del lliuramen

citat 

ció de la utilita
. 

ediment és mo
de titulats. Le
e és correcte. 
nificatives.  

ment/procedim
sions o ítems de 

ó (N total destin

tatge de partic

 del lliuramen

citat 

ció de la utilita
. 

                      

nquesta o altres

nquesta o altres

GM de curs 20

at del procedim

il atès que ens
udis i té una vi
otes les univer
ta als titulats a

Enquesta 
Disponibl

m

 

Enquesta 

Mostra de
GM s’activ
graduats e
GM s’activ
graduats e

nt Via correu

Triennal 

at del procedim

olt útil ja que e
s dades són co
En el cas dels 

ment4 
 satisfacció inclo

nataris) 

cipació  

nt 

at del procedim

                 

s procediments 

s procediments 

015-2016 – Es

An

ment, de la sig

 permet conèi
isió global del 
rsitats catalane
als mesos d’oc

 d’inserció lab
le en aquest en
  

e titulats de gr
varà a partir d
en màrqueting
varà a partir d
en màrqueting
u electrònic i t

ment, de la sig

ens permet ten
omparables am
 màsters i doct

En

osos) 

En

Ed
Ed
ad
Ed
Ed
El

Qu

ment, de la sig

emprats, com p

emprats, com p

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

nual 

gnificació de la

ixer dades de s
 què ha estat e
es ens permet

ctubre a novem

boral (AQU Ca
nllaç:  

raus, màsters i
del curs 17/18,
g 
del curs 17/18,
g 
telefònic 

gnificació de la

nir dades molt
mb la resta d’u
ctorats, la mas

nquesta del se

nquesta  

dició 2009  Al
dició 2014  No
dscrits) 
dició 2009 Alu
dició 2014 Alu
lectrònic 

uinquennal 

gnificació de la

per exemple gru

per exemple gru

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

a mostra i de la

satisfacció un 
el seu pas per 
t tenir dades co
mbre de l’any e

talunya). 

i doctorats. 
 quan tinguem

 quan tinguem

a mostra i de la

t completes d’
universitats. S
sa de titulats é

ervei de bibliot

lumnes: 843/1
omés alumnes

umnes: 7,14%
umnes: 16,60%

a mostra i de la

ups de discussió

ups de discussió

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

a periodicitat. 

 cop l’estudian
la universitat.
omparables. L
en què s’han g

m la primera p

m la primera p

a periodicitat. 

inserció i satis
’implementa c
és baixa i les d

teca 

11812 Professo
s: 1886/12032 

, Professors: 1
% 

a periodicitat. 

ó, informes de c

ó, informes de c

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

 Aspectes de 

nt ja ha 
. En ser una 
La periodicitat
graduat.  

promoció de 

promoció de 

 Aspectes de 

sfacció d’una 
cada tres anys
dades no són 

ors: 233/1337 
2 (sense centre

17,43% 

 Aspectes de 

comissions, etc.

comissions, etc.

18/45  

t 

, 

 
es 

. 

. 



 

 

Informe de se

 
El proce
edició e
periodic
 
Tot i aix
millora 
semestr

 
 

Nom 

Instrum
(Dimens

Població

Percent

Format 

Periodic

Valorac
millora.
 
Aquest 
assolir u
desprès
aquest i
Cal valo
seguime
 

 
 

Nom 

Instrum
(Dimens

Població

Percent

Format 

Periodic

Valorac
millora.
El qüest
sobre di

                     
5 Identificar l’en

6 Identificar l’en

 

eguiment del 

ediment és úti
el percentatge 
citat està estab

xí, aquestes da
 [IAI/16/16] 
re del curs 16/

ment/procedim
sions o ítems de 

ó (N total destin

tatge de partic

 del lliuramen

citat 

ció de la utilita
. 

qüestionari e
una feina. En 

s de graduar-s
instrument. 
orar, que el qü
ent telefònic. A

ment/procedim
sions o ítems de 

ó (N total destin

tatge de partic

 del lliuramen

citat 

ció de la utilita
. 
tionari de sati
iferents aspect

                      

nquesta o altres

nquesta o altres

GM de curs 20

il atès que per
 d’estudiants h
blerta en cada

ades són relati
 realitzarà una
17.  

ment5 
 satisfacció inclo

nataris) 

cipació  

nt 

at del procedim

ens permet co
 aquest mome
se. Fins que 

üestionari s’en
Amb aquest pr

ment6 
 satisfacció inclo

nataris) 

cipació  

nt 

at del procedim

sfacció del pro
tes. El percent

                 

s procediments 

s procediments 

015-2016 – Es

met tenir dade
ha pujat i es co
 5 anys, períod

ives al servei d
a enquesta sob

En

osos) 

En
ad
08
(S
Gr

GM
pr
e-

Al

ment, de la sig

onèixer la per
ent, només dis
no haguem fe

nvia via per e-m
rocediment, el

En

osos) 

En
de
08
EU
PD

>7

vi

an

ment, de la sig

ofessorat  és m
tatge de respo

emprats, com p

emprats, com p

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

es objectives d
onsidera corre
de que es cons

de biblioteca d
bre els serveis 

nquesta d’inse

nquesta via m
dministració d
8/PR/09_Aval
SGIQ EUM) 
raduats de cad

M s’activarà a
rimera promo
-mail o entrevi

ls 6 mesos de 

gnificació de la

rcepció dels g
sposem de la 

fet el segon q

mail a tots els
l percentatge 

nquesta de sat

nquesta via we
e les enqueste
8.PR.07_Aval
UM) 
DI GT i PDI G

70% 

ia web 

nual 

gnificació de la

molt útil, ja qu
ostes és molt a

per exemple gru

per exemple gru

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

de la satisfacci
ecte tot i que p
sidera correcte

de la UdG. Per 
 que s’ofereixe

erció laboral E

mail i telèfon ,  
de les enqueste
uació de la ins

da promoció 

a partir del cur
ció de graduat
ista telefònica

 graduar-se i 3

a mostra i de la

graduats amb 
 primera enqu

qüestionari, no

s graduats i els
de participaci

tisfacció del P

eb,  procedim
s de docència 
uació de la sa

GM 

a mostra i de la

e permet que 
alt, ja que supe

ups de discussió

ups de discussió

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

ió dels usuaris
odria increme
e.  

 a aquest moti
en a l’EUM du

EUM 

procediment d
es de docència
serció laboral 

rs 17/18, quan 
ts en màrquet

a 

36 mesos desp

a periodicitat. 

 la utilitat de
uesta que es re
o podrem val

s que no conte
ó sempre supe

DI 

ent d’anàlisi i 
 (SGIQ UdG)  

atisfacció del p

a periodicitat. 

tot el PDI opin
era el 70%. En

ó, informes de c

ó, informes de c

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

s. En la segona
entar-se. La 

iu, l’acció de 
urant el segon 

d’anàlisi i 
a  
dels graduats

n tinguem la 
ting 

près  

 Aspectes de 

e la carrera p
ealitza 6 meso
lorar totalmen

esten se li fa u
era el 55%. 

 administració
 
personal (SGIQ

 Aspectes de 

ni obertament
n el qüestionar

comissions, etc.

comissions, etc.

19/45  

a 

s 

er 
os 
nt 

un 

ó 

Q 

t 
ri 

. 

. 



 

 

Informe de se

el PDI v
(a) 

(b) 

(c) 
(d) 
(e) 
(f) 

 
Conside
treballa

 
 
 

Nom 

Instrum
(Dimens

Població

Percent

Format 

Periodic

Valorac
millora.
El qüest
diferent
PAS val

(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
(g) 
(h) 
(i) 
(j) 
(k) 

Conside
treballa

 
 
 
 
 

                     
7 Identificar l’en

 

eguiment del 

valora i opina s
El centre: a1
etc.); a3. Rec
Nivell de sat
classe; c2. Si
Nivell de sat
Nivell de sat
Nivell de sat
Comentaris 

erem que l’actu
ar-la en la Com

ment/procedim
sions o ítems de 

ó (N total destin

tatge de partic

 del lliuramen

citat 

ció de la utilita
. 
tionari de sati
ts aspectes. El
lora i opina sob

Satisfacció a
Condicions a
Ergonomia 
Creativitat i 
Companys d
Caps i super
Lloc de feina
Remuneraci
Reconeixem
Comunicació
Valoració ge

erem que l’actu
ar-la en la Junt

                      

nquesta o altres

GM de curs 20

sobre els segü
1. Ubicació del
cursos docent
tisfacció amb l
istemes d’aval
tisfacció amb e
tisfacció amb l
tisfacció amb e
 generals 

ual format és 
missió de Quali

ment7 
 satisfacció inclo

nataris) 

cipació  

nt 

at del procedim

sfacció del PA
 percentatge d
bre els següen

amb l’empresa
ambientals 

 iniciativa 
de feina 
riors 
a 
ió 

ment 
ó 

eneral de l’EUM
ual format és 
ta d’Escola.  

                 

s procediments 

015-2016 – Es

üents aspectes:
l centre; a2. Ed
s 
les assignature
luació 
el PAS 
l’ambient de tr
els estudiants 

suficientment
itat i en els cla

En

osos) 

En
de
08
EU
PA

>8

vi

an

ment, de la sig

AS  és molt útil
de respostes és
nts aspectes:  
a 

M 
suficientment

emprats, com p

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

:  
difici Mediterr

es que impart

reball 
 

t extens i prop
austres. 

nquesta de sat

nquesta via we
e les enqueste
8.PR.07_Aval
UM) 
AS  

80% 

ia web 

nual 

gnificació de la

l, ja que perme
s molt alt, ja q

t extens i prop

per exemple gru

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

rani (aules, sa

eixen: b1. Pro

porciona molta

tisfacció del PA

eb,  procedim
s de docència 
uació de la sa

a mostra i de la

et que tot el PA
que supera el 8

porciona molta

ups de discussió

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

ales de profess

gramació; b2. 

a informació p

AS 

ent d’anàlisi i 
 (SGIQ UdG)  

atisfacció del p

a periodicitat. 

AS opini obert
80%. En el qüe

a informació p

ó, informes de c

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

sors, biblioteca

. Material de 

per poder 

 administració
 
personal (SGIQ

 Aspectes de 

rtament sobre 
estionari, el 

per poder 

comissions, etc.

20/45  

a, 

ó 

Q 

 

. 



 

 

Informe de se

Nom 

Instrum
(Dimens

Població

Percent

Format 

Periodic

Valorac
millora.
Aquest q
realitzar
adminis
i per un
pràctiqu
fan una 
Els resu

 
 
 
 

Nom 

Instrum
(Dimens

Població

Percent

Format 

Periodic

Valorac
millora.
Aquest q
L’enque
comissi

 
 
 
 
 
 

                     
8 Identificar l’en

9 Identificar l’en

 

eguiment del 

ment/procedim
sions o ítems de 

ó (N total destin

tatge de partic

 del lliuramen

citat 

ció de la utilita
. 
qüestionari és
r el dpt. de prà
stratiu de les p

na altra banda 
ues i de borsa 
 valoració gen

ultats d’aquest

ment/procedim
sions o ítems de 

ó (N total destin

tatge de partic

 del lliuramen

citat 

ció de la utilita
. 
qüestionari es

esta s’ha activa
ó de qualitat h

                      

nquesta o altres

nquesta o altres

GM de curs 20

ment8 
 satisfacció inclo

nataris) 

cipació  

nt 

at del procedim

s útil per conèi
àctiques de l’E
pràctiques (co
 es valora l’ús 
 de treball (we

neral de les prà
t qüestionari s

ment9 
 satisfacció inclo

nataris) 

cipació  

nt 

at del procedim

stà relacionat a
at en el primer
ha decidit rella

                 

s procediments 

s procediments 

015-2016 – Es

En
ex

osos) 

En
en
07
EU
To
de
10

En

an

ment, de la sig

ixer el nivell d
EUM. Els estud
nveni de pràct
de les noves te

eb, e-mails, xar
àctiques i sugg
’analitzen en l

En
l’E

osos) 

En
de
08
EU
To

S’

Vi

An

ment, de la sig

amb l’acció de
r semestre, pe
ançar l’enques

emprats, com p

emprats, com p

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

nquesta de sat
xternes 
n paper,  proc
nquestes de do
7.PR.08_Pràc
UM) 
ots els estudia
e pràctiques ex
00% 

n paper, dins 

nual 

gnificació de la

de satisfacció q
diants valoren
tiques, reunio
ecnologies per
rxes socials, p
geriments. 
la Comissió de

nquesta de sat
EUM 
nquesta via we
e les enqueste
8.PR.05_Anàl
UM) 
ots els estudia

’espera supera

ia web 

nual 

gnificació de la

e millora IAI/1
erò hi ha hagut
sta en el segon

per exemple gru

per exemple gru

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

tisfacció de la 

cediment d’anà
ocència  
ctiques nacion

ants matricula
xternes 

de la memòria

a mostra i de la

que cada estud
n per una band
ons, atenció de
r informar als 

panells inform

e Qualitat. 

tisfacció dels s

eb,  procedim
s de docència 
lisi de dades i 

ants matricula

ar el 30% 

a mostra i de la

16/17 i s’activa
t un molt baix

n semestre del

ups de discussió

ups de discussió

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

 gestió de pràc

àlisi i administ

al i internacio

ts al Practicum

a del pràcticum

a periodicitat. 

diant té amb la
da el procedim
el PAS i treball
 alumnes sobr
àtics). Per últi

serveis i benvi

ent d’anàlisi i 
  
 millora contin

ts en els graus

a periodicitat. 

arà al llarg del
x percentatge d
 curs 16/17.  

ó, informes de c

ó, informes de c

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

ctiques 

stració de les 

onals (SGIQ 

m i a optatives

m  

 Aspectes de 

a gestió que 
ment 
l de pràcticum
re l’oferta de 
im, els alumne

inguda de 

 administració

nua (SGIQ 

s 

 Aspectes de 

l curs 16/17. 
de respostes i 

comissions, etc.

comissions, etc.

21/45  

s 

m) 

es 

ó 

 la 

. 

. 



 

 

Informe de se

Nom 

Instrum
(Dimens

Població

Percent

Format 

Periodic

Valorac
millora.
Aquest q
semestr

 
 
 

Nom 

Instrum
(Dimens

Població

Percent

Format 

Periodic

Valorac
millora.
Aquest q
Ara per 
estat mo
aspectes

 

                     
10 Identificar l’e

11 Identificar l’e

 

eguiment del 

ment/procedim
sions o ítems de 

ó (N total destin

tatge de partic

 del lliuramen

citat 

ció de la utilita
. 
qüestionari es

re del curs 16/

ment/procedim
sions o ítems de 

ó (N total destin

tatge de partic

 del lliuramen

citat 

ció de la utilita
. 
qüestionari s’h
 ara, només te
olt satisfactòri
s de millora a 

                      

enquesta o altre

enquesta o altre

GM de curs 20

ment10 
 satisfacció inclo

nataris) 

cipació  

nt 

at del procedim

stà relacionat a
17. 

ment11 
 satisfacció inclo

nataris) 

cipació  

nt 

at del procedim

ha començat a
enim el resulta
ia doncs consi
 incloure en el

 

                 

es procediments

es procediments

015-2016 – Es

En

osos) 

En
ad
08
EU
To

70

En

An

ment, de la sig

amb l’acció de

En

osos) 

En
de
08
EU
To

10

Vi

se

ment, de la sig

a fer en el curs
at del primer s
ideren que aqu
l qüestionari.  

s emprats, com 

s emprats, com 

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

nquesta de niv

nquesta forma
dministració d
8.PR.08_Anàl
UM) 
ots els alumne

0% 

n format pape

nual 

gnificació de la

e millora [IAI

nquesta de sat

nquesta via we
e les enqueste
8.PR.05_Anàl
UM) 
ots els alumne

00% 

ia web 

emestral 

gnificació de la

s 15/16, que és
semestre i la in
uest servei és m
 

per exemple gr

per exemple gr

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

vell de satisfac

at paper,  proc
de les enqueste
isi de dades i 

es matriculats 

er 

a mostra i de la

/16/14] i s’ac

tisfacció amb 

eb,  procedim
s de docència 
lisi de dades i 

es que han util

a mostra i de la

s quan s’ha act
nformació faci
molt útil. Actu

rups de discuss

rups de discuss

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

cció amb el TF

cediment d’an
es de docència
millora contin

 en el TFG 

a periodicitat. 

ctivarà durant 

el servei de co

ent d’anàlisi i 
  
 millora contin

litzat el servei 

a periodicitat. 

tivitat el serve
ilitada per els 
ualment, no es

ió, informes de 

ió, informes de 

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

FG 

nàlisi i 
a  
nua (SGIQ 

 Aspectes de 

 el segon 

oaching 

 administració

nua(SGIQ 

i de coaching 

 Aspectes de 

ei de coaching.
 estudiants ha
s preveuen 

comissions, etc

comissions, etc

22/45  

ó 

. 
a 

c. 

c. 



 

 

Informe de se

 
3.2. El S
rellevant
acadèmic
 
 
Una de les d
de qualitat
els indicad
del marc VS
universal. I
objectiu de m
 
Quant als in
seva dispos
professo en
aquest espa
evolució i, e

 
Els estànda
acompanyat
 

- Qualitat
tall, notes 
- Adequa
categories 
- Eficàcia
estudiant, 
- Qualita
d’eficiència
 
Aquest cor
centre do
addicional
també del
accessible 
 
La informa
d’altres de
La vincula
millora del
 
Recentmen
indicadors
d’excel·lèn
han fet qu
també la s
subestànd

 

eguiment del 

SGIQ imp
s per a 

cs i la satis

darreres mill
t del centre d

dors més re
SMA. L’accé
gualment es
millora ISC/

ndicadors, i 
ició un corp

n el seu mom
ai web el cent
en els casos en

ards Sistema
ts de cap ind

t del progr
 d’accés i vies

ació del pro
 docents, pro
a dels siste
 satisfacció a
at dels res
a, d’abandon

rpus d’indica
ocent pot de
ls esdevenen
ls altres cen
 als responsa

ació que con
ecisions instit
ació d’uns ma
ls seus result

nt, l’abril de
s mínims per

ncia” i “en con
ue la UdG rev

eva accessibi
ards seran 

GM de curs 20

plementat
la gestió 

sfacció del

lores plantej
docent, que i
ellevants de
s a aquesta 

s procedirà a
16/Xa)NOU 

fins que la n
pus d’indic
ment i que m
tre docent hi
n què pot ser

a de Gestió 
dicador. Els a

rama forma
s d’accés) 

ofessorat al
ofessorat per
emes de su

amb les tutor
sultats del
nament, satis

adors el calc
emanar en 

n especialmen
ntres docents
ables acadèm

ntenen és coh
tucionals com
ateixos indic
tats en el ma

e 2016, AQU
r a l’acredita
ndicions”. Le
visi el corpus
ilitat: el nou 
accessibles 

015-2016 – Es

t garantei
 eficient 
ls grups d

ades en el m
inclourà un a
e les titulacio
plana, que a

a una reestru
 

nova plana w
cadors com
mostra els in
i troba no so
r de major in

 Interna de
altres quatre 

atiu: oferta,

l programa
rmanent, pro
uport a l’a

ries acadèmiq
l programa
sfacció dels es

cula centralit
qualsevol m

nt interessan
s. Els indica

mics per mitjà

herent amb e
m per exemp
adors en la p
rc de la quali

U ha publicat
ació de grau
es novetats, t
s d’indicador
 corpus d’ind
a la nova p

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

ix la rec
de les t

d’interès. 

model de qual
apartat espec
ons així com
actualment e
ucturació de

web no estigu
mplet i actu

ndicadors ag
olament les d
nterès, la desa

e Qualitat i 
 disposen de 

, accés, matr

a formatiu: 
ofessorat acre
aprenentatg
ques, pràctiq
a formatiu
studiants i in

tzadament el
moment altr
nts per a l’a
adors són pú
à de la intrane

els requerim
ple el finança
presa de deci
itat dels ense

t dos docum
us i màsters;
tendents a la 
rs editats en 
dicadors de q
pàgina web 

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

collida d’i
itulacions

litat de la Ud
cífic amb info

m les evidèn
està encara e
e la plana we

ui plenament
ualitzat, per
grupats segon
darreres dade
agregació de 

 Pertinència
 les dades rel

rícula, perfil 

 docència im
editat, trams
ge: mitjana

ques externes
u: taxes d’è
nserció labor

l Gabinet de
res indicado
nàlisi de les 
úblics per a
et.  

ments del mar
ament ordina
isions intern
enyaments. 

ments relatiu
; l’altre, Crite
 simplificació
l’espai web a

què hem parla
 de qualitat

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

informaci
s, en esp

dG és la unif
ormació comp
cies necess

en procés de 
eb de qualita

t operativa, e
r mitjà d’un 
ns els estànd
es de referèn
 les mateixes

a de la info
lacionades am

dels estudian

mpartida per d
s de docència
 d'accessos 
s, mobilitat. 

èxit, de rend
al. 

 Planificació
ors rellevant
 titulacions i
l darrer any

rc VSMA, pe
ari anual de l
a reforça l’in

s als indicad
eris per a l’a
ó i homogene
acabat d’expl
at en els parà
t del centre.

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

ió i dels 
pecial els 

formització d
mpleta i exhau

sàries en els
 construcció
at de la Uni

el centre doc
espai web d
dards d’acre
ncia, sinó tam
s. 

ormació púb
amb: 

nts (procedè

doctors, dist
a i de recerca

al campus 

diment, de 

ó i Avaluació
ts. Aquests 
i es posen a
y i la seva e

erò també só
les unitats es

nterès dels ce

dors: l’un, E
acreditació “
eïtzació dels 
licar i que en
àgrafs inicial
. Aquesta v

23/45  

resultats
 resultats

de la plana 
ustiva sobre 
s processos 
, és obert i 
iversitat (v. 

cent té a la 
dissenyat ex 

ditació. En 
mbé la seva 

blica no van

ència, notes 

tribució per 
a. 
virtual per 

graduació, 

ó, al qual el 
indicadors 

a disposició 
evolució és 

ón a la base 
structurals. 
entres en la 

Evidències i 
“en progrés 
 indicadors, 
n modifiqui 
ls d’aquests 

voluntat de 

s 
s 

n 



 

 

Informe de se

transparèn
l’acreditac
 
 
Pel que fa
principals 
informes d
estan orde
moment e
preceptive
seran acce
 
D’entre to
d’interès. L
 
En primer
l’actuació 
dades obti
totes les as
implicats) 
del depart
Qualitat de
de l’índex 
ha estat co
GPA. La C
redactat de
Direcció i l
 
Pel que fa 
 

- Enq
qüest
titula
- Dad
d’inse
5 estu
que le
estud

 
Referent a
graduats r
Universita
titulats un
 
La visió d
Campus s
focalitzat e
missió és f

 

eguiment del 

ncia està ref
ció en el porta

a a les evidè
 evidències v
de seguiment
enats cronol
en què es tr
es en els proc
essibles nomé

otes les evid
La UdG dispo

r lloc, es rec
 docent del p
ingudes s’env
ssignatures d
 i als directo
tament, amb
e la Universi
de resposta, 

ompost per u
Comissió de Q

e les enquest
la Comissió d

 a l’opinió del

questes als tit
tionari adreç
ats.  
des d’inserci
erció laboral 
udis, essent e
es dades són

dis de darrera

a ocupador
recents: l'opi

at, serveix tan
iversitaris.  

dels stakeho
ectorial és u
en un sector 
facilitar proa

GM de curs 20

forçada per 
al Winddat, a

ències, la m
vinculades al 
t, plans de m
ògicament a

roba la titul
cessos del ma
és a través d’i

dències es vo
osa de difere

ull la inform
professorat (“
vien als profe
dels estudis i
rs de depart

b independèn
tat ha activat
 de la difusió

un vicerector,
Qualitat de la
tes de docènc
de Govern de

ls graduats

tulats del cur
at als titulats

ó laboral i d
 d’AQU Cata
el darrer de 2

n sobre titula
a implantació

rs, AQU Ca
inió d'empre
nmateix per c

olders la Un
una platafor
 socioeconòm
activament l

015-2016 – Es

la pròpia A
amb informa

ateixa plana 
 marc VSMA

millora, etc. A
amb la volun
ació i el cam
arc VSMA. A
intranet. 

ol destacar 
ents procedim

mació dels es
“enquestes d
essors afectat
impartits al c
aments(els r

ncia de l’estu
t tres grups d
 dels resultat
, que l’ha pre
a Universitat 
cia així com l
e la UdG per 

 es disposa d

rs anterior. A
s del curs 201

de satisfacció
lunya, que es
2014 sobre la

ats de plans a
ó no es dispo

atalunya va 
eses i instituc
copsar de ma

niversitat de 
ma facilitad

mic concret i 
a relació ent

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

AQU Catalun
ació proceden

a web de qua
A: memòries i
Aquests docum
ntat que, ess
mí recorregu

Algunes d’aqu

les relacion
ments per con

studiants m
de docència”)
ts (de totes le
centre, amb 

resultats de t
udi de la doc
de treballs pe
ts i de l’ús de
esidit, tres o q
t comissió 8/
les noves líni
 tal de la seva

de dues fonts 

Aquestes enq
14-15. Engua

ó dels titulat
s porten a te
a promoció d
anteriors de 
osa d’aqueste

portar a ter
cions, que, to
anera genera

 Girona la t
dora de la tr
 es basa en la
tre les empre

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

nya, que ed
nt d’UNEIX. 

alitat dels cen
i informes de
ments princi
sent d’accés 
ut. Aquest e
uestes evidèn

ades amb la
nèixer i valor

mitjançant el
), que s’admi
es assignatur
 independènc
totes les assig
cència). Dur
er a l’anàlisi i
els resultats o
quatre profes

/16 de 29 de s
ies d’adminis
a validació fin

 de dades pri

questes es van
any ja dispose

ts segons la 
erme de mane
de sortida de
diplomatura
s dades. 

rme l’estudi 
ot i no donar 
al el grau de s

reballa en el
ransferència 
a gestió de la
eses i institu

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

ita i publica
 

ntres  identif
e verificació, 
ipals són de f
universal, to

espai inclour
ncies, per la 

a satisfacció
rar l’opinió de

l Qüestionar
nistra al fina
res que impa
cia del depar
gnatures imp
ant el curs 2
i millora d’aq
obtinguts. Ca
ssors, un estu
setembre de 
stració. Resta
nal.  

incipals: 

n posar en m
em de dades 

informació r
era triennal. 

e 2009-10. Ca
 o llicenciatu

 Ocupabilita
 dades desag
satisfacció de

l marc dels 
de coneixem

a demanda d
ucions del se

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

a els indicad

ifica, recull i 
 informes d’a
fàcil localitza
othom pugu
rà les altres 
 seva pròpia 

ó dels princi
els diferents 

ri dels estudi
al de cada sem
arteixen), als 
rtament dels
partides pels
2015-16 la C
quest proced
adascun d’aqu
udiant i un m
 2016 va apr
a en mans de

marxa l’any 20
 de dues prom

recollida en 
 Es disposa d
al tenir en co
ura i que en 

at i competè
gregades de t
els ocupadors

Campus Sec
ment i tecno
de coneixeme
ector i la Uni

24/45  

dors per a 

 ordena les 
acreditació, 
ació perquè 

ui copsar el 
 evidències 
naturalesa, 

ipals grups 
 col·lectius. 

iants sobre 
mestre. Les 
 degans (de 

s professors 
s professors 
Comissió de 
diment clau, 

uests grups 
membre del 
ovar el nou 

el consell de 

015 amb un 
mocions de 

 els estudis 
de dades de 
ompte però 
alguns dels 

ències dels 
titulacions i 
s envers els 

ctorials. Un 
ologia, està 
ent. La seva 
iversitat de 



 

 

Informe de se

Girona, so
campus di
un grup re
universitat
influïda pe
pel que fa
sectorial (A
amb l’AS 
desenvolup
 
La Univers
implement
responsabl
 
Pel que fa 
la Bibliote
de profess
estudiants
objectiu de
 
Els resulta
centre. 
 

Objectiu/s d

Codi 

IAI/16/06 

IAI/16/07 

IAI/16/08 

 
 

 

 

 

 

eguiment del 

obre la base d
isposa de due
eduït de pers
t. El CAS es
els condicion
a a l’orientac
AS), que és e
hi ha l’opor

par, l’anàlisi 

sitat de Giro
tar altres enq
les acadèmic

 a la satisfac
eca efectua es
sors com d’

s amb les in
e  ISC/16/Xb

ats agregats 

del Pla de Mi

 

Establir un
recollida d’
sobre l’aval
i un nou mo

Definir i im
satisfacció 
programa f

 

Definir i im
satisfacció 
recursos m
docents. 

GM de curs 20

del coneixem
es estructure
ones escollid
sdevé un exc
nants propis 
ció i oportun
el conjunt d’
rtunitat de v
 del mercat la

na participa 
questes com 
cs sobre el de

cció dels es
studis periòd
’estudiants. 

nstal·lacions 
b)NOU 

d’aquestes e

illora relacio

Objectiu

n nou procedi
’informació d
luació docen
odel d’enque

mplementar e
del professor

formatiu. 

mplementar e
dels estudian

materials i les 

015-2016 – Es

ment mutu i 
es externes cl
des per la sev
cel·lent fòrum
de les univer
nitats de la 
empreses i in
valorar els e
aboral del se

 també en la 
 les de satisfa
esplegament 

studiants am
dics (el darre

Queda pend
més especia

enquestes tam

nat amb aqu

u 

iment de 
dels estudian
t del profess

esta. 

enquestes de 
rat respecte d

enquestes de 
nts amb els 
 instal·lacion

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

 la promoció
lau: l’una, el 
va trajectòria
m de debat,
rsitats, i que
recerca com
nstitucions d
estudis de la
ctor i la inser

a comissió d
acció del prof
 de les titulac

mb els recu
er de 2014) p
dent, però, 
alitzades com

mbé estaran 

uest subestàn

Res

nts 
orat 

Comis
UdG 

 
del 

Gabine
Planifi
Avalua

 

ns 

Gabine
Planifi
Avaluc

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

 i mantenim
 Consell Asse

a professiona
, que aporta
 assessora l’a

m en matèria
del sector soc
a UdG, els 
rció laboral d

d’enquestes
fessorat resp
cions, etc.  

ursos mate
per conèixer l

establir la 
m poden ser

 disponibles 

ndard:  

sponsable 

ssió Qualitat 

et de 
icació i 
ació 

et de 
icació i 
ció 

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

ment d’una re
essor Sectori

al i personal, 
a visió estrat
activitat acad
a de formaci
cioeconòmic
competèncie

dels nostres t

s d’AQU am
ecte del prog

rials i les in
la satisfacció
manera de 

r els laborat

 en obert a l

Prioritat 

Alta 

Mitjana 

Mitjana 

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

elació continu
ial (CAS), co
 totes elles ex
tègica indep
dèmica del ca
ió. L’altra. L

c. Tant amb e
es que aque
titulats, etc. 

mb l’objectiu 
grama forma

nstal·lacion
ó dels seus us

conèixer l’o
toris de pràc

la plana de q

Estud

GT, GM i D
Grau 

GT, GM i D
Grau 

GT, GM i D
Grau 

25/45  

uada. Cada 
nstituït per 
xternes a la 
endent, no 
ampus tant 

L’Agrupació 
el CAS com 
sts han de 

de definir i 
tiu, les dels 

ns docents, 
suaris, tant 
opinió dels 
ctiques. (v. 

qualitat del 

dis 

Doble 

Doble 

Doble 



 

 

Informe de se

Codi 

IAI/16/06 

 Acció 1 

  

  
 Acció 2 

 
  
Objectiu d

 
 

Codi 

IAI/16/07 

 Acció 1 

  

 

eguiment del 

 Establir 
recollida
estudian
docent d
model d

Revisió i

Durant el
treballs p
difusió de
compost 
membre 
setembre 
noves líni
de la UdG
Acció asso

Revisió d
Procedim
Acció asso

de millora 

Definir i
de satisf
respecte
Particip
aquesta 
Els GPA h
la propera
La Univer
és una p
focalitzat 
coneixem
persones 
universita
sector soc
que aques
dels nostr
La Unive
l’objectiu 
respecte d
les titulac

GM de curs 20

Object

 un nou pro
a d'informa
nts sobre l'a
del professo

d'enquesta  

i nou redac

l curs 2015-1
per a l’anàlis
els resultats 
per un vicer
del GPA. La
 de 2016 va
ies d’adminis

G per tal de la
olida parcial

del procedi
ment revisat i 

olida parcial

 assolit par

Object

i implemen
facció del p
e del progra
ació activa
 enquestes 
ha participa a
a edició serà 
rsitat de Giro

plataforma f
 en un secto

ment. Tant el
 escollides pe
at com l’Agru
cioeconòmic 
sts han de de
res titulats, e
ersitat de Gi
 de definir i 
del programa
cions, etc.  

015-2016 – Es

tiu 

ocediment 
ació dels 
avaluació 
orat i un no
 

ctat de l'enq

16 la Comiss
si i millora d
 i de l’ús del
rector, que l
a Comissió 
 aprovar el 
stració. Resta
a seva validac
ment (50%) 

iment si s'e
 nova propos
ment (50%) 

cialment, e

tiu 

ntar enques
professorat
ama forma
 en la comi
 
anualment e
 aquest curs 
ona treballa 
facilitadora d
or socioecon
l Consell Ass
er la seva tra
upació secto
 han de perm
esenvolupar,
etc. 
irona partici
 implementa
a formatiu, le

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

Re

 de 

ou 

Com
Qual
Viced
d'est

 

questa de d

sió de Qualit
d’aquest proc
ls resultats o
l’ha presidit,
de Qualitat 
nou redacta
a en mans de
ció final.  
 

escau  
sta, pendent 
 

es deixa ob

Re

stes 
t 
atiu 

Com
Qual
 

issió d'enqu

en l'enquest
 2016-2017.  
 en el marc d
de la transf

nòmic concre
sessor Secto
ajectòria pro

orial (AS), qu
metre de val
, l’anàlisi del 

ipa també e
ar altres enq
es dels respo

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

esponsable 

missió de 
litat i 
degant 
tudiants 

docència 

tat de la Uni
cediment cla

obtinguts. Ca
 tres o quat
 de la Univ

at de les enq
el consell de 

 d'aprovar 

erta pel cu

esponsable 

missió de 
litat 

uestes d'AQ

ta de titulat
   
dels Campus
ferència de 
et i es basa 

orial (CAS) c
ofessional i p
ue és el conju
orar els estu
 mercat labo

en la comis
questes com l
onsables acad

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

Prioritat 

Alta 

 

iversitat ha a
au, de l’índe
adascun d’aq
re professor
ersitat comi

questes de do
 Direcció i la 

rs 2016/17.

Prioritat 

Mitjana 

QU Catalun

ts d'AQU i d

 Sectorials. U
coneixemen

 en la gestió
constituït pe
personal, tote
unt d’empres

udis de la Ud
ral del sector

ssió d’enqu
les de satisfa
dèmics sobre

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

Estud

General de
Facultat 

activat tres g
ex de respost
quests grups 
rs, un estudi
issió 8/16 d
ocència així 

a Comissió de

.  

Estud

General de
Facultat 

nya que dis

d'inserció l

Un Campus 
nt i tecnolog
ó de la dem
er un grup r
es elles exter
ses i instituc

dG, els comp
r i la inserció

uestes d’AQ
acció del pro
e el desplega

26/45  

dis 

 tota la 

grups de 
ta, de la 
 ha estat 
iant i un 

de 29 de 
 com les 
e Govern 

dis 

 tota la 

senya 

laboral, 

sectorial 
gia, està 

manda de 
eduït de 
rnes a la 
cions del 
petències 
ó laboral 

QU amb 
ofessorat 
ament de 



 

 

Informe de se

  
 Acció 2 

 

  

Objectiu d

 

Codi 

IAI/16/08 

Termini d
activitat a

 
 

3.3. El SG
seva millo
 
La UdG ha r
tal d’ajustar
titulacions i
 
Des de la p
oficials de g
grau i màs
garantia in
processos re
3.3.1).  
 
S’entén que
l’instrumen
de Millora r
objectius i l
qualitat del
que hi estan
Pla, l’object
mateix. I aq
 

1) tra
realit
2) fer
3) vin
docum
qualit

 
La revisió d
procedimen
participació

 

eguiment del 

Acció asso

Adminis
La UdG 
d'adminis
l'enquesta
Acció asso

de millora 

 Definir i
de satisf
els recur
instal·la

de finalitza
al respecte.

GIQ imple
ora contin

revisat en pr
r-los a les n
i a la certifica

publicació de
grau i màste
ster (v. 2.0 
nterna de la 
elatius  a la q

e l’acreditaci
nt clau per ve
resultat dels 
les accions d
 centre han 
n més direct
tiu és revisar
questa revisió

ansformar el
tat del propi 
r-ho progress
ncular direct
ment viu i d
tat del centre

del SIGQ am
nts revisats, i
ó dels diferen

GM de curs 20

olida parcial

stració de l
 està trebal
stració d'enq
a als respons
olida parcial

 assolit par

Object

i implemen
facció dels 
rsos mater

acions doce
ació: 2n sem
.  

ementat es
nua. 

rofunditat els
noves orienta
ació del SGIQ

els diferents 
er (v. 3.0 No
Novembre d
 qualitat (No
qualitat de la

ó és la culm
etllar pel dese
 informes int

de millora a d
 de vincular 
tament relaci
r els procedim
ó es fa amb u

l SGIQ insti
 centre; 
sivament, en
tament el SG
dinàmic, tam
e i els diferen

mb l’orientaci
i de la CQ de
nts grups d’in

015-2016 – Es

ment (75%) 

'enquesta 
llant en un

questa a inic
sables de qua
ment (25%) 

cialment, e

tiu 

ntar enques
 estudiants 
ials i les 

ents.  
mestre 2017

s revisa pe

s procedimen
acions d’AQU
Q (veure està

 documents 
ovembre de 
de 2014), Gu
ovembre 201
a titulació, q

minació d’un 
envolupamen
terns i extern
dur a terme a
els objectius
ionats. Come
ments del SG

una triple orie

tucional en 

n base a la int
GIQ amb el 
mbé aquell e
nts col·lectiu

ió indicada é
 la Universit

nterès (v. obj

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

n proposta 
ciar el curs 2
alitat dels cen
 

es deixa ob

Re

stes 
 amb 

Gabi
Plani
Avalu
 

7/2018, Du

eriòdicam

nts del marc 
U Catalunya 
àndard 3.1). 

d’AQU Cata
2014), Guia
uia per a la
15)], la UdG

que queda res

procés de se
nt qualitatiu
ns de l’acred
a curt i mig 
s i les actuac
ençant per a

GIQ en paral
entació: 

 el SGIQ del

tensitat i el r
Pla de Millo

esdevingui u
us implicats e

és responsab
tat, que ho va
jectiu de mill

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

d'enquesta 
2016-2017. E
ntres a la reu

erta pel cu

esponsable 

inet de 
ificació i 
uació 

rant el cur

ment i gene

 VSMA i els i
 relatives so

alunya [Guia
 per a l’acre

a certificació
G ha adoptat 

sumida en el

eguiment i d
u de les titula

itació dels en
termini. En 

cions de mill
aquelles actu
l·lel al desple

l centre doc

ritme fixat en
ora, de tal m
un documen
en cada un d’

bilitat de la C
alida. En tote
lora ISC/16/X

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

de professo
Es presenta l
unió de novem

rs 2016/17.

Prioritat 

Mitjana 

s 2016/17 n

era un pla 

nstruments a
bretot al seg

 per al segu
editació de le
ó de la impl
 una visió in
ls document

de millora co
cions. En el 
nsenyaments
el Pla de mil
lora amb els 

uacions més r
egament de l

cent, ajustat 

n el Pla de Mi
manera que, 

t d’ús corren
ells. 

CQC del cent
es dues comi
Xc) 

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

orat i proc
la primer pro
mbre de 201

.  

Estud

GT, GM i D
Grau 

no s’ha fet c

a de millor

amb què els 
guiment i ac

uiment de les
es titulacion
lantació de 

ntegradora d
ts annexos (v

ontínua i que
 nou planteja
s identifica i 
llora els resp

s procedimen
rellevants i s
les actuacion

 a les dinàm

illora mateix
essent aque

ent pels resp

tre, que ha d
issions es com

27/45  

cediment 
oposta a 
6.  

dis 

Doble 

cap 

ra per a la

 gestiona per
creditació de

s titulacions
ns oficials de
 sistemes de
els diferents

v. Evidències

e el SGIQ és
ament, el Pla
 prioritza els
ponsables de
nts del SGIQ
sensibles del
ns de millora

miques i a la

x;  
st darrer un

ponsables de

d’aprovar els
mpta amb la

a 

r 
e 

s 
e 
e 
s 
s 

s 
a 
s 
e 

Q 
l 
a 

a 

n 
e 

s 
a 



 

 

Informe de se

 
El procedim
la sessió 6/2
 
 
Atesa la sev
qualitat de 
document
imparteix
Plans de Mi
 

 Ú
de

 Co
ca

 D
du
ac

 Vi
ac
re

 Ex
pr

 Ri
d’

 Si
qu
se
d’

 Tr
de

 
Aquest pla d
de l’acredita
pels respon
de la revisió
 
La connexió
SGIQ s’inco
detectades e
de conjunt e
les titulacio
 

Objectiu/s d

Codi 

IAI/16/09 

 

eguiment del 

ment que ges
2016 de 16 d

va importànc
 les titulacio
t sobre el 
en. Per a aix
illora, en bas

Únic: cada ce
e màster del 
omplet: el P

ada any amb 
Dinàmic: el 

urant el cur
ctuacions el p

Viu: tenen acc
ctuacions de
esponsable ta
xhaustiu: e
rocedència d
igorós: les 
acreditació, s
istemàtic: l
ue en facilita
eu desplegam
aquest aplica
ransparen
el centre. 

de millora, q
ació dels estu
sables de qu

ó dels proced

ó entre el Pla
orporen auto
en el marc V
entre ambdó
ns 

del Pla de Mi

 

Transforma
SGIQ del ce
dinàmiques
centre. 

GM de curs 20

tiona la revis
e juny.  

cia, entenem
ons. La idea 

qual pivot
xò, el primer

se al següent 

entre docent 
centre docen
Pla de Millo
 els processo
Pla de Millo
rs acadèmic
poden anar in
cés al Pla de 
e millora i 
ambé del treb
el contingut 
e les actuacio
 propostes d
seguiment i m
l’estructura d
a la complem
ment tempo
atiu web, els 
t. tots els col

que incorpor
udis, però és

ualitat del cen
diments del S

a de Millora 
omàticament
VSMA compo
ós processos 

illora relacio

Objectiu

ar el SGIQ in
entre docent
s a la realitat

015-2016 – Es

sió del SIGQ

m que l’acred
és que el P

ta la millor
r trimestre d
 plantejamen

té el seu Pla 
nt, així com e
ra es genera
s de seguime

ora, tot i subj
c, està perm
nformant qu
 Millora i hi p
dels proces

ball coordina
 del Pla de M
ons proposad
de millora es
modificació d
del Pla, prefi

mentació i el 
oral: Mentre 
 plans de mil
l·lectius tene

a la revisió d
s assumit de
ntre. Conside
SGIC del cent

 i el SGIQ és
t en el Pla d
orten la revis
 facilita avan

nat amb aqu

u 

nstitucional e
, ajustant les
t del propi 

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

Q (P29) va se

ditació és el 
Pla de Millo

ra de la q
del 2016 s’ha
nt. El Pla de M

 de Millora, q
el procedime
a en el mom
ent i modific

bjecte a proce
manentment 
uan creuen co
poden intera
ssos del SG
at dels agents
Millora cont
des i fer-ne e
stan foname
dels estudis 
ixada per a to
 seguiment, 

e el Servei I
llora es gesti

en accés al Pl

dels processo
e manera imm
erem que aqu
tre arrel de la

s clara. Les m
de Millora d
sió i actualit
nçar harmòn

uest subestàn

Res

en el 
s 

Comis
Qualit
Comis
Qualit

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

er revisat i ap

moment ido
ora resulta

qualitat del
a revisat a fo
Millora és... 

que és únic i
ents del SGIQ
ent de l’acre
ació de les ti
ediments de
 actualitzat 
onvenient; 
actuar tots els

GIQ. El resp
s implicats; 
té tots els el
el seguiment 
entades en le
o en la revisi
ota la Univer
permet la to
Informàtic n
onen per mit
la de Millora

os del SGIQ 
mediata per 
uest Pla de M
a reflexió sob

millores que 
del centre i, 
zació dels pr

nicament en l

ndard: 

sponsable 

sió de 
at UdG i 
sió de 
at EUM 

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

provat per la 

oni per repla
at del procé
l centre i d
ons el contin

i abraça totes
Q; 
editació dels 
tulacions; 
 sistematitza
atès que e

s agents resp
ponsable de 

lements nece
 i valoració o
es valoracion
ió dels proce
rsitat i traslla
otal traçabilit
no acabi el 
tjà d’un llibre
 a través de l

del centre, n
 la Comissió 

Millora és l’in
bre el seu fun

 es proposin 
 a la vegada
rocediments 
la ciclicitat d

Prioritat 

Alta 

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

 Comissió de

antejar d’arre
és d’acredi
dels estudi

ngut i l’estruc

s les titulacio

 estudis, per

ació i aprova
els responsa

ponsables de
 qualitat de

essaris per i
oportuns; 
ns fetes en e

ediments del 
adada a un a
tat de les ac
 total desen

re excel (Evid
la pàgina web

neix en el mo
ó de Qualitat 
nforme que d
ncionament. 

 en els proce
a, les accions
 del SGIQ. A

de la millora 

Estud

GT, GM i D
Grau 

28/45  

e Qualitat en

el el cicle de
itació és el
is que s’hi
cturació dels

ons de grau i

rò s’alimenta

ació regulars
ables de les

els objectius i
el centre és

dentificar la

els informes
 SGIQ; 
aplicatiu web
ctuacions i el
nvolupament
dència 3.3.5) 
b de qualitat

oment inicial
 del Centre i
dóna compte
 

ediments del
s de millora

Aquesta visió
 contínua de

dis 

Doble 

n 

e 
l 
i 
s 

i 

a 

s 
s 

i 
s 

a 

s 

b 
l 
t 
 
t 

l 
i 
e 

l 
a 
ó 
e 



 

 

Informe de se

IAI/16/10 

IAI/16/11 

IAI/16/12 

 
 

Codi 

IAI/16/09 

 Acció 1 

  

 Resultat 
 Acció 2 

 

 Resultat 

Objectiu d
 

 

 

eguiment del 

Millorar la 
en les funci

Fomentar q
doctor es d
s’acrediti. 

Conèixer da
laboral dels

 Transform
institucio
centre do
dinàmiqu
propi cen

Revisió pr
nivell del 
La UdG est
descentrali
cadascun d
periòdica q
procedimen
centres doc
del SGIQ i e
El Consell d
d’organitza
la qualitat (
composició
estem en un
vinculats a 
centre doce
Acció assol

Revisió de
A nivell del
gestió de la
extinció de 
2 procedim
Acció assol

de millora 

GM de curs 20

 inserció labo
ions universi

que el PDI de
octori i que e

ades sobre la
s graduats 

Objectiu

mar el SGIQ
onal en el SG

cent, ajusta
ues i a la rea
ntre. 

 
rogressiva 
 centre 
tà immersa e
tzada i avanç

dels centres d
que garanteix
nts del propi
cents. S'ha re
en un primer
de Govern de

ació i funcion
(SGIQ) dels e
ó i funcions d
na primera f
 objectius de
ent 
ida parcialm

els procedi
l SGIQ s'han 
a millora dels
 la titulació e

ments revisats
ida parcialm
 assolit par

015-2016 – Es

oral dels titul
itàries. 

e l’EUM no 
el doctor 

a inserció 

u 

Q 
GIQ del 
at a les 
alitat del 

 dels proced

n una revisió
çar en el dese

docents. El pr
x la millora co
 SGIQ P29 R

elacionat els P
r pas es come
e la UdG va a

nament de l’e
estudis de la 

de les Comiss
fase d'identifi
 millora per t

ment (10%) 

iments del S
 revisats els p
s centres doc
està en procé
s i aprovats d

ment (75%) 
cialment, e

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

lats Comis
Qualit

Direcc
Acadèm

Comis
Qualit

Res

Co
Qualit

de Q
Cen

diments de

ó del SGIQ p
envolupamen
ropi sistema 
ontinuada. E

Revisió del SG
Pla de millor
ençarà a fer l
aprovar, el 28
estructura res
 Universitat 

sió de Qualita
ficació dels re
 tal de fer una

 SGIQ d'aba
procediment

cents. El proc
és de revisió i
durant l'any 2

es deixa ob

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

sió de 
at EUM 

ció 
mica 

sió de 
at EUM 

sponsable 

missió de 
tat i Comissió
Qualitat del 
tre Docent 

 

el SGIQ ins

er tal d’adap
nt dels sistem
 disposa d’un

En aquest sen
GIQ i P31 Pro
ra del centre 
la revisió d'a
8 de maig de
sponsable de
 de Girona. A
at de Centre 
esponsables 
a primera rev

ats general
ts P29 Revisi
cediment P2 
i aprovació.  
2016.  

erta pel cu

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

Mitjana 

Mitjana 

Alta 

Prioritat 

ó 
Alta 

titucional i

ptar-lo a una 
mes de garan
n procedimen
ntit s'han rev
océs de gesti
 docent amb 

aquest a nivel
e 2015, el Reg
el Sistema de
Aquest reglam
 Docent (CQC
dels processo
visió i adapta

 de la UdG 
ió del SGIQ i 
 de Disseny, m
 

rs 2016/17.

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

GT, GM i D
Grau 

GT, GM i D
Grau 

GT, GM i D
Grau 

Estud

General de
Facul

i adaptació

 nova visió m
ntia de qualit
nt de revisió 
visat dos 
ió de la millo
 els procedim
ll de centre d
glament 
e garantia int
ment fixa la c
C).   A la Fac
os del SGIQ 
ació si cal a n

 
i P31 Procés d
 modificació 

.  

29/45  

Doble 

Doble 

Doble 

dis 

e tota la 
ltat 

ó a 

més 
tat de 
 

ora dels 
ments 
docent. 

terna de 
creació, 
cultat 
 
nivell de 

de 
 i 



 

 

Informe de se

L’IAI/16/1
graduats en
en turisme 
seguirà ober

En relació a
de doctors a
prové del p
Aquesta acc
dues accion
PDI pugui p

L’IAI/16/1
es passa als
però encara
es passa als
segon qüest
primera pro
en màrquet
aquesta acci

 

 

 

 

eguiment del 

0 no es pod
n turisme. D’a
 i màrquetin
rt i es realitz

a l’IAI/16/11
acreditats. T

pla de millor
ció està ober
ns assignades
promocionar

2, és un obje
s graduats d
a no tenim gr
s graduats 36
tionari per p
omoció de gr
ting i set any
ió de millora

GM de curs 20

drà valorar 
altra banda n
ng fins d’aqu
zarà un segui

1, el quadre d
Tot i així, és v
res dels info
rta i tot i qu
s aquest obje

r acadèmicam

ectiu de llarg
e cada prom

raduats de m
6 mesos desp
primera vega
raduats en tu
ys en dispos

a segueix obe

 

015-2016 – Es

fins a finali
no tindrem in
uí quatre i s
ment anual a

docent de l’E
voluntat de l
ormes de seg
ue els indicad
ectiu), aques

ment de form

g trajecte, don
moció als 6 m
màrqueting i d

près de grad
ada a finals 
urisme. Haur
sar de dades
erta i es farà e

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

itzar el curs 
nformació de
set anys, res
a finals de ca

EUM comple
l’EUM poten
guiment, apr
dors són mo
st objectiu se

ma permanen

ncs és la con
mesos de gra
del doble gra

duar-se. En e
 de curs 16/
rem d’espera
s dels dobles
els seguimen

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

 16/17, per 
els graduats 
pectivament

ada curs.  

ix amb la no
nciar la carre
rovats per la

olt bons, (es 
eguirà obert

nt. Objectiu d

njunció de do
aduar-se (ten
au en turisme
el cas dels gr
17. Seran les

ar més de qua
s graduats en
nt anualment

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

tenir inform
en màrquetin

t. Per aquest

rmativa esta
ra acadèmica
a Junta d’Es
supera el lli
, doncs és vo

de millora ass

os qüestionar
nim dades de
e i màrquetin
raduats en tu
s primeres d
atre anys en 
n turisme i 
t.   

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

mació sobre 
ing i dels dob
t motiu, aqu

ablerta del %
ca del PDI. A
scola (acció 
indar d’accep

voluntat de l’
solit parcialm

ris: el primer
els graduats
ng). El segon
urisme, pass
dades que tin
 tenir dades 
màrqueting.

30/45  

els alumnes
bles graduats
uest objectiu

 de doctors i
Aquesta acció

ISC/12/02).
ptació en les
’EUM que el
ment (70%). 

r qüestionari
 en turisme,

n qüestionari
arem aquest
ndrem de la
 del graduats
. Així doncs,

s 
s 
u 

i 
ó 
. 
s 
l 

i 
, 
i 
t 
a 
s 
, 



 

 

Informe de se

Estàndar

 
 
4.1. El pr
per les 
investiga
 
 
 
Relacionat a
  

Codi 

IAI/16/13 

IAI/16/14 

 

L’IAI/16/13
SIMPED am
documentac
aquest objec

 

L’IAI/16/14

- Acc
TFG
TFG
aco

- Acc
resp
16/
màr
turi

Aquest obj

 

 

 

 

 

 

eguiment del 

rd 4: Adeq

rofessorat
titulacion

dora i, si e

amb aquest s

Obtenir la d
adscrit a la 
SIMPED 

Disposar de
satisfacció d

3 s’ha canvia
mb la distinc
ció del SIMP
ctiu segueix 

4 consta de d

ció 1: Establi
G. Aquesta a
G, Dra. Elen
rdar el tipus

ció 2: Admin
ponsables de
17 serà el pr
rqueting. Fin
isme i màrqu
jectiu de m

GM de curs 20

quació del 

t reuneix 
ns del ce
escau, pro

subestàndard

Objectiu

distinció de G
 UdG del Gru

e dades sobre
dels estudian

at el termini
ció del grup
PED, cal sign
obert.  

dos accions: 

ir una sistem
cció es va re

na Puiggrós 
 de pregunta
nistració de 
e l’administr
rimer curs e
ns d’aquí qu
ueting.  

millora està

015-2016 – Es

 professor

els requis
entre i t

ofessional.

d el pla de m

u 

Grup de Rece
up de Recerc

e el nivell de
nts amb el TF

i de finalitzac
 de recerca 
nar el conven

  

màtica de rec
alitzar en la 
(TFG turism

a que realitza
 l’enquesta. 
ració seran e
en què tindre
uatre anys n

 obert i es f

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

rat al prog

sits del ni
té suficie
. 

millora en fa r

Res

erca 
ca 

Direcc
Acadèm

e 
FG 

Comis
Qualit

ció i s’ha don
 adscrit a la 
ni de recerc

collida d’info
 Comissió de
me) i Dr. Jo
arien i quan h
 Aquesta en
el directors d
em dades de

no disposare

farà el segu

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

grama form

ivell de qu
ent i val

referència en

sponsable 

ció 
mica 

sió de 
at EUM 

nat un seme
 UdG. Això 
a del Grup d

formació de l
e Qualitat del
oan Francesc
ho farien.  

nquesta es p
de TFG (Dra
els estudiant
m d’informa

uiment a fin

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

matiu 

ualificació
lorada ex

 aquests caso

Prioritat 

Alta 

Alta 

stre més per
es deu a qu

de Recerca a

la satisfacció
l 08/02/201
c Fondevila 

passarà a fin
a. Puiggrós i
ts del grau e
ació dels alu

nals de cur

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

ó acadèmi
xperiència

os: 

Estu

GM 

GT, GM i D
Grau 

r tenir el gru
ue abans de 
adscrit ISTB.

ó dels estudi
17 on els dos 
 (TFG màrq

nals de curs
i Dr. Fondev
en turisme i 
umnes de do

rs 16/17. 

31/45  

ica exigits
a docent,

udi  

Doble 

up de recerca
presentar la
. Així doncs,

iants amb el
 directors de

queting), van

s 16/17 i els
vila). El curs
 del grau en
oble grau en

s 
, 

a 
a 
, 

l 
e 
n 

s 
s 
n 
n 



 

 

Informe de se

Valoració

Taula 4.1.

 

Doctors  
No doctors 
TOTAL 
 
Permanents 1: 
Permanents 2:
Altres: Profess
El professorat 
 

Taula 4.2. 

 

Doctors 
No doctors 
 
Tal i com m
per 17 prof
D’altra ba
superen àm
direcció de
 
La taula 4.
Tenint en c
 
 
 
4.2. El p
desenvolu
 
 
Valoració 

Taula 4.5.

 

Titulació
 
1 estudiant ET

 
 

 

eguiment del 

ó dels prin

  Professor

Permane

 
  

 

 Professorat per
 Professorat per

sorat visitant, be
 funcionari (CU,

 Hores imp

Permane

 
  

mostra la ta
fessors, del
nda el 59%
mpliament 
e l’EUM és s

2. mostra q
compte aqu

rofessora
upar les se

 del següen

. Relació es

ó 

C correspon a u

GM de curs 20

ncipals ind

rat per cate

ents 1 Perm
2 

7 
3 
10 

rmanent  pel qu
rmanent  pel qu
ecaris, etc.  
, TU, CEU i TEU

partides de

ents 1 Per

927,
416,

aula 4.1. en 
s quals el 5

% del profe
  la norma
seguir aques

que el 64,63
uestes dades

at del cent
eves funci

nt indicador

studiants E

C
13

11

una matricula de

015-2016 – Es

dicadors: 

egoria i sego

manents 

ue és necessari s
ue no és necessa

U) es considerar

e docència (

rmanents 2 

,64 
,36 

 el curs 15/
58,85% eren
essorat del 

ativa referen
sta pauta.  

3% de les ho
s, considere

tre és suf
ions i aten

r:  

ETC per PDI

Curs 
3/14 

C
1

1,44 1

e 60 ECTS, i 1 P

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

ons doctor

Lectors 

 
 
 

er doctor (CC,C
ari ser doctor (T

rà com acreditat

(HIDA) seg

Lectors 

 
 

16 el PDI a
n doctors i 
l grau en m
nt al PDI d

ores de docè
em que l’ind

ficient i d
ndre els es

I ETC (Equ

Curs 
14/15 

19,93 

PDI ETC es cons

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

rat  

Associats  

3 
4 
7 

CU,CEU,TU, Agr
TEU, Col·laborad

t. 

gons catego

Associats

294 
252 

ssignat al g
el 70% d’aq
màrqueting
de centres 

ència del cu
dicador HID

disposa de
studiants. 

uivalent a te

Curs 
15/16 

14,31 

sidera qui impar

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

Altres 

 
 
 

regat i assimilab
dors i assimilabl

oria de prof

s Altres 

 
 

grau en màr
quests docto
 és perman
universitar

urs 15/16 les
DA és satisfa

e la dedic
 

emps comp

rteix 240 hores d

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

Total  
 
 

10 
7 
17 

bles en centres p
les en centres p

fessorat i d

Total
 

1221,6
668,3

rqueting est
ors estaven
nent. Aque
ris i la volu

s van impar
actori.  

cació adeq

plert)  

de docència en 

32/45  

% 
Professor
at 
acreditat 
*(ANECA/
AQU) 

70% 
 
 

privats) 
rivats) 

doctorat  

l  

64 
36 

tava format
n acreditats.
estes dades
untat de la

rtir doctors.

quada per

aula 

t 
. 
s 
a 

. 

r 



 

 

Informe de se

4.3. La in
docent i i
 
Relacionat a
  

Codi 

IAI/16/15 

 
En relació a
Blanca Brau
adscrits, qu
professors. 
l’espera de v
mes d’abril 

 

eguiment del 

nstitució o
investigad

amb aquest s

Sol·licitar a
activitats fo

a l’IAI/16/15
ut, Directora

ue es reunís 
 El seguimen
veure com re
 2017 es torn

GM de curs 20

ofereix su
dora del pr

subestàndard

Objectiu

a l’ICE UdG q
ormatives a B

5, a la Junta
a de l’EUM v
amb l’ICE a

nt d’aquest ob
espon l’ICE. 

narà revisar. 

015-2016 – Es

uport i opo
rofessorat

d el pla de m

u 

que organitzi
Barcelona 

a d’Escola qu
va sol·licitar 
amb la volun
bjectiu es va 
 Aquest obje

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

ortunitats
t. 

millora en fa r

Res

i Direcc
Acadèm

ue es va celeb
 a la Dra. Jo
ntat de veure
 fer el 08/02
ectiu s’haurà 

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

s per millo

referència en

sponsable 

ció 
mica 

brar en el pri
sefina Patiño

e com podrie
2: la Dra. Pati
 de seguir m

 

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

orar la qu

 aquests cas:

Prioritat 

Mitjana 

imer semestr
o, Delegada 
en realitzar f
iño ja s’ha re

molt de prop, 

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

ualitat de 

: 

Estu

GT, GM i D
Grau 

re del curs 1
 del Rector p
formació per
eunit amb l’I
 i per aquest

33/45  

 l’activitat

udi  

Doble 

6/17, la Dra.
per a centres
r els nostres
CE i estem a
t motiu en el

t 

. 
s 
s 
a 
l 



 

 

Informe de se

Estàndar

 

 
5.1. Els 
d’aprenen
laboral. 
 
Taula 5.1. 
5.1 i 5.2) 
 

Tutories acad
Instal·lacions
Biblioteca 
Serveis de su
Disponible a

 
El procés d
departamen
dels estudis
 
Les accions 

‐ Visi
com

‐ Ass
els 
l’EU

‐ Visi
orie

‐ Jor
jorn

 

A l’EUM l’o
objectiu fac
responsable
titulació, l’e
mobilitat, P
informació 
avaluacions

En general, 
curs acadèm
valoració de

Pel que fa a
acadèmica. 

 

eguiment del 

rd 5: Eficàc

 serveis 
ntatge i e

 Satisfacció

Curs

dèmiques 
s (aules i espa

uport (matricu
al Winddat de

d’orientació a
nt de comuni
s, competènc

 d’orientació
ites individu

municació és 
sistència a fir

alumnes int
UM i del dep
ites a institu
entació als es
nades de por
nades interve

orientació ac
cilitar la inc
es del centre
estructuració
PAT, etc.). Ta

acadèmica, 
s, les normati

 la sessió de b
mic. Som co
e la satisfacci

al Pla d’Acci
 

GM de curs 20

cia dels si

d’orienta
els d’orien

ó dels estud

s n 

is docents) 

ulació, informa
e forma progr

acadèmica s’
icació és el r

cies, horaris, 

ó acadèmica q
ualitzades a
 qui l’atent. E
res: l’EUM p
teressats en 
artament de 
uts: el depa
studiants que
rtes obertes:
enen profess

cadèmica als
corporació d
e i de la titu
ó dels estudi
ambé es pre
 l’expedient 
ives acadèmi

benvinguda 
onscients de 
ió dels estud

ió Tutorial (

015-2016 – Es

stemes de

ació acad
ntació pr

diants amb 

ació, ...) 
ressiva a part

’inicia a trav
esponsable d
 preus, etc.  

que organitza
a l’EUM: l’
En aquestes r
articipa en d
estudiar a l’
 comunicació

artament de 
e estiguin int
: L’EUM orga
ors, estudian

s estudiants 
dels nous es
ulació introd
is, els servei

esenta la intr
 de l’estudi
iques, etc. Ai

 és útil per el
 que aquesta
iants que no

(PAT) dispos

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

e suport a 

dèmica s
ofessiona

 els sisteme

Indicad

4,45/5 
--- 
--- 
IAI/16/16 

tir de l’enques

vés de la dem
d’atendre la 

a l’EUM són
estudiant in
reunions tam
diverses fires
’EUM reben 
ó.  
 comunicació
teressats en e
anitza dues j
nts actuals, ti

 de 1er de g
studiants a l
dueixen als n
is de l’EUM 
ranet docent
iant, la con
ixí mateix, ta

ls estudiants,
a pràctica ca

o disposem ac

sem de difer

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

 l’aprenen

suporten 
l faciliten

es de supor

or 

26,9
--- 
--- 
--- 

sta de satisfac

manda d’info
informació, 

: 
nteressat vi

mbé es realitz
s d’orientació
 informació 

ó es posa e
els nostres p
jornades de 
itulats i el de

grau s’inicia 
la universita
nous estudia
 i de la UdG
t de la UdG, 

nnexió amb 
ambé es com

, i agraeixen 
aldria sistem
ctualment [IA

rents i rellev

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

ntatge 

adequad
n la incor

rt a l’apren

Percentatg
resposte

9% 

cció de gradu

ormació de l
donat explic

sita l’escola
zar una visita
ó universitàri
 de la mà de

n contacte a
rogrames.  
portes obert

epartament d

amb el pla 
at. En la ses
nts en els ob

G (biblioteca
 “La MevaU
el Moodle, 
enta la norm

 un acte form
matitzar-la, in
IAI/16/16]. 

vants accion

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

dament e
rporació a

nentatge (E

ge de 
es 

uats 

l’estudiant in
cacions sobre

a i el depa
a a les instal·
ria. En aques
els actuals e

amb institut

tes per curs. 
de comunicac

d’acollida qu
ssió de benv

objectius form
a, beques, pr

UdG”, on es p
 la metodol

mativa de per

mal i oficial d
incorporant 
 

ns de tutoria 

34/45  

el procés
al mercat

stàndard 

nteressat. El
e l’estructura

artament de
lacions. 

stes fires tots
studiants de

ts per oferir

 En aquestes
ció.  

ue té com a
vinguda, els
matius de la
rogrames de
pot trobar la
logia de les

rmanència.  

d’inici del seu
elements de

 i orientació

s 
t 

l 
a 

e 

s 
e 

r 

s 

a 
s 
a 
e 
a 
s 

u 
e 

ó 



 

 

Informe de se

‐ PAT
(evi
aba
d’es
estu
tuto
s’ha
man
ben
 

‐ Tut
amb
dife
està

 

‐ Seg
un s
a) e
serv
b) 
con
que
c) e
per 
pro
con
Tot
caso

 

En relació a
de desenvol
activitats: 

‐ Al l
pra
obr
tècn
el fu
 

‐ Jor
Uni
estu
nec

 

‐ Cur
carr
3.5.
aqu
les 
serv

 

eguiment del 

T: durant la
idència 3.5.1

ans d’entrar 
studi adquiri
udiants. A pa
orial i/o psic
a activat en e
nca de conce

n valorat per 

tories d’assig
b els estudia
erents profes
à molt ben va

guiment acad
seguiment de
estudiants q
vei de coachi
estudiants q

ntacta amb el
e assisteixin a
estudiants qu
 tenir una re

ofessors de l
nvocatòria 
t i que creiem
os b i c. [IAI

a l’orientació
lupament de

llarg del gra
actices de pro
rir nous vent
niques extern
utur.  

nades Profe
iversitat-Em
udiants. Aqu
cessitats  de l

rriculum Vita
rera es prepa
.1.07). En aq

uelles compet
capacitats in

vei doncs és

GM de curs 20

a sessió de 
1.01), en el q
a la univers
ides. D’altra 
artir dels res
cològic són d
el curs 15/16 
entració, etc
 part dels usu

gnatures: la v
ants; per aix

ssors posen a
alorat per els

dèmic dels ex
e tots els exp

que tinguin m
ing.  
que estiguin
ls estudiants
a les tutories
ue estiguin en
eunió amb e
les assignatu

m que aquest
I/16/17]   

ó professiona
e la carrera, 

au en màrqu
ofessionals; 
talls de prof
nes per tal q

essionalitzad
presa, on tot

uesta és una e
es empreses 

ae Competen
ara el currícu
quest cv s’in
tències en le
nstrumentals
 una eina pe

015-2016 – Es

benvinguda
ual els estud

sitat, quina é
 banda el qü
sultats  del f

derivats al se
 per donar re
.). Tal i com
uaris.    

voluntat acad
xò es dona 

a disposició d
s estudiants. 

xpedients: En
pedients d’est
més de dues

n en tercera
 per recorda

s.   
n quarta con
ells i recorda
ures per a 

t és un bon p

al i inserció s
facilitant-los

ueting en di
sortides de 

fessionalitzac
que els estudi

dores Unive
t un seguit d
excel·lent op
 i establir con

ncial : a part
ulum vitae co
ntegra el dia
s que sobres
s, personals,
er a que tots

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

a, els alumn
diants expliq
és la seva sit
üestionari tam
formulari PA
ervei de Coac
esposta als pr

m mostra l’ev

dèmica de l’E
molta impo

de l’alumnat
 

n els mesos d
tudiants mat
s assignatur

a convocatòr
ar-lis els perí

nvocatòria: S
ar-lis la norm
que facin u

procediment

sociolaboral,
s la integrac

diverses assig
camp que pe
ció futura. A
iants copsin 

ersitat-Empre
d’empreses pr
portunitat per
ntactes profe

rtir de l’anàli
ompetencial 
agrama comp
surt per sobr
, sistemàtiqu
s els titulats

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

nes de nou 
quen quina h
tuació profe
mbé pregunt
AT, els alum
ching. Aques
roblemes d’a

vidència 3.5.1

EUM es teni
ortància a le
. Tal i com m

d’octubre i m
triculats per 

res suspeses:

ria d’alguna 
odes d’anul·l

Secretaria Ac
mativa UdG.

un seguimen

, trobem a fa

, l’EUM prop
ió a la vida p

gnatures s’in
ermeten inte

Així mateix, s
 la realitat de

esa: cada s
resenten els 
r a tots els es
essionals.  

isi de les com
dels alumnes
petencial per
e de la mitja
ues i específ
 orientin la 

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

ingrés empl
ha estat la sev

ssional i res
ta sobre l’or

mnes amb nec
st servei és u
autoestima b
1.02, el serve

r una interac
es tutories in
mostra la tala

març la Secre
 detectar:  
: aquests est

 assignatura
lació de conv

adèmica con
. D’altra ban

nt dels estud

altar sistema

porciona als 
professional 

ncorpora en 
errelacionar 
s’assisteix a 
els sectors en

semestre s’o
 seus know-h
studiants per

mpetències t
s que finalitz
rsonal de l’e
na de la seva

fiques. Valor
sortida prof

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

lenen el for
eva trajectòri
sponen sobre
rientació psic
cessitats de 
una acció de

baixa, falta de
ei de coachin

cció molt pe
ndividualitza
a 5.1, el serve

etaria Acadèm

tudiants són

a: Secretaria
vocatòria i re

ntacta amb el
nda, es conta
diants que e

atitzar els seg

 estudiants u
 a partir de 

 les seves s
 la realitat p
 jornades pr
n què poden

organitza u
how i selecci
r conèixer qu

treballades a
zen els estud
estudiant i e
a promoció, 
rem positivam
fessional en 

35/45  

rmulari PAT
a acadèmica
e estratègies
cològica dels
recolzament
 millora que
e constància,
ng està molt

ersonalitzada
ades que els
ei de tutories

mica realitza

n derivats al

a Acadèmica
ecomanar-lis

ls estudiants
acta amb els
estan en 4ª

guiment dels

un programa
les següents

essions best
rofessional i
ofessionals i

n treballar en

na Jornada
onen cv dels
uines són les

al llarg de la
is (evidència

es destaquen
destacant-se
ment aquest
relació a les

T 
a 
s 
s 
t 
e 
, 
t 

a 
s 
s 

a 

l 

a 
s 

s 
s 
ª 

s 

a 
s 

t 
i 
i 

n 

a 
s 
s 

a 
a 
n 
e 
t 
s 



 

 

Informe de se

seve
als f

 

‐ Bor
treb
i in
web

 

Cal destacar
com amb l
màrqueting

Tot i que e
professiona
Per aquest m

 
Relacionat a
  

Codi 

IAI/16/16 

IAI/16/17 

En relació a
només van 
resultat insi
qüestionari 
objectiu est
semestre de

 

En relació a
estudiants q

Als estudian

1. D
c

2. E
e

3. U
h
g

 

eguiment del 

es habilitats
futurs ocupa

rsa de trebal
ball de l’EUM
serció labora

b de l’EUM (e

r l’alt nivell d
l’EUM. Però
g, doncs en el

els graduats
al i inserció la
motiu tenim 

amb aquest s

Disposar de
satisfacció d
serveis, PAS

Sistematitz
dels expedi

a l’IAI/16/16
 contestar 5 
ignificant, en
 durant la se

tà en seguim
el curs 16/17 

a l’IAI/16/1
que tenien as

nts en tercera

Des de secre
contínua i s’in
Els estudiant
enviat un em
Una vegada 
hagin supera
gràcia pel pro

GM de curs 20

. D’altra ban
adors. 

ll: tots els es
M. Aquest és 
al. Els alumn
evidència 3.5

de satisfacció
ò en el mom
l curs 16/17 s

s en turisme
aboral dels n
 pensat desen

subestàndard

Objectiu

e les dades so
dels estudian
S i orientació

ar el seguim
ents 

6 a principis
estudiants d

n la comissió
etmana de l’e

ment. Objectiu
 

17, a l’inici d
ssignatures a

a convocatòr

etaria acadèm
nformava de
ts en tercera
ail i manté e
es tanquin l

at l'assignatu
oper curs. 

015-2016 – Es

nda, aquest c

studiants i g
 un servei qu
nes i graduat
5.1.09_Passw

ó que tenen e
ment de fer 
s’està implan

e han valora
nostres estud
nvolupar la s

d el pla de m

u 

obre el nivell
nts amb els 
ó de l’EUM 

ent acadèmic

s del curs 16/
del grau en tu
ó de qualitat d
enquesta que
u de millora 

el curs 2016
a la tercera i q

ria: 

mica es va en
e les dates d’a
 convocatòri
ntrevistes am
les actes actu

ura  els inform

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

cv competen

graduats de 
ue es gestiona
ts accedeixen
word accés in

els nostres gr
aquest segu

ntant el quart

at positivam
diants, consid
secció Alumn

millora en fa r

Res

l de 
Comis
Qualita

c Secreta
Acadèm

/17 es va env
urisme i 3 de
del passat 08
e es realitzar
 parcialment

6/17 es va cr
quarta convo

nviar un e-m
anul·lació de
ia s’han redi
mb els estudi
ualitzarem e

rmarem de le

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

ncial ofereix 

l’EUM tenen
a des del dep
n a la base d
ntranet EUM

raduats en tu
uiment enca
t curs del gra

ment els serv
derem que p
ni al llarg del

referència en

sponsable 

sió de 
at EUM 

aria 
mica 

viar un qüest
el grau en m
8/02/2017 es
rà a finals de
t assolit. Es 

ear un docu
ocatòria. 

mail on es re
 convocatòri
rigit al serve
iants interess
el document 
es dates per 

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

informació m

n accés a les
partament de
de dades a tr

M) 

urisme tant a
ra no tenim

au en màrque

veis oferts e
odem millor

l proper curs 

 aquest cas: 

Prioritat 

Alta 

Mitjana 

ionari per m
màrqueting. T

s va aprovar 
el segon sem
farà un segu

ment Excel d

ecomanava q
a. 

ei coaching d
sats. 
 Excel. A tot
 sol·licitat la

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

molt específi

es ofertes de 
e pràctiques 
ravés de la in

amb la carre
m dades de 
eting.   

en relació a
rar el servei a
s [IAI/16/05

 

Estu

GT, GM i D
Grau 

GT, GM i D
Grau 

mail a tots els
Tenint en co
 que es torné

mestre. Així d
uiment a fina

de control a

que seguissin

de l'EUM. La

ts els estudi
a quarta con

36/45  

ica i valuosa

 la borsa de
en empreses

ntranet de la

ra realitzada
graduats en

 l’orientació
als graduats.
5]. 

udi  

Doble 

Doble 

s estudiants i
mpte aquest

és a passar el
doncs aquest
als del segon

a tots aquells

n l'avaluació

a coacher ha

iants que no
vocatòria de

a 

e 
s 
a 

a 
n 

ó 
. 

i 
t 
l 
t 
n 

s 

ó 

a 

o 
e 



 

 

Informe de se

Als estudian

1. D
c

2. S
p

3. Q
c
p

Aquest obj

 

 

5.2. Els r
caracterí
L’Escola Un
l’Eixample 
ocupa 2.500
mateix edifi
estudiants d
 
Pel que fa a
i/o petits. T
ordinador i 
docència de
ratis d’ocup
 
L’EUM disp
ordinadors,
reservades l
 
Tots els alu
seves assign
Aquesta ini
l’escola sigu
 
Cal destacar
entorn virtu
curs acadèm
l’assignatur
aquest ento
presencials.
estudiant ha
 
Biblioteca 
 La Bibliote
l’escola, am
previstos. A
La  seva col
revisada pe
immediatam
bibliogràfic 

 

eguiment del 

nts en quarta

Des de secre
contínua i s'in
S’ha enviat u
professors ca
Quan es tanq
contacte amb
per informar-

jectiu de m

recursos m
stiques de
niversitària 
i està molt 
0m2 d’aules 
ici estan ubic
de l’EUM.  

a aules, l’EUM
Totes les aul
 projector. Te

el Grau en M
pació correcte

posa d’una a
, connectats 
l’aula està di

umnes de nou
natures es pu
iciativa comp
ui fiable i ràp

r també que,
ual d’ensenya
mic, es crea
ra. D’aquesta
orn virtual (
. Des de qu
a augmentat

eca de l’EUM
mb una super
Així mateix, la

·lecció inclou
eriòdicament
ment. Actua
 del centre es

GM de curs 20

a convocatòri

etaria acadèm
nformava de
un documen
ada mes envie
quin les acte
b tots es estu
-los de la sev

millora està

materials 
e la titulac
Mediterrani 
ben comuni
 i espais doc
cats el degan

M disposa de
les estan equ
enint en com
àrqueting es
es.  

ula informàt
 en xarxa i é
sponible per

u ingrés al G
uguin utilitza
porta que l’E

pid. 

, a més de les
ament-apren
a una aula v
a manera, am
compartició 

ue es va imp
 considerabl

M dóna servei
rfícies de 155
a biblioteca e
u la bibliogra
t tot i que si
lment la bib
s gestiona a t

015-2016 – Es

ia: 

mica es va en
e les dates d’a
nt de control
en aquest seg
es actualitza
udiants que n
va situació. 

 plenamen

disponibl
ció. 
 està situad
cada tan pe

cents, sala de
nat, les despa

e 6 aules de 9
uipades amb

mpte  que la d
s realitza en t

tica, situada 
és reservable

r al treball au

Grau en Màr
ar estratègie
EUM destini

s instal·lacion
nentatge basa
virtual comp
mbdós col·le
 de fitxer, fò
plantar l’acc
ement. 

i a tots els es
5m2, , permet
està equipad
afia especiali
i hi ha algun
blioteca de 
través de la p

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

nviar un e-m
anul·lació de
l mensual d
guiment omp

arem el docu
no hagin sup

nt assolit (10

les són ad

da al carrer 
er metro, com
e juntes, bib

atxos del prof

90-120 place
b taules elec
docència del 
torn de tarda

 a la 8ª plan
e per fer-hi 

utònom dels 

rqueting han
es TIC sense 
i recursos im

ns per a la do
at en la plata
partida per e
ectius poden
òrums, wikis
ció dels iPad

studiants del
tent la utilitz
a amb 30 eq

itzada i recom
na proposta 

l’EUM disp
plataforma h

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

mail on es re
 convocatòri

de l'estudiant
plert a secret

ument Excel.
perat la quart

00%) i es d

dequats al 

Rocafort, 10
m per autob

blioteca, aula
fessorat i els 

es per a grup
ctrificades. T
 Grau en Tur
a, aquesta org

nta del nostre
 classe, tenin
estudiants.   

n rebut un po
 tenir necess

mportants pe

ocència i l’es
aforma Mood
el professor 

n beneficiar-
s, etc.) per c
ds la mitjan

l centre i té 
zació simultà

quips informà
manada a tot
de compra n

posa d’un to
http://195.76

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

ecomanava q
a. 
t a tots els 
taria acadèm
. Secretaria 
ta convocatò

dona per tan

 nombre d

04 de Barce
busos i conn
a informàtica
 serveis adm

ps grans i 8 a
Totes les aule

isme es reali
ganització en

e edifici. Aqu
nt en compt
  

ortàtil MacB
sitat d’utilitza
er a que el s

studi presenc
dleUdG. Així,
 i els estudi

-se de les fu
complement

na d’accessos

l’accés a trav
ània d’un 10%
àtics i connex
tes les assign
necessària p
otal de 2260
.14.144/espa

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

que seguissin

professors i
mica. 

acadèmica e
òria d'alguna

ncat. 

d’estudian

elona, en el 
nexions de tr
a i espai de l

ministratius i 

aules per a gr
es estan equ
itza en horar
ns permet di

uesta aula di
te que fora d

Book per que
ar l’aulari d’
servei d’Inte

cials, l’EUM d
, per a cada a

diants que p
uncionalitats 
tar les activi
s al campus

vés de la pla
% del total d
xió wifi. 

natures dels g
per la docènc
0 monograf
abiblio/home

37/45  

n l'avaluació

implicats. El

es posarà en
a assignatura

nts i a les

 districte de
rens. L’EUM
lleure. En el
 d’atenció als

rups mitjans
uipades amb
ri de matí i la
sposar d’uns

isposa de 85
de les hores

e en totes les
’informàtica.

ernet en tota

disposa d’un
assignatura i
articipen en
 que ofereix
tats docents

s virtual per

anta baixa de
dels alumnes

graus, que és
cia s’executa
fies. El fons
e/index.php 

ó 

l 

n 
a 

s 

e 
M 

l 
s 

s 
b 
a 
s 

5 
s 

s 
. 
a 

n 
i 

n 
x 
s 
r 

e 
s 

s 
a 
s 
  



 

 

Informe de se

 
D’altra band
13.000 llibr
el seu usuar
https://vpn
ES/,DanaIn
Els alumnes
web de la Bi

https://www

A partir de
d’estudiants
de 5 llibres 
d’altres bib
restringit), l
l’ús de recur

La satisfacc
l’acció de m
 
Com a conc
de donar co

 

eguiment del 

da el fons di
res electrònic
ri i contrasen
ngateway.udg
nfo=www.udg
s que ho desi
iblioteca UdG

w.udg.edu/b

el segon sem
s de ple dret
 renovables 

blioteques un
l’ús dels pré
rsos bibliogr

ció dels usuar
millora per av

clusió genera
obertura a les

GM de curs 20

isponible es 
cs, 28.300 re
nya  
g.edu/bibliot
g.edu+Defau
itgin, poden 
G 

biblioteca/Ca

mestre de 20
t respecte a l
 tantes vegad
niversitàries 
stec interuni

ràfics. 

ris, tan de pr
valuar el grau

al, podem afi
s necessitats 

015-2016 – Es

complement
evistes electr

teca/Inici/tab
ult.aspx 
 formular pet

artadeserveis

017, els estu
’ús dels recu
des com calg
 de Barcelo
iversitari con

rofessors com
u de satisfacc

irmar que el
 de desenvolu

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

ta i amplia g
ròniques on h

bid/10327/la

tició de docu

s/Pr%C3%A9

udiants dels
ursos que la b
gui. Així mat
na (sempre 
nsorciat i la 

m d’estudian
ció amb els se

ls recursos m
upament de 

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

gràcies a l’acc
hi tenen accé

anguage/ca-

uments a trav

9stec/tabid/2

 diferents g
biblioteca Ud
teix els estu
 i que aque
possibilitat d

nts no està do
erveis de l’EU

materials de l
 les nostres ti

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

cés a la Bibli
és tots els alu

vés del formu

23006/langu

graus de l’EU
dG facilita, p
diants de l’E

est servei no
d’assistir a se

ocumentada,
UM [IAI/16/

la nostra esc
itulacions. 

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

ioteca Digita
umnes acredi

ulari que hi h

uage/ca-ES/D

UM tindran 
podent obten
EUM obtindr
o estigui esp
eminaris de 

, per aquest m
6/16]. 

cola són adeq

38/45  

al de la UdG:
itant-se amb

ha a la plana

Default.aspx

 la condició
nir el préstec
ran l’accés a
pecíficament
 formació en

motiu s’obre

quats per tal

: 
b 

a 

x  

ó 
c 
a 
t 

n 

e 

l 



 

 

Informe de se

 

Estàndar

 
 
6.1. Les 
pretesos,
 
 
Taula 6.1. 
 

Estructura i
Impacte per
Serveis i equ
Voluntat de
Voluntat de
universitat 
 

No podem e

 
Taula 6.2
 

Resulta

Aquest/a pr
l’assignatur
Amb aquest
Aquest/a pr
compte. 
El material 
m’ajuden. 
Els procedim
coneixemen
Aquest/a pr
Valoro glob
 
Tal i com m
l’actuació 
s’exigeix és
L’equip dir
 
 

 

eguiment del 

rd 6: Quali

activitats
, que corre

 Satisfacció

Cur

i aprenentatg
rsonal al estu
uipaments 

e tornar a rep
e tornar a rep

emplenar la t

. Satisfacci

at satisfacci

rofessor/a ha
ra i els criteri
t/a professor
rofessor/a em

 de suport qu

ments d’aval
nts. 
rofessor/a m
alment la do

mostra aque
docent va 
s el 3,5 i ta
rectiu de l’E

GM de curs 20

itat dels re

s de form
esponen a

ó dels gradu

rs n 

ge 
udiants 

petir el matei
petir la matei

taula 6.1., do

ió dels estu

Curs
ió dels estu

a presentat a
is d’avaluació
r/a aprenc. 
m motiva a es

ue el/la profe

luació em per

m’ha aclarit el
ocència d’aqu

esta taula, e
ser molt a

al i com es 
EUM està m

015-2016 – Es

esultats de

mació són
al nivell de

uats amb l’

ix títol 
ixa 

oncs encara n

udiants amb

s 15/16 
udiants del 

amb claredat 
ó. 

sforçar-me i 

essor/a posa 

rmeten de re

ls dubtes qua
uest/a profes

el nivell de 
alt. Segons 

pot veure, 
molt satisfet 

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

els progra

n coheren
el MECES 

’experiènci

Indicado

 
 
 
 
 

no tenim grad

b l’actuació

 grau en mà

 el programa

 a aprendre p

 a la meva di

eflectir els m

an li he fet co
ssor/a com a 

 satisfacció 
els SGIQ d
tots els ítem

 amb aquest

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

ames form

nts amb e
 adequat p

ia educativa

or Perce
d

resp

 
 
 
 
 

duats en màr

ó docent (E

àrqueting 

a de 

pel meu 

sposició 

eus 

onsultes. 
 positiva. 

 dels estudi
de l’EUM, 
ms avaluats
ts resultats.

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

matius 

els resulta
per a la titu

a global (Es

ntatge 
de 
ostes 

rqueting.  

Estàndard 6

Indica

4,37 

4,20 
4,02 

4,17 

3,96 

4,45 
4,11 

ants del gra
el nivell m
s estan per 
  

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

ats d’apre
ulació. 

stàndard 6

6.1 i 6.2) 

ador Perc

res

26,9

26,9
26.9

26,9

26,9

26,9
26,9

au en màrq
mínim de q

 sobre d’aq

39/45  

enentatge

6.1. i 6.2) 

centatge 
de 

spostes 

9% 

9% 
9% 

9% 

9% 

9% 
9% 

ueting amb
qualitat que
quest nivell.

e 

b 
e 
. 



 

 

Informe de se

6.2. El 
d’aprenen
 
 
6.3. Els v
titulació. 
 

Taula 6.3. 

 

Taxa de ren
Taxa d’eficiè
Temps mitjà

Taxa de rendim
Taxa d’eficiènc
graduació: Mit

En relació a
de graduats
 
 
Taula 6.4

 

Taxa d’aban
Taxa de pre
Taxa d’èxit  
Taxa de ren
 

Tal i com m
tenir presen
estudiants d

 
 
6.4. Els 
caracterí
 
No podem 

 

eguiment del 

sistema 
ntatge pre

alors dels
 

 Resultats g

ndiment  
ència  
à de graduac

ment: Crèdits ap
cia: Crèdits mat
tjana de la diferè

a taula 6.3. n
s en màrquet

. Resultats

ndonament  
esentats  
 

ndiment 

mostra la taul
nt, que duran
de primer cu

 valors 
stiques de

 respondre 

GM de curs 20

d’avalua
etesos. 

s indicador

globals de l

ció * 

provats / crèdits
riculats pels est
ència de temps 

només podem
ting.  

 globals de

a 6.4., en rel
nt el curs 15
rs que ho ne

dels indi
e la titulac

 res en aque

015-2016 – Es

ació perm

rs acadèm

la titulació

Curs 
13/14 

0,91 
 
 

s matriculats 
tudiants graduat
 entre l’any de ti

m aportar dad

el primer cu

Curs 
13/14 

--- 
0,94 
0,97 
0,91 

lació a la taxa
5/16 es va im
cessitin. Cald

icadors d
ció. 

est subapart

Informe de
GR

Escola U

scola Unive

met una 

mics són ad

ó  

Curs 
14/15 

0,86 
 
 

ts en un curs / c
itulació i l’any d

des de la tax

urs  

Curs 
14/15 

--- 
0,91 
0,93 
0,86 

a d’abandona
mplantar el s
drà valorar a

d’inserció

tat doncs no

e Seguiment
RAU EN MÀ
Universitàri

ersitària ME

 certifica

dequats pe

Curs 
15/16 

0,92 
 
 

crèdits del pla d
d’inici dels estud

a de rendime

Curs 
15/16 

0,13 
0,97 
0,96 
0,93 

ament, nomé
servei de coa
aquest indica

 laboral 

o tenim enc

t del curs 20
ÀRQUETING

a MEDITER

EDITERRAN

ació fiab

er a les car

 

d’estudis de la tit
diants titulats  

ent ja que en

 

és tenim les d
aching que p
ador en els pr

són ade

cara graduat

015-2016  
G 
RRANI 

NI  

ble dels 

aracterístiq

tulació Temps m

ncara no teni

dades del cu
pot ajudar i t
roper cursos

equats p

ts en màrqu

40/45  

resultats

ques de la

mitjà de 

im promoció

urs 15/16. Cal
tutoritzar als
. 

er a les

ueting.  

s 

a 

ó 

l 
s 

s 



 

 

Infor

 

4
 

Codi 

IAI/16

IAI/16

IAI/16

rme de seguiment de

4. PLA DE M

Objectiu

6/01  Incrementar 
estudiants en
 

6/02  Disposar  d'in
l'EUM  tan  a 
personal a la 
 

6/03  La informació
d'estar  dispo
disposar en to
 

el GM de curs 2015-

MILLORA  

la  participació  dels  r
n el Consell d'Estudis 

nformació  sobre  el  cla
la  pàgina web  de  l'EUM
web de la UdG. 

ó pública de les assignat
onible  en  català,  sinó
ots els idiomes d'impart

 

-2016 – Escola Un

 

Re

representats  dels  Di

Ac

austre  docent  de 
M  com  a  la  plana 

Re

Qu

tures no només ha 
ó  que  es  pugui 
ició. 

Re

Qu

niversitària MED

esponsable Pr

irecció 

cadèmica 

esponsable de 

ualitat EUM 

esponsable de 

ualitat EUM 

M

Informe de S
GRAU

Escola Uni

DITERRANI  

rioritat Subestànda

Alta 1.4

Alta 2.1

Mitjana 2.1

 

eguiment del cu
U EN MÀRQUET
versitària MED

 

41/45  

ard  Procediment SGIQ

SGIQ UDG: P19_A

resultats acadèmi

SGIQ EUM: 08.PR.

dades i millora co

SGIQ UDG: P22_P

difusió pública 

SGIQ EUM: 

08.PR.03_Comuni

SGIQ UDG: P22_P

difusió pública 

SGIQ EUM: 

08.PR.03_Comuni

urs 2015-2016  
TING 

DITERRANI 

Q vinculat Accion

Analisi  dels 

cs 

.05_Anàlisi de 

ntinua 

Inform

de  d

profun

Univer

Potenc

setma

per  ac

dels es

rocés de 

cació interna 

Crear 

claustr

l’EUM

Actual

dels  d

UdG 

rocés de 

cació interna 

Deman

inform

assign

en els 

 

ns

mar als estudiants per ta

onar  a  conèixer  e

nditat  la participació a  l

rsitat. 

ciar que la franja horàri

nal sense classe  s’empr

ctivitats  de  participaci

studiants. 

el  nou  apartat  d

re  docent  a  la  web  d

. 

itzar  la  pàgina  persona

docents  a  la  web  de  l

nar  a  la  UdG  que  l

mació  pública  de  le

atures estigui disponibl

idiomes d’impartició. 

al 

n 

a 

a 

ri 

ó 

e 

e 

al 

a 

a 

es 

e 



 

 

Infor

IAI/16

IAI/16

IAI/16

IAI/16

rme de seguiment de

6/04  Donar  àmplia
de  tots els gr
del  centre, d
vida 
 

6/05  Disposar  de
l'orientació  p
amb  l'EUM  i 
de  l'orientaci
accions  que 
traçabilitat 
l'orientació pr
 

6/06  Establir un no
dels  estudia
professorat i 
 

6/07  Definir  i  imp
professorat re

el GM de curs 2015-

a  informació  pública  al 
rups d’interès  sobre el 
els  informes que  sorge

e  la  secció  "Alumni"
professional  dels  titulat
crear el procediment 0
ió  professional,  on  s'in
es  realitzen  al  respe
amb  el  procedimen
rofessional del SGIQ de 

ou procediment de reco
ants  sobre  l'avaluac
un nou model d'enques

plementar  enquestes  d
especte del programa fo

 

-2016 – Escola Un

web  a  disposició 
SGIQ de  la UdG  i 

eixen al  llarg de  la 

Ga

Pl

Av

"  per  potenciar 
ts  com  la  relació 
07.PR.18 de gestió 
ncloguin  totes  les 
ecte  i  que  tingui 
nt  8_Gestió  de 
l'UdG. 

Re

Qu

ollida d'informació 
ció  docent  del 
sta  

Co

Qu

de  satisfacció  del 
ormatiu 

Co

Qu

niversitària MED

abinet de 

anificació i 

valuació UdG 

esponsable de 

ualitat EUM 

M

omissió de 

ualitat UdG 

omissió de 

ualitat UdG 

M

Informe de S
GRAU

Escola Uni

DITERRANI  

Alta 2.2

Mitjana 3.3

Alta 3.2

Mitjana 3.2

 

eguiment del cu
U EN MÀRQUET
versitària MED

 

42/45  

SGIQ UDG: P4_Seg

resultats i millora 

SGIQ EUM: 05.PR.

del sistema 

SGIQ UDG: P8_Ge

l’orientació profes

 

SGIQ UDG: P20_A

anàlisi de les enqu

docència 

SGIQ EUM: 08.PR.

PDI 

SGIQ UDG: P4_Seg

resultats i millora 

urs 2015-2016  
TING 

DITERRANI 

guiment dels 

de la titulació 

.02_Revisió 

Reestr

web  d

la  pol

UdG  i 

Sistem

Qualita

Creaci

centre

exhaus

la  vida

evidèn

referè

estió de 

ssional 

Crear J

Comun

accion

les ma

Creaci

07.PR.

profes

Administració i 

uestes de 

.08_Avaluació 

Revisió

l’enqu

Revisió

s’escau

guiment dels 

de la titulació 

Partici

comiss

Catalu

ructuració  de  la  pàgin

de  qualitat  que  recollir

ítica  de  qualitat  de  l

les dades agregades de

ma  de  Garantia  d

at. 

ó  de  la  pàgina web  de

e docent amb informaci

stiva  sobre  el  seu  SGIQ

a  de  les  titulacions  i  le

ncies  que  en  fa

ncia 

Junta Alumni

nicació  pública  de  le

ns Alumni  i realització d

ateixes 

ó  del  procedimen

18 Gestió de l’orientaci

ssional 

ó  i  nou  redactat  d

esta de docència 

ó  del  procediment,  s

u 

pació  activa  en  l

sió  d’enquestes  d’AQU

nya  que  disseny

a 

à 

a 

el 

e 

el 

ó 

Q, 

es 

n 

es 

e 

nt 

ó 

e 

si 

a 

U 

a 



 

 

Infor

IAI/16

IAI/16

IAI/16

IAI/16

rme de seguiment de

 

6/08  Definir  i  imp
estudiants  a
instal∙lacions 
 

6/09  Transformar e
docent, ajusta
centre. 
 

6/10  Millorar la ins
universitàries
 

6/11  Fomentar qu
que el doctor 
 

el GM de curs 2015-

plementar  enquestes  d
amb  els  recursos 
docents 

el SGIQ institucional en 
at a les dinàmiques i a la

serció laboral dels titula
s 

e el PDI de  l'EUM no d
 s'acrediti. 

 

-2016 – Escola Un

e  satisfacció  dels 
materials  i  les 

Ga

Pl

Av

el SGIQ del centre 
a realitat del propi 

Co

Qu

Co

Qu

ats en les funcions  Co

Qu

doctor es doctori  i  Di

Ac

niversitària MED

abinet de 

anificació i 

valuació UdG 

M

omissió de 

ualitat  UdG i 

omissió de 

ualitat EUM 

omissió de 

ualitat EUM 

M

irectora 

cadèmica 

M

Informe de S
GRAU

Escola Uni

DITERRANI  

Mitjana 3.2

Alta 3.3

Mitjana 3.3

Mitjana 3.3

 

eguiment del cu
U EN MÀRQUET
versitària MED

 

43/45  

SGIQ EUM: 05.PR.

del sistema 

SGIQ UDG: P4_Seg

resultats i millora 

SGIQ EUM: 05.PR.

del sistema 

SGIQ UDG: P29_R

SGIQ 

SGIQ EUM: 05.PR.

del sistema 

SGIQ UDG: P21_A

inserció 

SGIQ EUM: 08.PR.

de la inserció labo

graduats 

SGIQ UDG: P13_G

formació del profe

SGIQ EUM: 06.PR.

la formació del pe

urs 2015-2016  
TING 

DITERRANI 

.02_Revisió  aquest

Admin

guiment dels 

de la titulació 

.02_Revisió 

Partici

comiss

Catalu

aquest

Admin

evisió del 

.02_Revisió 

Revisió

proced

institu

nivell d

Revisió

SGIQ 

UdG 

Avaluació de la 

.09_Avaluació 

oral dels 

Elabor

compe

Gestió de la 

essorat 

.02_Gestió de 

ersonal 

Fomen

es  d

d’hora

Fomen

l’EUM 

d’hora

ta enquesta

nistració de l’enquesta 

pació  activa  en  l

sió  d’enquestes  d’AQU

nya  que  disseny

ta enquesta 

nistració de l’enquesta 

ó  progressiva  del

diments  del  SGIQ

cional  i  adaptació 

del centre 

ó dels procediments de

d’abast  general  de  l

ració  del  CV

etencial 

ntar que el PDI de l’EUM

doctori:  flexibilitzaci

aris i paquet econòmic 

ntar que el PDI doctor d

s’acrediti:  flexibilitzaci

aris,  paquet  econòmic 

a 

U 

a 

ls 

Q 

a 

el 

a 

V 

M 

ó 

e 

ó 

i 



 

 

Infor

IAI/16

IAI/16

IAI/16

IAI/16

rme de seguiment de

6/12  Conèixer dade
 

6/13  Obtenir  la  di
UdG del Grup
 

6/14  Disposar  de  d
estudiants am
 

6/15  Sol∙licitar  a 
formatives a B
 

el GM de curs 2015-

es sobre la inserció labo

stinció  de  Grup  de  Re
p de recerca SIMPED de 

dades  sobre  el  nivell  d
mb el TFG 

l'ICE  UdG  que  or
Barcelona 

 

-2016 – Escola Un

oral dels graduats Co

Qu

cerca  adscrit  a  la 
l'EUM 

Di

Ac

de  satisfacció  dels  Co

Qu

rganitzi  activitats  Di

Ac

niversitària MED

omissió de 

ualitat EUM 

irectora 

cadèmica 

omissió de 

ualitat EUM 

irectora 

cadèmica 

M

Informe de S
GRAU

Escola Uni

DITERRANI  

Alta 3.3

Alta 4.1

Alta 4.1

Mitjana 4.2

 

eguiment del cu
U EN MÀRQUET
versitària MED

 

44/45  

SGIQ UDG: P21_A

inserció 

SGIQ EUM: 08.PR.

de la inserció labo

graduats 

No hi ha vinculació

procés del SGIQ 

SGIQ UDG: P19_A

resultats acadèmi

SGIQ EUM: 08.PR.

dades i millora co

SGIQ UDG: P13_G

formació del profe

SGIQ EUM: 06.PR.

urs 2015-2016  
TING 

DITERRANI 

ajuda a

Avaluació de la 

.09_Avaluació 

oral dels 

Passar

gradua

als 6 m

Passar

gradua

gradua

Rebre 

enque

titulats

resulta

ó a cap  Sol∙lici

de Rec

Publica

distinc

adscrit

Anàlisi dels 

cs 

.05_Anàlisi de 

ntinua 

Establi

recolli

satisfa

amb e

Admin

Gestió de la 

essorat 

.02_Gestió de 

Reunió

sobre 

podrie

a la traducció de textos

r  un  qüestionari  al

ats  de  cada  promoció

mesos de graduar‐se. 

r  un  qüestionari  al

ats 36 mesos desprès d

ar‐se 

el  resultat  de  le

stes  de  satisfacció  del

s  UdG  (comparativ

ats UDG i EUM) 

tar  la distinció del Gru

cerca adscrit a la UdG 

ar  l’aprovació  de  l

ció  del Grup  de  Recerc

t a la UdG en el BOUdG

ir  una  sistemàtica  d

da  d’informació  de  l

acció  dels  estudiant

l TFG 

nistració de l’enquesta 

ó  amb  l’ICE  per  parla

les  accions  que  e

en fer a Barcelona 

ls 

ó, 

ls 

e 

es 

ls 

a 

p 

a 

a 

e 

a 

ts 

ar 

es 



 

 

Infor

IAI/16

IAI/16

ISC/17

ISC/17

 

 

rme de seguiment de

6/16  Disposar  de  d
estudiants am
 

6/17  Sistematitzar 
 

7/01  Modificar  els
dels informes

7/02  Crear  un  nor
matriculats a 

el GM de curs 2015-

dades  sobre  el  nivell  d
mb els serveis, PAS i orie

el seguiment acadèmic 

s  IFA  per  adequar‐los 
s de seguiment i acredita

rmativa  interna  per  a  t
un grau universitari de 

 

-2016 – Escola Un

de  satisfacció  dels 
ntació de l'EUM 

Co

Qu

dels expedients. Se

Ac

als  requeriments 
ació d’AQU. 

Di

Ac

ots  els  estudiants 
l’EUM. 

Di

Ac

niversitària MED

omissió de 

ualitat EUM 

ecretaria 

cadèmica 

M

irecció 

cadèmica 

irecció 

cadèmica 

M

Informe de S
GRAU

Escola Uni

DITERRANI  

Alta 5.1

Mitjana 5.1

Alta 1.4.

Mitjana 1.5

 

eguiment del cu
U EN MÀRQUET
versitària MED

 

45/45  

la formació del pe

SGIQ UDG: P4_Seg

resultats i millora 

SGIQ EUM: 05.PR:

del sistema 

SGIQ UDG: P6_Ate

tutorització dels  e

SGIQ EUM: 07.PR.

tutorització de l’e

SGIQ UDG: P19 An

resultats acadèmi

SGIQ EUM: 08.PR.

de dades i millora

SGIQ UDG: P11 M

que regulen i info

normatives que af

estudiants 

SGIQ EUM: P11 M

que regulen i info

normatives que af

estudiants 

urs 2015-2016  
TING 

DITERRANI 

ersonal

guiment dels 

de la titulació 

:02_Revisió 

Establi

recolli

estudi

PAS i o

Admin

enció i 

estudiants 

.17_Atenció i 

studiant 

Sistem

acadèm

estudi

nàlisis dels 

cs 

.08 Anàlisis 

 continua 

Dispos

aprova

Qualita

ecanismes 

rmen sobre 

fecten als 

Mecanismes 

rmen sobre 

fecten als 

Crear 

de fun

per  a

matric

l’EUM

 

ir  una  sistemàtica  d

da  d’informació  del

ants  amb  els  serveis

orientació de l’EUM 

nistració de l’enquesta 

matitzar  el  seguimen

mic dels expedients del

ants (excel) 

sar del nou formulari IFA

at  per  la  Comissió  d

at de l’EUM 

una  normativa  intern

ncionament i disciplinàri

a  tots  els  estudiant

culats  a  un  grau  d

e 

ls 

s, 

nt 

ls 

A 

e 

a 

a 

ts 

e 


