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1. DA
ADES IDE
ENTIFICA
ADORES
Universita
at

Universiitat de Girona

Nom del C
Centre

Escola U
Universitària MEDITERR
RANI

Dades de c
contacte

Edifici M
Mediterrani
c/ Rocafo
fort, 104
08015 Baarcelona
Telèfon: 608604958
www.meediterrani.com
m
e-mail: m
mediterrani@
@mediterran
ni.com

Responsab
bles de l’ela
aboració de
e l’informe
e de seguim
ment
Nom i cog
gnoms
Blanca Brau
ut Perulles
Olga Domín
nguez Pidal

Càrrec

Responsa
abilitat

Directora

Presidentaa de la CQC i
responsabl
ble de Qualita
at de l’EUM

Cap de la S
Secretaria Aca
adèmica

Anàlisi d’in
ndicadors

Composiciió de la Com
missió de Qualitat
Q
dell Centre Do
ocent que aprova
a
l’infforme de se
eguiment
(allargueu / escurceu la llista tant co
om us calgui))
Nom i cog
gnoms

Càrrec

Responsa
abilitat

Degana / D
Directora

President//a de la CQC i
Responsabble de Qualittat del
Centre

PDI

Coordinad
dor/a de l’esttudi Grau en
Màrquetin
ng

PDI / coord
dinador TFG
G i SIMPED

Professor//a del departtament
d’Empresaa

PDI / coord
dinador pràcctiques GM

Professor//a del departtament
d’Empresaa

Agathe Gueerrero

Estudiant 3
3r Grau en Màrqueting
M

Estudiant de grau en Màrqueting
M

Olga Domín
nguez Pidal

Cap de la S
Secretaria Aca
adèmica

Secretaria Acadèmica

Montserrat Escudero Ba
arau

PAS

Representtant del PAS

Sergi Serra

Bicimarkett.com

Representtant extern

Eulogio Arzza Casarello

Administraador de l’EUM
M

Secretari

Blanca Brau
ut Perulles

Oscar Gutiéérrez
Joan Franceesc Fondevila
Lluís Feliu
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Josefina Pattiño

Delegada d
del Rector per a centres
adscrits Ud
dG

Delegada d
del Rector pe
er a centres
adscrits Ud
dG

Pilar del Acebo

Tècnica GP
PA

Membre d
del GPA
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Titulacion
ns impartid
des al Centr
re
Denomina
ació

Codi RU
UCT

Crèd
dits
ECTS

y
Any
d’im
mplantació

Responsa
able
ensenyam
ment/
Coordina
ador de
màster

Grau en Turrisme

2500329
9

240

2009
9

Blanca Bra
aut Perulles

Grau en Mààrqueting

2502948
8

240

2013
3

Blanca Bra
aut Perulles

Data d’apro
ovació de l’infforme de seg
guiment:





Aprrova per la Co
omissió d’Av
valuació Inteerna en la sesssió del 24 de
e febrer 20177
Aprrova per la Co
omissió de Qualitat
Q
del C
Centre en la sessió
s
del 28 de febrer 20
017
Aprrovada per la
a Junta de Fa
acultat/Escolla en la sessiió del 2 de març
m
2017
Aprrovada per Comissió de Qualitat
Q
en laa sessió 2/20
017 de 27 d’ab
bril de 2017
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2. Procés d’ela
aboració de l’inforrme de se
eguimentt (ISC)

AQU Catalu
unya estableeix que el procedimen
nt de seguiment de less titulacionss s’ha d’alin
near amb ell
procedimen
nt d’acreditacció de les mateixes,
m
el ccontingut de l’ISC és el mateix
m
que eel fixat per als
a informess
d’acreditaciió. Tanmateiix, i per tal de centrar la reflexió en els aspec
ctes més relllevants, els ISC anualss
consistiran en la valorració dels ap
partats 3 (V
Valoració dee l’assolimen
nt dels estàn
ndards de qualitat)
q
i 4
(Valoració i proposta deel pla de millo
ora).
ó d’aquest in
nforme de seg
guiment ha sseguit el proccediment dell SGIQ de laa UdG P4 Seg
guiment delss
L’elaboració
resultats i m
millora de la titulació.
t
Per a la sevva elaboraciió s’han utilitzat tota la informació recollida en
n el catàleg d’evidènciess i el corpuss
d’indicadorss definits co
om a necesssaris en el sseguiment de
d les titulac
cions, seguin
nt les directtrius d’AQU
U
Catalunya i facilitats peer la Universsitat i l’escolaa. Totes aqu
uestes evidèn
ncies estan reecollides en un aplicatiu
u
informàtic q
que està a dissposició de tots els memb
bres de la Co
omissió de Qu
ualitat del Ceentre.
El Consell de Govern de la UdG
G va aprovar
ar, el 28 dee maig de 2015,
2
el Regglament d’orrganització i
funcionameent de l’estru
uctura respon
nsable del Siistema de ga
arantia intern
na de la quaalitat (SGIQ) dels estudiss
de la Univeersitat de Giirona. Aquesst reglamentt fixa la creació, composició i funciions de les Comissió
C
dee
Qualitat de Centre Doceent (CQC). Aquesta
A
comisssió és l’òrga
an responsab
ble dels proceessos de qua
alitat relatiuss
a les titulaccions oficialss de cada cen
ntre docent. la CQC hau
urà de vetllarr per la quallitat en el pla
antejament i
desplegameent dels proccessos de verificació, segguiment, mo
odificació i acreditació
a
d
dels estudis de
d grau i dee
màster impaartits en el ceentre, així co
om també deels processos del SGIQ a nivell
n
de centtre docent.
Ha estat aq
questa Comisssió de Qualittat del centrre qui ha ana
alitzat les evidències i approvat aquest informe dee
seguiment i el pla de millora en la se
eva sessió dee data 28 de febrer
f
de 20117.
No s’han trrobat especia
als dificultats a l’hora dee disposar dels
d
indicado
ors i evidènci
cies que han servit per a
l’anàlisi de les titulacion
ns. Val a dir que el seguiiment del Grrau en Màrq
queting es faa tot just després d’haverr
passat la vissita d’acredittació del Grau en Turismee, així doncss, els objectiu
us de milloraa són els que s’han definitt
durant el prrocés d’acred
ditació del Grrau en Turism
me i que afeccten al Grau en
e Màrquetin
ng.
La Junta dee Govern deel centre va aprovar
a
l’info
forme de seg
guiment en la sessió del 2 de març de
d 2017. I la
a
Comissió dee Qualitat dee la Universittat va analitzaar i aprovar l’ISC
l
en la se
essió 2/2017 de 27 d’abrill de 2017.
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3. Va
aloració de
d l’assoliiment dells estànda
ards d’acr
reditació
ó

Estàndar
rd 1: Qualitat del pro
ograma fo
ormatiu

1.1. El pe
erfil de co
ompetènciies de la titulació és consisttent amb els requiisits de la
a
disciplina
a i amb el nivell form
matiu corrresponentt del MECES.
dis i l’estr
ructura de
el currícu
ulum són coherentts amb el perfil de
e
1.2. El plla d’estud
competèn
ncies i amb els objec
ctius de la
a titulació..
L’Escola Un
niversitària Mediterrani
M
(EUM) imp
parteix les seegüents titulacions: Grau
u en Turism
me i Grau en
n
Màrquetingg, tal com s’eespecifica a l’apartat 0 D
Dades identtificadores... Com a evid
dències es presenten
p
elss
enllaços a lees memòries originals:

mediterrani. com/ca/grau
u‐en‐marque
eting/
Grau en Mààrqueting: https://www.m
Grau en Turrisme: https:://www.med
diterrani.com
m/ca/grau‐en
n‐turisme/
Des de la veerificació, la titulació
t
no s’ha
s
sotmès a cap procés de modificac
ció.
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1.3. Els e
estudiants admesos tenen el p
perfil d’ac
ccés adequ
uat per a la titulaciió i el seu
u
nombre é
és coheren
nt amb el nombre
n
de
e places offertes.
Valoració
ó dels prin
ncipals ind
dicadors:
Taules per
r als graus

Taula 1.1 O
Oferta, dem
manda i ma
atrícula
Titu
ulació: Grau
u en Màrque
eting

Curs
2013-2014

Placces ofertes
Dem
manda 1era op
pció
Estu
udiants de nou
u ingrés
Perccentatge d’acccés en primera
a preferència
Perccentatge d’acccés en matricu
ula a setembre *

60
10
32
0,17
56,25

Curs
2014-115
60
63
76
1,05
19,74

Cur
rs
2015-2
2016
60
61
67
1,02
19,40

Taula 1.2. Nota de talll
Curs
2013-2014
4
Nota de tall juny PAU
P
Nota de tall juny CFGS*
C

5
5

Curs
2014-115
5
5

Cur
rs
2015-2
2016
5
5

Taula 1.3. Nota d’acc
cés
Curs 2015
5-16
Batxillerat / COU amb PA
AU *
CFGS*

Perc
centatge de nota
n
d’accés
5-6

6-7

7-8

8-9

+9

57,65
5
19,18
8

32,94
50,68

5,88
23,29

3,53
5,48

1,37

* Pendent disp
ponibilitat Wind
ddat

Taula 1.4. Via d’accés
s
Curs 2015
5-16

N

%

Batx./COU amb PAU
FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS
C
Univ. Batx.// COU + Diplo
omat. Llicenciiat
Més grans d
de 25 anys + Més
M grans de 40
4 anys
Altres accesssos

23
34
10
---

34,,33
50,,75
14,992
---

Valorem mo
olt positivam
ment l’acceptació que ha ttingut el Gra
au en Màrqu
ueting, except
ptuant el prim
mer curs quee
estàvem en
n procés de verificació
v
del Grau. Totts els altres cursos hem omplert tottes les place
es que tenim
m
adjudicadess.
Després de veure les dades, el que potser
p
ens criida més l’ateenció és l’alt percentatge d’estudiantss procedentss
per la via d
de CFGS en el
e curs 15/16
6. Dels 34 esstudiants pro
ovinents de CFGS, 31 esstudiants han
n estudiat ell
CFGS en Geestió Comerccial i Màrque
eting. Aquessta via d’accéés era molt atractiva
a
perr els estudian
nts, doncs ess
tractava d’u
un CFGS d’un
n any acadèm
mic de durad
da i permetiia accedir al Grau en Mààrqueting am
mb 24 crèditss
reconeguts. Però el CFG
GS en Gestió Comercial i Màrqueting
g s’ha deixat de cursar a ppartir del curs 15/16 i ha
a
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estat substittuït per el CF
FGS en Màrq
queting i Pub
blicitat que téé una durada
a de 2 anys. P
Per tant prev
veiem que éss
possible quee en els següents cursos el
e percentatgge d’estudian
nts de nou acc
cés via CFGSS disminueix
xi.

1.4. La tittulació dis
sposa de mecanisme
m
es de coor
rdinació ad
dequats.
Objectiu dell Pla de Millo
ora relaciona
at amb aquesst subestànda
ard: (si és qu
ue n’hi ha)

Codi

IAE/16/01

ISC/17/01

Codi

Objecctiu
Incremen
ntar la particcipació dels
represen
ntats dels esttudiants en eels
diferentss òrgans de l’’EUM

ecció
Dire
Acad
dèmica

Modificar els Informe
es Finals
d’Assignaatures (IFA) per adequarr‐los
als requeeriments delss informes d ’AQU

Dire
ecció
Acad
dèmica

Objectiu
u

Incrementaar la participa
ació dels
representats dels estud
diants en el
IAE/16/01
Consell d'Esstudis

Acció 1

Acció 2

Acció 3

Re
esponsable

Ressponsable
Direcció
Acadèmica

Prioritat

Alta

Alta

Estud
dis
GT, GM i Doble
Grau

GT, GM i Doble
Grau

Prioritat
Alta

Estud
dis
GT, GM i Doble
Grau

INFORM
MACIÓ AL
LS ESTU
UDIANTS PER DONAR A CONÈIXE
ER
PARTICIPACIÓ EN
N ELS DIFE
ERENTS ÒR
RGANS DE LA UNIVER
ERSITAT

LA

En les divverses reunio
ons de la Coomissió de Qualitat
Q
s’ha informat alss estudiants sobre la
seva partiicipació en ells diferents òòrgans de la universitat.
u
Acció asso
olida (100%)
Potencia
ar una fr
ranja horà
ària setma
ana sense
e classe p
per activittats de
participa
ació dels es
studiants
En els horraris del sego
on semestre els divendres a partir de mig matí esttan lliures de
e classe.
Acció asso
olida (100%)
Assistèn
ncia dels alu
umnes en e
els diferentts organism
mes de partticipació de
e l’EUM
Aquest seeguiment es realitzarà
r
a fiinals de curss 16/17
Acció asso
olida parcialment (40%)

de millora assolit parcialment, e
es deixa oberta pel curs 2016/17..
Objectiu d
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Codi

Objectiu
u

Modificar els
e Informes Finals
d’Assignatu
ures (IFA) pe
er adequar‐loos
ISC/17/01
als requerim
ments dels in
nformes d’AQ
QU

Acció 1

Ressponsable
Direcció
Acadèmica

Prioritat
Alta

Estud
dis
GT, GM i Doble
Grau

Disposar de
el nou formu
ulari IFA apr ovat per la Comissió
C
de Qualitat de l’EUM
La comissió
ó de qualitat de l’EUM vaa aprovar el 08/02/2017
0
el
e nou formaat d’IFA16/17
7, on
s’ha inclòs l’estàndard 6 dels inform
mes de seguim
ment i acred
ditació d’AQU
U. A mitjans de mes
de febrer to
ots els docen
nts que haginn tingut docè
ència durant el primer seemestre del curs
c
16/17 rebraan el nou forrmat d’IFA
Acció assolida satisfactò
òriament (1000%)

Objectiu dee millora asssolit plenam
ment al 100%
% i tancat

1.5. L’apllicació de les difere
ents norm
matives es realitza de
d manera
a adequad
da i té un
n
impacte p
positiu sob
bre els res
sultats de la titulació.
Objectiu dell Pla de Millo
ora relaciona
at amb aquesst subestànda
ard: (si és qu
ue n’hi ha)

Codi

ISC/17/02

Acció 1

Objecctiu

Re
esponsable

Crear una normativa interna per a tots
Dire
ecció
diants matriculats a un grrau
els estud
Acad
dèmica
universitari de l’EUM
M

Prioritat

Estud
dis

Mitjana GT, GM i Doble
Grau

Crear una normativa
a interna de ffuncioname
ent i disciplin
nària per a toots els estud
diants
matriculaats en un gra
au universitaari de l’EUM
M
A la CQEUM del 08/0
02/2017 la Drra. Blanca Brraut va comu
unicar que duurant el sego
on
semestree es treballarria en aquestta normativaa i que es pen
njaria en el ggrup de treba
all de
CQEUM per
p aprovar‐‐la en la darrrera CQEUM d'aquest currs que serà eel 23/06/201
17.

Acció asssolida parcialment (10%)
Objectiu d
de millora assolit par
rcialment, e
es deixa ob
berta pel cu
urs 2017/18
8, quan s’ha
aurà de
disposar d
d’una norm
mativa oper
rativa apro
ovada i púb
blica.
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Estàndar
rd 2: Pertin
nència de la inform
mació públiica
2.1. La in
nstitució publica
p
infformació v
veraç, com
mpleta, ac
ctualitzada
a i accessiible sobre
e
les caractterístiques
s de la titu
ulació i el sseu desen
nvolupame
ent operattiu.
El Pla de miillores de l’EU Mediterra
ani recull duees accions dee millora en relació
r
al subbestàndard 2.1.

Codi

Objectiu
u

Responsable Prioritat

Disposar d’informació sobre
s
el clau stre
nsable
docent de l’EUM, tan a la web de
Respon
IAI/16/02 l’EUM com a la plana pe
ersonal de laa
de Quaalitat
web UdG
La informacció pública de les
UdG
assignaturees no només ha d’estar
disponible en
e català, sin
nó que es puugui Servei
IAI/16/03
disposar en
n tot els idiom
mes
inform
màtic
d’impartició
ó

Codi

IAI/16/02

Acció 1

Objectiu
Disposar d’informació sobre el
d
de l’E
EUM, tan a laa
claustre docent
web de l’’EUM com a la plana
personal de la web UdG
U

Responsable
Respon
nsable
de Quaalitat

Alta

Estudis
Grau een Turisme
Grau een Màrquetin
ng
Doble Grau en Turisme i
Màrquueting

Grau een Turisme
Grau
een Màrquetin
ng
Mitjana
Doble Grau en Turisme i
Màrquueting

Priorita
t
Altta

Estudis
Grau e n Turisme
Grau e n Màrquetin
ng
Doble G
Grau en Turiisme i
Màrqu eting

Crear el nou
n apartat de claustree docent a la web de l’EU
UM
Aquesta acció
a
s’ha rea
alitzat correcctament i a l’’actual web de
d l’EUM s’in
ncorpora info
ormació
sobre el CV
C del professsorat. Així m
mateix s’ha establert
e
el prrotocol de coomunicació in
nterna
del quadrre docent de cada curs all departamen
nt de comuniicació de l’EU
UM per a que
e en tot
moment tingui la info
ormació actu
ualitzada a la
a web de l’EU
UM. El 100%
% dels professsors que
interveneen en els dife
erents graus de l’EUM esttan inclosos a la web, tal i com s’estab
bleix en
el requerriment del llindar estableert en aquesta
a acció i per aquest
a
motiu
u, aquesta accció està
assolida al
a 100% i es dona per tan
ncada..

Acció asssolida plenam
ment (10%)

Acció 2

Actualitzzar la pàgina personal deels docents a la web UdG
G
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La majorria dels profe
essors que in
ntervenen en
n els diferen
nts graus de ll’EUM tenen
n la seva
plana perrsonal actualitzada a la web UdG. La
L responsablle de qualitaat juntament amb els
diferentss caps de dep
partament h
ha insistit en diverses oca
asions en qu
uè tots els prrofessors
han de teenir la plana personal acttualitzada, peerò l’indicad
dor del curs 115/16 ens mo
ostra que
només ell 72% dels professors ten
nen la inform
mació a la web UdG i el nostre llinda
ar és del
100%, peer aquesta raó no es tan
nca aquesta acció i es fa
arà un seguim
ment durantt el curs
16/17 perr que tots els professors tinguin la seva plana pe
ersonal actuaalitzada. A fiinals del
curs 16/117 es determiinarà si es poot procedir all tancament de l’acció 2.

Acció asssolida parcialment (72%)
Objectiu d
de millora assolit par
rcialment, es deixa ob
berta fins a la finals d
del curs 16
6/17, on
s’espera q
que la totallitat del PDI hagi omp
plert la seva
a informaciió en la web
b UdG.

L’IAI/16/0
03 fa referèència al SGIQ UdG P22
2 Procés de difusió púb
blica i al SG
GIQ EUM 05.PR.03.
0
Ell
responsablee d’aquesta acció
a
de milllora és la Ud
dG i el term
mini establertt per a dispoosar d’inform
mació de less
assignatures en els diferents idiome
es d’imparticció és en el 1r
1 semestre 16/17.
1
Duran
nt el seguime
ent realitzat,,
t
perqu
uè encara no es disposa d’aquest
d
serve
ei. Caldrà torrnar a deman
nar a la UdG
G
aquesta acció no es pot tancar
q gestiona les fitxes dee les assignattures per a qque es puguin configurarr
que faci les millores en l’aplicatiu que
diversos idiomes.

nstitució publica info
formació ssobre els resultats
r
acadèmics i la satisfa
acció.
2.2. La in
Objectiu dell Pla de Millo
ora relaciona
at amb aquesst Subestànd
dard: (si és qu
ue n’hi ha)

Codi

Objectiu
u

Donar amplia informació pública al
web a dispo
osició de tots els grups
d'interès so
obre el SGIQ de la UdG i ddel
IAI/16/04 centre, delss informes que sorgeixenn al
llarg de la vida
v de la titu
ulació i de less
evidències que ho acred
diten.

Ressponsable
Gabine
et de
Planificcació i
Avaluaació

Prioritat

Alta

Estud
dis

GT, GM i Doble
Grau

L’IAI/16/0
04 fa referèn
ncia tan a la web
w de la Ud
dG com de l’’EUM i sego
ons el seguim
ment efectuatt en data dell
10/02/20177 en totes duees webs està actualitzadaa la informacció del SGIQ i dels inform
mes que han sorgit a llarg
g
de la vida d
de les diferen
nts titulacionss. Tot i que aaquest objecttiu tenia com
m a termini eel curs 17/18,, es dona perr
tancat, ja qu
ue totes les actualitzacion
a
ns que puguiin tenir tots dos SGIQ es faran públiccs en els espa
ais webs quee
tenen habiliitats. Aquestt objectiu esttà totalment assolit (100%
%) i es dona per tancat.
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2.3. La in
nstitució publica el SGIQ
S
en qu
uè s’emma
arca la titu
ulació.
El SGIQ de l’EUM es públic i ess pot consu
ultar en aqu
uest link htttps://www.m
mediterrani.ccom/ca/qui‐

som/sistem
ma‐de‐qualitaat/
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Estàndar
rd 3: Eficàc
cia del sistema de g
garantia in
nterna de la
l qualitatt de la titulació
L’Escola Univversitària Med
diterrani dispo
osa del SGIQ qque es va com
mençar a implantar l’any 20002 i es va acrreditar sota laa
Norma ISO p
per la certificaadora AENOR
R. La implantaació del SGIQ ens ha permè
ès mantenir uuns estàndard
ds de qualitatt
alts i entrar en la cultura de la millora continua de les titulacion
ns i la institució. D’altra ba nda, com a centre adscrit,,
Q de la UdG i per aquest m
motiu tots els nostre proced
diments s’hann anat actualitzant amb elss
l’EUM ha de seguir el SGIQ
s
el SGIQ UdG i el SG
GIQ EUM és el sistema dee
criteris del SSGIQ UdG. Aixxí doncs a nivvell macro orgganitzatiu es segueix
qualitat operratiu a nivell de
d centre. La següent
s
taula mostra la sinèrgia entre els dos sistemees de qualitat:
Taula 1
PROCEDIMENTS SGIQ UDG
P1_ Definició
ó del marc de SGIQ UdG
P4_Seguimen
nt dels resultaats i millora de
e la titulació
P21_Avaluacció de la insercció
P22_Procés d
de difusió pública
P28_Acreditaació de titulaccions
P29_Revsisió
ó del SGIQ
P2_Disseny, modificació i extinció de tittulació
P3_Planifiaciió i impartició
ó de la docència

CEDIMENTS SIIGQ EUM
PROC
05.PR
R.01_Definició
ó i comunicaació de la política
p
i els
objecctius de qualitat
05.PR
R.02_Revisió del
d sistema
08.PR
R.09_Avaluació de la inserciió laboral delss graduats
05.PR
R.03_Comunca
ació interna
05.PR
R.02_Revisió del
d sistema

07.PR
R.03_Disseny del
d programa
07.PR
R.10_Realitzacció del curs
P5_Captació del estudiantts, admissió i matrícula
m
07.PR
R.01_Captació
ó
07.PR
R.02_Admissió
ó
P6_Atenció i tutorització dels
d estudiantts
07.PR
R.17_Atenció i tutorització dde l’estudiantt
P7_Mobilitatt dels estudian
nts
07.PR
R.16_Gestió de
e la mobilitat Erasmus
P8_Gestió dee l’orientació professional
Relaccionat amb aquest proceddiment, a l’EUM fem les
accions del CV com
mpetencial i dee la borsa de treball, però
05]
no tenim establert un procedim ent [IAI/16/0
P9_Gestió dee les pràctiquees externes
07.PR
R.08_Pràctiques nacionals i internacionals
P10_Gestió de les incidències, reclamacionns i 08.PR
R.04_Gestió d’incidènciess, no conformitats i
reclam
macions
suggeriments
P11_Mecanissmes que regulen i informe
en sobre norm
matives que affecten els estu
udiants
P12_Accés del personal accadèmic
06.PR
R.01_Captació
ó i selecció dell PDI i PAS
P13_Procés d
de gestió de la
l formació de
el personal doocent 06.PR
R.02_Gestió de
e la formació del personal
i investigado
or
P15_Procés de captació i selecció del perrsonal 06.PR
R.01_Captació
ó i selecció dell PDI i PAS
d’administració i serveis
P16_Procés de definició i implemen
ntació del pl a de 06.PR
R.02_Gestió de
e la formació del personal
formació del PAS
P18_Gestió d
de recursos materials
m
i servveis
06.PR
R.03_Planificació i realitzaciió del manten
niment
P19_Anàlisi d
dels resultats acadèmics
08.PR
R.05_Anàlisi de dades i milloora continua
P20_Procés d’administracció i anàlisi de
e les enquestees de 08.PR
R.08_Avaluació PDI
docència
En total el SG
GIQ de l’EUM
M té 19 proced
diments prop is i 4 procediments del SGIQ de la UdG
G són transverrsals: P28, P2,,
P11 i P12 (filees ombrejadees de color bla
au).
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3.1. El SG
GIQ imple
ementat té
t processsos que garanteixe
g
n el disse
eny, l’apro
ovació, ell
seguimen
nt i l’acred
ditació de les titulaccions.
El SIGQ de la UdG va ser certificat per
p ANECA l’any 2010. Actualment
A
consta
c
de 31 procedimen
nts, cadascun
n
dels quals d
disposa delss indicadors necessaris p
per mesurarr la seva efic
ciència. Delss processos directamentt
relacionats amb el segu
uiment i qua
alitat de la tiitulació en destaquem
d
4, alguns d’ellls aprovats o modificatss
després de ll’acreditació de l’Escola
- P2 Disseny, modiificació i extinció
e
de
e la titulac
ció, que rec
cull la maneera de proccedir des dee
l’elaboració de la memò
òria de l’estud
di fins a la seeva publicaciió al BOE. Ell procedimen
nt descriu de
e forma clara
a
les passes a seguir en ell disseny i ap
provació de lles titulacion
ns així com les responsabbilitats de to
ots els agentss
que hi interrvenen; (v. Evidència
E
3.3
3.1). Aquest p
procedimentt va ser desc
crit i aprovatt a l’octubre de 2010 i ess
troba en pro
océs de revisió.
- P4 Seguiiment dels
s resultats i millora d
de la titula
ació. Aquestt procedimen
nt va ser ap
provat per la
a
Comissió dee Qualitat ell 15/10/2010
0 i modificatt per la CQ en
e la sessió 1/15
1
de 30/0
01/2015, seg
guint la nova
a
Guia per al seguiment de
d les titulacions oficials de grau i màster (versió
ó: 3.0 Novem
mbre de 2014
4), que alinea
a
els procés d
de seguimentt i acreditaciió. El curs 2 015-16 és el primer en què
q s’ha dut a terme els informes dee
seguiment d
del curs 2014-15 amb aq
questa nova eestructura. Amb
A
tot, i co
om s’explicarrà més enda
avant, el mess
d’abril de 2
2016 la UdG
G ha introd
duït canvis aaddicionals al procés de
d seguimentt per donarr una majorr
consistènciaa al cicle de millora
m
contínua dels enssenyaments.
- P28 Acre
editació de titulacions
s . Aquest prrocediment va
v ser aprova
at per la Com
missió de Qua
alitat en data
a
18 de setem
mbre de 2014..
- P31 Gesttió de la miillora dels centres do
ocents. Aquest procedim
ment explicitta com cal de
efinir i fer ell
seguiment d
d’un pla de millora
m
de ma
anera que ab
braci tots els objectius de
e millora resu
ultants dels processos
p
dee
seguiment i acreditació,, així com totes aquelles millores quee el centre hagi detectat per altres mitjans.
m
Es va
a
aprovar perr Comissió dee Qualitat en
n la sessió 6/2
2016 de 16 de juny.
L’any 2010
0 el SGIQ dee la UdG ess va dissenyyar com un sistema d’a
abast instituccional i com
mú a tota la
a
universitat, amb la volu
untat de gara
antir una man
anera de proccedir homogè
ènia a tots ells centres. El
E SGIQ de la
a
UdG, plenam
ment vigent,, permet una
a organitzacióó alineada am
mb els objectius de qualiitat institucio
onals, per béé
que la sevaa implantació efectiva a nivell del ccentre docen
nt mostra asspectes a m
millorar. A diiferència dell
plantejamen
nt que se n’havia fet fin
ns ara, certaament més ambigu, AQ
QU Catalunyya situa avuii els centress
docents com
m a principa
als òrgans ressponsables d
de la qualitatt en el marc VSMA. AQU
U identifica ara
a també ell
SGIQ com lla peça central dels proce
essos de garaantia de la qu
ualitat a nive
ell de centre. Aquesta nov
va orientació
ó
fa necessarii adaptar alg
guns dels pro
ocediments d
del SGIQ acttual, més institucional, a la realitat específica
e
dell
centre docent i, amb aix
xò, aconseguiir una majorr implicació dels
d agents im
mplicats en eel seu desple
egament. Perr
assolir aqueest objectiu la
a UdG identiifica el Pla d
de Millora com
c
un eleme
ent central (vveg. subestàn
ndards 3.3.)
Per fer la rrevisió dels processos del
d marc VS
SMA es com
mpta amb la
a participacióó de tots ells col·lectiuss
universitariis implicats. Aquesta
A
partticipació es p
planteja a niv
vells diferents.
En primer
r lloc, per mitjà
m
dels òrg
gans responsaables de la qualitat:
q
la Co
omissió de Q
Qualitat de la
a UdG (CQ) i
les Comissions de Quallitat de Centres (CQC). L
La CQ de la UdG va ser creada l’anyy 2010 segon
ns l’acord dee
Consell de G
Govern de la
a sessió 4/10 de 29 d’abrril de Creació
ó de la comisssió de qualiitat (CQ) i ap
provació dell
seu reglameent d’organiització i funccionament. L
La CQ té una
a composició
ó plural, que garanteix la participació
ó
activa dels diferents co
ol·lectius: el rector (o vvicerector qu
ue delegui), el vicerectorr amb comp
petències dee
Qualitat, 2 m
membres extterns, la gere
ent, 2 deganss, 2 directorss de departam
ment, 1 direcctor d’institu
ut de recerca,,
2 membres del personall docent i inv
vestigador, 1 membre dell personal d’administraciió i serveis, 2 estudiants,,
el cap del G
Gabinet de Pla
anificació i Avaluació.
A
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Les unitats estructuralss (centres do
ocent, departtaments i insstituts), per la seva band
da, tenien la seva pròpia
a
Comissió dee Qualitat, que
q vetllava per
p la qualitaat dels estud
dis assignats a cada una d’elles. Postteriorment, i
amb la finallitat d’adapta
ar les estructtures de la U
Universitat alls nous reque
eriments d’A
AQU Catalunya (2015), la
a
Universitat va substituiir les Comisssions de Quaalitat de les Unitats estrructurals perr una única Comissió dee
Qualitat de Centre doceent, que abra
aça tots els eestudis de gra
au i de màstter vinculats al centre. Aquesta canvii
queda reflecctit en el doccument Regllament d’org
ganització i funcionamen
f
nt de les estrructures resp
ponsables dee
la qualitat d
dels estudis dels centres docents de lla Universita
at de Girona
a, aprovat peer la CQ en la
a sessió 2/15
5
de 20 d’abriil i posteriorm
ment pel Con
nsell de Goveern en la sesssió 4/15 de 28
2 de maig.
Per tal de du
ur a terme aq
questes funcions la CQ dee centre doceent està form
mada per:











a Facultat o director/a
d
dee l’Escola: Drra. Blanca Braut
Deggà/-ana de la
La p
persona resp
ponsable dels processos de qualitat del
d centre (R
RespQ), que sserà proposa
at i nomenatt
pel degà/-ana o director/-orra: Dra. Blan
nca Braut
Els//les coordin
nadors/ores de tots els estudis de grau
g
i de màster
m
del ceentre docentt: Dr. Oscarr
Guttiérrez, Dr. Arnaud
A
Laygu
ues, Dra. Eleena Puiggrós,, Emilio Desc
cárrega
Un//a professorr/a de cada departamen
nt la docènciia majoritària del qual sigui en elss estudis dell
cen
ntre: Dr. Joan
n Francesc Fo
ondevila, Llu
uís Feliu
2 esstudiants dee grau dels estudis imparrtits al centrre escollit pel Consell d’E
Estudiants i designat pell
deggà/degana o director/dire
d
ectora: Yulia Trufanova, Agathe
A
Guerrero
2 reepresentant del PAS, les funcions d
del qual ting
guin relació amb l’organ
nització i la gestió de la
a
doccència del cen
ntre: Olga Do
omínguez i M
Montserrat Escudero
E
Fins a un màxim
m de 3 representants d’orrganitzacion
ns externes re
elacionades aamb els estu
udis de grau i
de m
màster del ceentre docentt, a propostaa del degà o director
d
del centre docen
nt: Elisabeth Armengual,,
Iván
n Santos i Seergi Serra
L’ad
dministradorr/a de l’àrea d’estudis, qu
ue farà les funcions de secretari: Euloogio Arza
Dellegat/da del//a Rector/a per
p a Centress Adscrits Ud
dG: Dra. Jose
efina Patiño
del Gabinet que assistirà
Un membre dell GPA (Gabin
net de Planifi
ficació i Avalu
uació) nomenat pel Cap d
à
a lees reunions amb veu però
ò sense vot: P
Pilar del Aceb
bo

Tot i que see’n poden con
nsultar les fu
uncions en l’ acord esmen
ntat, entre aq
questes en deestaquen due
es: 1) Vetllarr
per l’acomp
pliment dels requisits
r
de qualitat
q
en ell Marc VSMA
A dels estudis organitzatss en el centre
e docent; i 2))
Vetllar per la qualitat del
d desplegam
ment del SGIIQ a nivell de
d centre doc
cent, tenint en compte que
q una partt
dels processos que el SGIQ
S
inclou són responssabilitat direecta del centtre docent i una altra só
ón processoss
transversalss de la Univeersitat, els qu
uals seguiran
n necessàriam
ment directriius comuness a tots els ce
entres. Per la
a
seva importtància, destaca el rol del responsable
r
de qualitat del
d centre, qu
ue té com a ffuncions: 1) Coordinació,
C
,
seguiment i millora dels
d
processo
os de qualittat del centtre; 2 Coord
dinació, segu
uiment i millora
m
de la
a
implantació
ó del SGIQ a nivell de cen
ntre docent.
Les compossició i funcio
ons de la CQ
QC i les funciions del resp
ponsable de qualitat del centre doce
ent posen en
n
evidència laa participació
ó activa dels diferents
d
coll·lectius impllicats.
En segon llloc, la participació de to
ots els col·lecctius implicatts es garanteix a través deels instruments explicatss
a continuacció en el subeestàndard 3.2
2
En tercer llloc, remeteem als diferen
nts processoss del SGIQ per
p veure igua
alment la par
articipació de
els col·lectiuss
en cada un d
d’ells, segonss cada cas.
Finalmentt, la particip
pació activa
a dels grupss d’interès es
e promou per
p mitjà dee tots els processos
p
dee
comunicació
ó i transparèència vinculats al marc VSMA, amb
b procedimen
nts i períodees establerts de consulta
a
directa i/o eexposició púb
blica d’inform
mes i resultaats. Els resulttats de les ac
creditacions s’informen en
e els òrganss
de gestió deel centre (com
missió de gov
vern i junta d
d'escola ).
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Titulació

Procés

Grau en Màrq
queting

Seguimen
nt 15/16

Grau en Turiisme

Acreditacció

Resultat
R
No
N presentat a
AQU
A
En
E curs

Per a cada ttipus d’enqueesta:
CARAC
CTERÍSTIQU
UES METOD
DOLÒGIQUE
ES DE L’INST
TRUMENT I PROCEDIM
MENT
Nom

Format del lliuramen
nt

Qü
üestionari d’o
opinió dels estu
udiants sobre l’actuació
doocent del profe
fessorat ( Enqu
uestes de docèència)
En
nquesta via weeb.
Prrocediment d’anàlisi i admin
nistració de lees enquestes de
d
doocència.
Toots els estudia
ants de grau. S’enquesten
S
tot
ots els
prrofessors que fan,
f
com a mín
nim 1,5 crèdits
ts a
l’aassignatura.
Cu
urs 13/14: 37,7
79%
Cu
urs 14/15: 32,16%
Cu
urs 15/16:26,9
9o%
Viia Web

Periodiccitat

Seemestral

Instrum
ment/procedim
ment1
(Dimenssions o ítems de satisfacció inclo
osos)

Població
ó (N total destin
nataris)

Percenttatge de particcipació

Valoracció de la utilita
at del procedim
ment, de la siggnificació de la
a mostra i de la
a periodicitat. Aspectes de
millora..
El proceediment és útiil ja que perme
et al professorr detectar i corrregir aquells aspectes
a
en quuè no s’assoleiix
un índex de satisfacciió adequat. Aix
xí mateix perm
met als respon
nsables acadèm
mics tenir infoormació sobre
l’actuacció docent del professorat
p
de
el seu centre o departamentt.
La perio
odicitat és la correcta.
c
L’aspecte de millorra és l’índex dee resposta, tem
ma sobre el quual ja s’hi està
treballaant [IAI/16/06
6]

Nom

En
nquesta de titu
ulats

Instrum
ment/procedim
ment2

En
nquesta via weeb

(Dimenssions o ítems de satisfacció inclo
osos)

Població
ó (N total destin
nataris)

Percenttatge de particcipació
Format del lliuramen
nt

Toots els titulatss de grau
GM
M s’activarà a partir del currs 17/18, quan
n tinguem la
prrimera promoció de graduatts en màrquetting.
GM
M s’activarà a partir del currs 17/18, quan
n tinguem la
prrimera promoció de graduatts en màrquetting.
Viia web

1

Identificar l’en
nquesta o altress procediments emprats, com p
per exemple gru
ups de discussió
ó, informes de ccomissions, etc..

2

Identificar l’en
nquesta o altress procediments emprats, com p
per exemple gru
ups de discussió
ó, informes de ccomissions, etc..
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Periodiccitat

An
nual

Valoracció de la utilita
at del procedim
ment, de la siggnificació de la
a mostra i de la
a periodicitat. Aspectes de
millora..
El proceediment és útiil atès que ens permet conèiixer dades de satisfacció
s
un cop l’estudian
nt ja ha
finalitzaat els seus estu
udis i té una viisió global del què ha estat el
e seu pas per la universitat.. En ser una
enquestta comuna a to
otes les univerrsitats catalanees ens permett tenir dades co
omparables. L
La periodicitatt
és correecta. S’enquestta als titulats als
a mesos d’occtubre a novem
mbre de l’any en
e què s’han ggraduat.

Nom
Instrum
ment/procedim
m
ent3

Enquesta d’inserció lab
boral (AQU Catalunya).
Disponiblle en aquest en
nllaç:
Enquesta

(Dimenssions o ítems de
satisfacciió inclosos)

Població
ó (N total

Percenttatge de
particip
pació
Format del lliuramen
nt

Mostra de
e titulats de grraus, màsters i doctorats.
GM s’activ
varà a partir d
del curs 17/18, quan tinguem
m la primera ppromoció de
graduats en
e màrquetingg
GM s’activ
varà a partir d
del curs 17/18, quan tinguem
m la primera ppromoció de
graduats en
e màrquetingg
Via correu
u electrònic i ttelefònic

Periodiccitat

Triennal

destinataaris)

Valoracció de la utilita
at del procedim
ment, de la siggnificació de la
a mostra i de la
a periodicitat. Aspectes de
millora..
El proceediment és mo
olt útil ja que ens
e permet ten
nir dades moltt completes d’inserció i satissfacció d’una
àmplia d
de titulats. Les dades són co
omparables am
mb la resta d’u
universitats. S’implementa ccada tres anys,
cosa quee és correcte. En el cas dels màsters i doct
ctorats, la massa de titulats és
é baixa i les ddades no són
tant sign
nificatives.

Nom

En
nquesta del seervei de bibliotteca

Instrum
ment/procedim
ment4

En
nquesta

(Dimenssions o ítems de satisfacció inclo
osos)

Població
ó (N total destin
nataris)

Format del lliuramen
nt

Ed
dició 2009 Allumnes: 843/111812 Professoors: 233/1337
Ed
dició 2014 No
omés alumness: 1886/120322 (sense centre
es
ad
dscrits)
Ed
dició 2009 Alu
umnes: 7,14%, Professors: 117,43%
Ed
dició 2014 Alu
umnes: 16,60%
%
Ellectrònic

Periodiccitat

Qu
uinquennal

Percenttatge de particcipació

Valoracció de la utilita
at del procedim
ment, de la siggnificació de la
a mostra i de la
a periodicitat. Aspectes de
millora..
3

Identificar l’en
nquesta o altress procediments emprats, com p
per exemple gru
ups de discussió
ó, informes de ccomissions, etc..

4

Identificar l’en
nquesta o altress procediments emprats, com p
per exemple gru
ups de discussió
ó, informes de ccomissions, etc..
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El proceediment és útiil atès que permet tenir dadees objectives de
d la satisfacciió dels usuariss. En la segona
a
edició eel percentatge d’estudiants ha
h pujat i es coonsidera correecte tot i que podria incremeentar-se. La
periodiccitat està estab
blerta en cada 5 anys, períod
de que es conssidera correcte
e.
Tot i aixxí, aquestes da
ades són relatiives al servei d
de biblioteca de
d la UdG. Per a aquest motiiu, l’acció de
millora [IAI/16/16] realitzarà una
a enquesta sob
bre els serveis que s’ofereixe
en a l’EUM duurant el segon
semestrre del curs 16/17.

Nom

En
nquesta d’inseerció laboral EUM
E

Instrum
ment/procedim
ment5

En
nquesta via mail
m i telèfon , procediment dd’anàlisi i
ad
dministració de
d les enqueste
es de docènciaa
08
8/PR/09_Avaluació de la ins
serció laboral dels graduats
s
(S
SGIQ EUM)
Grraduats de cad
da promoció

(Dimenssions o ítems de satisfacció inclo
osos)

Població
ó (N total destin
nataris)
Percenttatge de particcipació
Format del lliuramen
nt

GM
M s’activarà a partir del currs 17/18, quan
n tinguem la
prrimera promoció de graduatts en màrquetting
e--mail o entreviista telefònica
a

Periodiccitat

Alls 6 mesos de graduar-se i 36
3 mesos despprès

Valoracció de la utilita
at del procedim
ment, de la siggnificació de la
a mostra i de la
a periodicitat. Aspectes de
millora..
Aquest qüestionari ens
e permet co
onèixer la perrcepció dels graduats
g
amb la utilitat dee la carrera per
assolir u
una feina. En aquest mome
ent, només dissposem de la primera enqu
uesta que es reealitza 6 meso
os
desprèss de graduar-sse. Fins que no haguem fe
fet el segon qüestionari,
q
no
o podrem vallorar totalmen
nt
aquest iinstrument.
Cal valo
orar, que el qü
üestionari s’en
nvia via per e-m
mail a tots elss graduats i elss que no conteesten se li fa un
u
seguimeent telefònic. Amb
A
aquest prrocediment, ell percentatge de participació sempre supeera el 55%.

Nom

En
nquesta de sattisfacció del PDI

Instrum
ment/procedim
ment6

Població
ó (N total destin
nataris)

En
nquesta via weeb, procediment d’anàlisi i administració
ó
dee les enquestes de docència (SGIQ UdG)
08
8.PR.07_Avaluació de la sa
atisfacció del ppersonal (SGIQ
Q
EU
UM)
PD
DI GT i PDI GM
G

Percenttatge de particcipació

>770%

Format del lliuramen
nt

viia web

Periodiccitat

an
nual

(Dimenssions o ítems de satisfacció inclo
osos)

Valoracció de la utilita
at del procedim
ment, de la siggnificació de la
a mostra i de la
a periodicitat. Aspectes de
millora..
El qüesttionari de satisfacció del pro
ofessorat és m
molt útil, ja que permet que tot el PDI opin
ni obertamentt
sobre diiferents aspecttes. El percenttatge de respoostes és molt alt,
a ja que supe
era el 70%. En
n el qüestionarri

5

Identificar l’en
nquesta o altress procediments emprats, com p
per exemple gru
ups de discussió
ó, informes de ccomissions, etc..

6

Identificar l’en
nquesta o altress procediments emprats, com p
per exemple gru
ups de discussió
ó, informes de ccomissions, etc..
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el PDI vvalora i opina sobre
s
els segü
üents aspectes::
(a) El centre: a11. Ubicació dell centre; a2. Ed
difici Mediterrrani (aules, sa
ales de professsors, biblioteca
a,
etc.); a3. Reccursos docents
l assignaturees que imparteixen: b1. Programació; b2.. Material de
(b) Nivell de sattisfacció amb les
classe; c2. Siistemes d’avalluació
e PAS
(c) Nivell de sattisfacció amb el
l
de trreball
(d) Nivell de sattisfacció amb l’ambient
(e) Nivell de sattisfacció amb els
e estudiants
(f) Comentaris generals
Consideerem que l’actu
ual format és suficientmentt extens i prop
porciona molta
a informació pper poder
treballaar-la en la Com
missió de Qualiitat i en els claaustres.

Nom

En
nquesta de sattisfacció del PA
AS

Instrum
ment/procedim
ment7

Població
ó (N total destin
nataris)

En
nquesta via weeb, procediment d’anàlisi i administració
ó
dee les enquestes de docència (SGIQ UdG)
08
8.PR.07_Avaluació de la sa
atisfacció del ppersonal (SGIQ
Q
EU
UM)
PA
AS

Percenttatge de particcipació

>8
80%

Format del lliuramen
nt

viia web

Periodiccitat

an
nual

(Dimenssions o ítems de satisfacció inclo
osos)

Valoracció de la utilita
at del procedim
ment, de la siggnificació de la
a mostra i de la
a periodicitat. Aspectes de
millora..
El qüesttionari de satisfacció del PA
AS és molt útill, ja que permeet que tot el PA
AS opini obert
rtament sobre
diferentts aspectes. El percentatge de
d respostes éss molt alt, ja que
q supera el 80%.
8
En el qüeestionari, el
PAS vallora i opina sob
bre els següen
nts aspectes:
(a) Satisfacció amb
a
l’empresa
a
(b) Condicions ambientals
a
(c) Ergonomia
(d) Creativitat i iniciativa
(e) Companys de
d feina
(f) Caps i superriors
(g) Lloc de feina
a
(h) Remuneraciió
(i) Reconeixem
ment
(j) Comunicació
ó
(k) Valoració geeneral de l’EUM
M
Consideerem que l’actu
ual format és suficientmentt extens i prop
porciona molta
a informació pper poder
treballaar-la en la Juntta d’Escola.

7

Identificar l’en
nquesta o altress procediments emprats, com p
per exemple gru
ups de discussió
ó, informes de ccomissions, etc..

Informe de seeguiment del GM de curs 20
015-2016 – Esscola Unive
ersitària ME
EDITERRAN
NI

20/45

Informe dee Seguimentt del curs 20
015-2016
GR
RAU EN MÀ
ÀRQUETING
G
Escola Universitàri
U
a MEDITER
RRANI

Nom

Percenttatge de particcipació

En
nquesta de sattisfacció de la gestió de pràcctiques
exxternes
En
n paper, proccediment d’anà
àlisi i administ
stració de les
en
nquestes de do
ocència
077.PR.08_Pràcctiques nacional i internacioonals (SGIQ
EU
UM)
Toots els estudia
ants matriculats al Practicum
m i a optativess
dee pràctiques ex
xternes
10
00%

Format del lliuramen
nt

En
n paper, dins de la memòria
a del pràcticum
m

Periodiccitat

an
nual

Instrum
ment/procedim
ment8
(Dimenssions o ítems de satisfacció inclo
osos)

Població
ó (N total destin
nataris)

Valoracció de la utilita
at del procedim
ment, de la siggnificació de la
a mostra i de la
a periodicitat. Aspectes de
millora..
qüestionari éss útil per conèiixer el nivell d
Aquest q
de satisfacció que
q cada estud
diant té amb laa gestió que
realitzarr el dpt. de prà
àctiques de l’E
EUM. Els estud
diants valoren
n per una band
da el procedim
ment
adminisstratiu de les pràctiques
p
(conveni de pràcttiques, reunio
ons, atenció de
el PAS i treballl de pràcticum
m)
i per un
na altra banda es valora l’ús de les noves teecnologies perr informar als alumnes sobrre l’oferta de
pràctiqu
ues i de borsa de treball (we
eb, e-mails, xarrxes socials, panells
p
informàtics). Per últiim, els alumne
es
fan una valoració gen
neral de les prà
àctiques i sugggeriments.
Els resu
ultats d’aquestt qüestionari s’analitzen en lla Comissió dee Qualitat.

Nom

Població
ó (N total destin
nataris)

En
nquesta de sattisfacció dels serveis
s
i benviinguda de
l’E
EUM
En
nquesta via weeb, procediment d’anàlisi i administració
ó
dee les enquestes de docència
08
8.PR.05_Anàllisi de dades i millora contin
nua (SGIQ
EU
UM)
Toots els estudia
ants matriculats en els grauss

Percenttatge de particcipació

S’’espera supera
ar el 30%

Format del lliuramen
nt

Viia web

Periodiccitat

An
nual

Instrum
ment/procedim
ment9
(Dimenssions o ítems de satisfacció inclo
osos)

Valoracció de la utilita
at del procedim
ment, de la siggnificació de la
a mostra i de la
a periodicitat. Aspectes de
millora..
qüestionari esstà relacionat amb
Aquest q
a
l’acció dee millora IAI/116/17 i s’activa
arà al llarg dell curs 16/17.
L’enqueesta s’ha activa
at en el primerr semestre, peerò hi ha hagutt un molt baix
x percentatge dde respostes i la
comissió de qualitat ha
h decidit rella
ançar l’enquessta en el segon
n semestre del curs 16/17.

8

Identificar l’en
nquesta o altress procediments emprats, com p
per exemple gru
ups de discussió
ó, informes de ccomissions, etc..

9

Identificar l’en
nquesta o altress procediments emprats, com p
per exemple gru
ups de discussió
ó, informes de ccomissions, etc..
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Nom

En
nquesta de niv
vell de satisfac
cció amb el TF
FG

Instrum
ment/procedim
ment10

Població
ó (N total destin
nataris)

En
nquesta forma
at paper, proc
cediment d’an
nàlisi i
ad
dministració de
d les enqueste
es de docènciaa
08
8.PR.08_Anàlisi de dades i millora continnua (SGIQ
EU
UM)
Toots els alumnees matriculats en el TFG

Percenttatge de particcipació

70
0%

Format del lliuramen
nt

En
n format papeer

Periodiccitat

An
nual

(Dimenssions o ítems de satisfacció inclo
osos)

Valoracció de la utilita
at del procedim
ment, de la siggnificació de la
a mostra i de la
a periodicitat. Aspectes de
millora..
qüestionari esstà relacionat amb
Aquest q
a
l’acció dee millora [IAI/16/14] i s’ac
ctivarà durant el segon
semestrre del curs 16/17.

Nom

En
nquesta de sattisfacció amb el servei de cooaching

Instrum
ment/procedim
ment11

Població
ó (N total destin
nataris)

En
nquesta via weeb, procediment d’anàlisi i administració
ó
dee les enquestes de docència
08
8.PR.05_Anàllisi de dades i millora contin
nua(SGIQ
EU
UM)
Toots els alumnees que han utillitzat el serveii de coaching

Percenttatge de particcipació

10
00%

Format del lliuramen
nt

Viia web

Periodiccitat

seemestral

(Dimenssions o ítems de satisfacció inclo
osos)

Valoracció de la utilita
at del procedim
ment, de la siggnificació de la
a mostra i de la
a periodicitat. Aspectes de
millora..
qüestionari s’h
Aquest q
ha començat a fer en el curss 15/16, que éss quan s’ha acttivitat el serveei de coaching..
Ara per ara, només teenim el resulta
at del primer ssemestre i la in
nformació faciilitada per els estudiants ha
a
estat mo
olt satisfactòriia doncs consiideren que aqu
uest servei és molt
m útil. Actu
ualment, no ess preveuen
aspectess de millora a incloure en ell qüestionari.

10

Identificar l’e
enquesta o altre
es procediments
s emprats, com per exemple grrups de discussió, informes de comissions, etc
c.

11

Identificar l’e
enquesta o altre
es procediments
s emprats, com per exemple grrups de discussió, informes de comissions, etc
c.
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3.2. El S
SGIQ imp
plementatt garanteiix la rec
collida d’iinformaciió i dels resultats
s
rellevants per a la gestió eficient de les titulacions
s, en esp
pecial els resultats
s
acadèmic
cs i la satis
sfacció dells grups d
d’interès.
Una de les d
darreres milllores plantejades en el m
model de quallitat de la Ud
dG és la unifformització de
d la plana
de qualitatt del centre docent,
d
que inclourà
i
un aapartat especcífic amb info
ormació comp
mpleta i exhau
ustiva sobre
els indicad
dors més re
ellevants de
e les titulacioons així com
m les evidències necesssàries en elss processos
del marc VS
SMA. L’accés a aquesta plana, que aactualment està
e
encara en
e procés de construcció, és obert i
universal. Igualment ess procedirà a una reestru
ucturació dee la plana we
eb de qualitaat de la Uniiversitat (v.
objectiu de m
millora ISC/16/Xa)NOU
Quant als in
ndicadors, i fins que la nova
n
plana w
web no estigu
ui plenamentt operativa, eel centre doccent té a la
seva disposició un corp
pus d’indic
cadors com
mplet i actu
ualitzat, perr mitjà d’un espai web dissenyat
d
ex
n el seu mom
ment i que mostra
m
els in
ndicadors ag
grupats segon
ns els estànd
dards d’acreditació. En
professo en
aquest espaai web el centtre docent hii troba no soolament les darreres
d
dade
es de referèn
ncia, sinó tam
mbé la seva
evolució i, een els casos en
n què pot serr de major in
nterès, la desa
agregació de les mateixess.
a de Gestió Interna dee Qualitat i Pertinència
a de la infoormació púb
blica no van
n
Els estàndaards Sistema
acompanyatts de cap ind
dicador. Els altres
a
quatre disposen de les dades rellacionades am
amb:
- Qualitatt del progr
rama forma
atiu: oferta,, accés, matrrícula, perfil dels estudian
ència, notes
nts (procedè
tall, notes d’accés i viess d’accés)
- Adequa
ació del pro
ofessorat all programa
a formatiu: docència im
mpartida per d
doctors, disttribució per
categories docents, pro
ofessorat perrmanent, proofessorat acreeditat, tramss de docènciaa i de recerca
a.
- Eficàcia
a dels siste
emes de su
uport a l’a
aprenentatg
ge: mitjana d'accessos al campus virtual per
estudiant, satisfacció amb
a
les tutorries acadèmiq
ques, pràctiq
ques externess, mobilitat.
- Qualita
at dels res
sultats dell programa
a formatiu
u: taxes d’è
èxit, de rend
diment, de graduació,
d’eficiènciaa, d’abandon
nament, satissfacció dels esstudiants i in
nserció laboral.
Aquest corrpus d’indica
adors el calccula centralittzadament ell Gabinet de Planificacióó i Avaluació
ó, al qual el
centre do
ocent pot deemanar en qualsevol m
moment altrres indicado
ors rellevantts. Aquests indicadors
addicionalls esdevenen
n especialmen
nt interessan
nts per a l’anàlisi de les titulacions i es posen a disposició
també dells altres cen
ntres docentss. Els indicaadors són pú
úblics per al darrer anyy i la seva evolució
e
és
accessible als responsa
ables acadèm
mics per mitjàà de la intraneet.
ntenen és coh
herent amb eels requerim
ments del marrc VSMA, peerò també só
ón a la base
La informaació que con
d’altres deecisions instittucionals com
m per exemp
ple el finança
ament ordina
ari anual de lles unitats esstructurals.
La vinculaació d’uns ma
ateixos indicadors en la p
presa de deciisions interna reforça l’in
nterès dels ce
entres en la
millora dells seus resulttats en el marc de la qualiitat dels enseenyaments.
nt, l’abril dee 2016, AQU
U ha publicatt dos docum
ments relatius als indicad
dors: l’un, Evidències
E
i
Recentmen
indicadorss mínims perr a l’acredita
ació de grau
us i màsters;; l’altre, Crite
eris per a l’a
acreditació “en
“ progrés
d’excel·lèn
ncia” i “en con
ndicions”. Le
es novetats, ttendents a la simplificació
ó i homogeneeïtzació dels indicadors,
han fet qu
ue la UdG revvisi el corpuss d’indicadorrs editats en l’espai web acabat
a
d’expllicar i que en
n modifiqui
també la seva accessibiilitat: el nou corpus d’ind
dicadors de què
q hem parla
at en els parààgrafs inicialls d’aquests
pàgina web de qualitatt del centre.. Aquesta voluntat
v
de
subestàndards seran accessibles a la nova p

Informe de seeguiment del GM de curs 20
015-2016 – Esscola Unive
ersitària ME
EDITERRAN
NI

23/45

Informe dee Seguimentt del curs 20
015-2016
GR
RAU EN MÀ
ÀRQUETING
G
Escola Universitàri
U
a MEDITER
RRANI

transparèn
ncia està refforçada per la pròpia A
AQU Catalun
nya, que edita i publicaa els indicad
dors per a
l’acreditacció en el porta
al Winddat, amb
a
informaació proceden
nt d’UNEIX.

ències, la mateixa planaa web de qua
alitat dels cen
ntres identif
ifica, recull i ordena les
Pel que faa a les evidè
v
al marc VSMA
A: memòries i informes de
e verificació, informes d’a
acreditació,
principals evidències vinculades
informes d
de seguimentt, plans de millora,
m
etc. A
Aquests docum
ments princiipals són de ffàcil localitza
ació perquè
estan ordeenats cronològicament amb
a
la volun
ntat que, esssent d’accés universal, toothom pugu
ui copsar el
moment een què es trroba la titulació i el cam
mí recorregu
ut. Aquest espai
e
inclourrà les altres evidències
preceptivees en els proccessos del ma
arc VSMA. A
Algunes d’aqu
uestes evidèn
ncies, per la seva pròpia naturalesa,
seran acceessibles noméés a través d’iintranet.
D’entre to
otes les evid
dències es vo
ol destacar les relacionades amb la
a satisfaccióó dels princiipals grups
d’interès. L
La UdG dispo
osa de difere
ents procedim
ments per con
nèixer i valorrar l’opinió deels diferents col·lectius.
mació dels esstudiants mitjançant
m
ell Qüestionarri dels estudiiants sobre
En primerr lloc, es recull la inform
l’actuació docent del professorat
p
(““enquestes d
de docència”)), que s’administra al finaal de cada sem
mestre. Les
dades obtiingudes s’envvien als profe
essors afectatts (de totes lees assignaturres que impaarteixen), als degans (de
totes les asssignatures dels
d estudis impartits
i
al ccentre, amb independènc
cia del deparrtament delss professors
implicats) i als directors de departaments(els rresultats de totes
t
les assig
gnatures imppartides pelss professors
del departtament, amb
b independèn
ncia de l’estu
udi de la doccència). Durant el curs 22015-16 la Comissió
C
de
Qualitat dee la Universitat ha activatt tres grups d
de treballs peer a l’anàlisi i millora d’aqquest proced
diment clau,
de l’índex de resposta, de la difusió dels resultatts i de l’ús deels resultats obtinguts.
o
Caadascun d’aqu
uests grups
ompost per un
u vicerector,, que l’ha preesidit, tres o quatre
q
professsors, un estu
udiant i un membre
m
del
ha estat co
GPA. La C
Comissió de Qualitat
Q
de la
a Universitatt comissió 8//16 de 29 de setembre
s
de 2016 va aprovar el nou
redactat dee les enquesttes de docènccia així com lles noves líniies d’adminisstració. Restaa en mans de
el consell de
Direcció i lla Comissió de
d Govern de
e la UdG per tal de la seva
a validació fin
nal.
de dues fonts de dades priincipals:
Pel que fa a l’opinió dells graduats es disposa d
questes als tittulats del currs anterior. A
Aquestes enq
questes es van
n posar en m
marxa l’any 20
015 amb un
- Enq
qüesttionari adreçat als titulatss del curs 20114-15. Engua
any ja dispose
em de dades de dues prom
mocions de
titulaats.
- Dad
des d’inserció laboral i de
d satisfaccióó dels titulatts segons la informació rrecollida en els estudis
d’inseerció laboral d’AQU Catalunya, que ess porten a teerme de mane
era triennal. Es disposa de
d dades de
5 estu
udis, essent el
e darrer de 2014
2
sobre laa promoció de
d sortida de
e 2009-10. Caal tenir en co
ompte però
que lees dades són
n sobre titula
ats de plans aanteriors de diplomatura o llicenciatu
ura i que en alguns dels
estud
dis de darrera
a implantació
ó no es dispoosa d’aquestes dades.
Referent a ocupador
rs, AQU Ca
atalunya va portar a terrme l’estudi Ocupabilita
at i competèències dels
graduats rrecents: l'opiinió d'empreeses i instituccions, que, to
ot i no donar dades desaggregades de titulacions
t
i
Universitaat, serveix tan
nmateix per copsar
c
de maanera genera
al el grau de satisfacció
s
deels ocupadorss envers els
titulats universitaris.
La visió d
dels stakeho
olders la Un
niversitat de Girona la treballa en ell marc dels Campus Secctorials. Un
Campus sectorial és una
u
plataforma facilitad
dora de la trransferència de coneixem
ment i tecno
ologia, està
mic concret i es basa en la
a gestió de la
a demanda d
de coneixeme
ent. La seva
focalitzat een un sector socioeconòm
missió és ffacilitar proa
activament la relació enttre les empreeses i institu
ucions del seector i la Uniiversitat de
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Girona, so
obre la base del
d coneixem
ment mutu i la promoció i mantenim
ment d’una reelació continu
uada. Cada
campus diisposa de duees estructure
es externes cllau: l’una, el Consell Asse
essor Sectoriial (CAS), constituït per
un grup reeduït de persones escollid
des per la sevva trajectòria
a professiona
al i personal, totes elles ex
xternes a la
universitatt. El CAS essdevé un exccel·lent fòrum
m de debat,, que aporta
a visió estrattègica independent, no
influïda peels condicion
nants propis de les univerrsitats, i que assessora l’a
activitat acad
dèmica del ca
ampus tant
pel que faa a l’orientacció i oportun
nitats de la recerca com
m en matèria
a de formaciió. L’altra. L’Agrupació
L
sectorial (A
AS), que és el
e conjunt d’empreses i in
nstitucions del
d sector soc
cioeconòmicc. Tant amb el
e CAS com
amb l’AS hi ha l’oporrtunitat de valorar
v
els eestudis de la
a UdG, els competènciees que aquests han de
par, l’anàlisi del mercat la
aboral del se ctor i la inserrció laboral dels
d nostres ttitulats, etc.
desenvolup
d
s d’AQU am
mb l’objectiu de definir i
La Universsitat de Girona participa també en laa comissió d’enquestes
implementtar altres enq
questes com les de satisfaacció del proffessorat respecte del proggrama formatiu, les dels
responsablles acadèmiccs sobre el de
esplegament de les titulaccions, etc.
Pel que fa a la satisfac
cció dels es
studiants am
mb els recu
ursos materials i les in
nstal·lacion
ns docents,
la Biblioteeca efectua esstudis periòd
dics (el darreer de 2014) per
p conèixer la
l satisfaccióó dels seus ussuaris, tant
dent, però, establir la manera de conèixer l’o
opinió dels
de professsors com d’’estudiants. Queda pend
estudiantss amb les in
nstal·lacions més especiaalitzades com
m poden serr els laborattoris de pràcctiques. (v.
objectiu dee ISC/16/Xb
b)NOU
Els resultaats agregats d’aquestes enquestes
e
tam
mbé estaran disponibles en obert a lla plana de qualitat
q
del
centre.
del Pla de Miillora relacionat amb aqu
uest subestàn
ndard:
Objectiu/s d
Codi

Objectiu
u

Ressponsable

Establir un
n nou procediiment de
recollida d’’informació dels
d estudian
nts
Comisssió Qualitat
IAI/16/06 sobre l’avalluació docent del profess orat UdG
i un nou mo
odel d’enque
esta.

Prioritat

Estud
dis

Alta

GT, GM i Doble
D
Grau

Definir i im
mplementar enquestes
e
de
satisfacció del professorrat respecte d
del
IAI/16/07
f
programa formatiu.

Gabineet de
Planifiicació i
Avalua
ació

Mitjana

GT, GM i Doble
D
Grau

Definir i im
mplementar enquestes
e
de
satisfacció dels estudian
nts amb els
IAI/16/08 recursos materials
m
i les instal·lacion
ns
docents.

Gabineet de
Planifiicació i
Avalucció

Mitjana

GT, GM i Doble
D
Grau
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Codi
IAI/16/06

Acció 1

Objecttiu
Establir un nou pro
ocediment de
recollida
a d'informa
ació dels
estudian
nts sobre l'a
avaluació
docent del
d professo
orat i un no
ou
model d'enquesta
d

Reesponsable
Com
missió de
Quallitat i
Viced
degant
d'esttudiants

Prioritat
Alta

Estud
dis
General de tota la
Facultat

Revisió i nou redac
ctat de l'enq
questa de docència
d
Durant ell curs 2015-116 la Comisssió de Qualittat de la Uniiversitat ha aactivat tres grups
g
de
treballs per
p a l’anàlissi i millora d
d’aquest proccediment cla
au, de l’índeex de respostta, de la
difusió deels resultats i de l’ús dells resultats obtinguts.
o
Ca
adascun d’aqquests grups ha estat
compost per un vicerrector, que ll’ha presidit, tres o quatre professorrs, un estudiiant i un
membre del GPA. La
a Comissió de Qualitat de la Universitat comiissió 8/16 de
d 29 de
setembre de 2016 va aprovar el nou redacta
at de les enq
questes de doocència així com les
noves líniies d’adminisstració. Restaa en mans deel consell de Direcció i laa Comissió de
e Govern
de la UdG
G per tal de la
a seva validacció final.
Acció asso
olida parcialment (50%)

Acció 2

Revisió del
d procediiment si s'e
escau
Procedim
ment revisat i nova propossta, pendent d'aprovar
Acció asso
olida parcialment (50%)

de millora assolit parcialment, e
es deixa oberta pel curs 2016/17..
Objectiu d

Codi
IAI/16/07

Acció 1

Objecttiu

Reesponsable

Prioritat

Estud
dis

Definir i implemen
ntar enquesstes Com
missió de
Mitjana General de tota la
Facultat
de satisffacció del professorat
p
t
Quallitat
respecte
e del progra
ama forma
atiu
Participació activa en la comiissió d'enqu
uestes d'AQ
QU Catalun
nya que dissenya
aquesta enquestes
Els GPA ha
h participa anualment
a
een l'enquestta de titulatts d'AQU i d
d'inserció laboral,
l
la propera
a edició serà aquest curs 2016-2017.
La Univerrsitat de Giro
ona treballa en el marc dels
d Campus Sectorials. U
Un Campus sectorial
és una plataforma
p
facilitadora
f
d
de la transfferència de coneixemen
nt i tecnolog
gia, està
focalitzat en un secto
or socioecon
nòmic concreet i es basa en la gestióó de la dem
manda de
coneixem
ment. Tant ell Consell Asssessor Secto
orial (CAS) constituït
c
peer un grup reduït de
persones escollides pe
er la seva traajectòria pro
ofessional i personal,
p
totees elles exterrnes a la
universita
at com l’Agru
upació sectoorial (AS), qu
ue és el conju
unt d’empresses i instituccions del
sector soccioeconòmic han de perm
metre de valorar els estu
udis de la Ud
dG, els comp
petències
que aquessts han de de
esenvolupar,, l’anàlisi del mercat laboral del sectorr i la inserció
ó laboral
dels nostrres titulats, etc.
e
La Univeersitat de Giirona particiipa també en
e la comis
ssió d’enqu
uestes d’AQ
QU amb
l’objectiu de definir i implementaar altres enq
questes com les
l de satisfaacció del pro
ofessorat
respecte del
d programa
a formatiu, lees dels respo
onsables acad
dèmics sobree el desplega
ament de
les titulaccions, etc.
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Acció asso
olida parcialment (75%)
Acció 2

Adminis
stració de l'enquesta
La UdG està treballlant en un
n proposta d'enquesta de professoorat i proccediment
d'adminisstració d'enq
questa a inicciar el curs 2016-2017.
2
Es
E presenta lla primer pro
oposta a
l'enquesta
a als responssables de quaalitat dels cen
ntres a la reu
unió de novem
mbre de 2016.
Acció asso
olida parcialment (25%)

Objectiu d
de millora assolit parcialment, e
es deixa oberta pel curs 2016/17..
Codi

Objecttiu

Reesponsable

Prioritat

Estud
dis

IAI/16/08

Definir i implemen
ntar enquesstes Gabiinet de
Mitjana GT, GM i Doble
D
Grau
de satisffacció dels estudiants amb Planiificació i
els recur
rsos materials i les
Avalu
uació
instal·la
acions doce
ents.
Termini d
de finalitza
ació: 2n sem
mestre 2017
7/2018, Durant el curs 2016/17 n
no s’ha fet cap
c
activitat a
al respecte..

GIQ imple
ementat es
s revisa pe
eriòdicam
ment i gene
era un pla
a de millor
ra per a la
a
3.3. El SG
seva millo
ora contin
nua.
La UdG ha rrevisat en prrofunditat elss procedimen
nts del marc VSMA i els instruments aamb què els gestiona perr
tal d’ajustarr-los a les noves
n
orienta
acions d’AQU
U Catalunya relatives sobretot al segguiment i accreditació dee
titulacions i a la certifica
ació del SGIQ
Q (veure estààndard 3.1).
Des de la p
publicació deels diferents documents d’AQU Cata
alunya [Guia per al segu
uiment de less titulacionss
oficials de g
grau i màsteer (v. 3.0 No
ovembre de 2014), Guia per a l’acre
editació de lees titulacion
ns oficials dee
grau i màsster (v. 2.0 Novembre de
d 2014), Gu
uia per a la
a certificació
ó de la impllantació de sistemes dee
garantia in
nterna de la qualitat (No
ovembre 20115)], la UdG
G ha adoptat una visió in
ntegradora dels diferentss
processos reelatius a la qualitat
q
de la
a titulació, q
que queda ressumida en ells documentts annexos (v
v. Evidènciess
3.3.1).
S’entén quee l’acreditació és la culm
minació d’un procés de seeguiment i de
d millora coontínua i que
e el SGIQ éss
l’instrumen
nt clau per veetllar pel dese
envolupamen
nt qualitatiu
u de les titulacions. En el nou planteja
ament, el Pla
a
de Millora rresultat dels informes intterns i extern
ns de l’acreditació dels en
nsenyamentss identifica i prioritza elss
objectius i lles accions de
d millora a dur
d a terme a curt i mig termini. En el Pla de milllora els resp
ponsables dee
qualitat del centre han de vincular els objectiuss i les actuaccions de milllora amb elss procedimen
nts del SGIQ
Q
que hi estan
n més directtament relaciionats. Comeençant per aquelles
a
actu
uacions més rrellevants i sensibles
s
dell
Pla, l’objecttiu és revisarr els procedim
ments del SG
GIQ en parall·lel al desple
egament de lles actuacion
ns de millora
a
mateix. I aq
questa revisió
ó es fa amb una
u triple orieentació:
1) traansformar ell SGIQ institucional en el SGIQ dell centre doc
cent, ajustat a les dinàm
miques i a la
a
realittat del propi centre;
2) ferr-ho progresssivament, en
n base a la inttensitat i el ritme
r
fixat en
n el Pla de Miillora mateix
x;
3) vin
ncular directtament el SG
GIQ amb el Pla de Millo
ora, de tal manera
m
que, essent aquest darrer un
n
docum
ment viu i dinàmic,
d
tam
mbé aquell eesdevingui un
u document d’ús corren
ent pels resp
ponsables dee
qualittat del centree i els diferen
nts col·lectiu
us implicats en
e cada un d’ells.
La revisió d
del SIGQ am
mb l’orientaciió indicada éés responsab
bilitat de la CQC
C
del centtre, que ha d’aprovar
d
elss
procedimen
nts revisats, i de la CQ de la Universittat, que ho va
alida. En tote
es dues comiissions es com
mpta amb la
a
participació
ó dels diferen
nts grups d’in
nterès (v. objjectiu de milllora ISC/16/X
Xc)
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El procedim
ment que gestiona la revissió del SIGQ
Q (P29) va seer revisat i ap
provat per la Comissió de
e Qualitat en
n
la sessió 6/2
2016 de 16 de juny.
Atesa la sevva importànccia, entenem
m que l’acred
ditació és el moment ido
oni per replaantejar d’arre
el el cicle dee
qualitat de les titulacio
ons. La idea és que el P
Pla de Millo
ora resulta
at del procéés d’acrediitació és ell
documentt sobre el qual pivotta la millorra de la qualitat
q
dell centre i d
dels estudiis que s’hii
imparteixen. Per a aix
xò, el primerr trimestre d
del 2016 s’ha
a revisat a fo
ons el contin
ngut i l’estruccturació delss
Plans de Miillora, en basse al següent plantejamen
nt. El Pla de Millora
M
és...










Ú
Únic: cada ceentre docent té el seu Pla de Millora, que
q és únic i abraça totess les titulacio
ons de grau i
dee màster del centre docen
nt, així com eel procedimeents del SGIQ
Q;
Co
omplet: el Pla
P de Millora es generaa en el moment de l’acre
editació dels estudis, perrò s’alimenta
a
caada any amb els processos de seguimeent i modificació de les titulacions;
D
Dinàmic: el Pla de Millo
ora, tot i subj
bjecte a proceediments de sistematitzaació i aprova
ació regularss
du
urant el currs acadèmicc, està perm
manentment actualitzat atès que eels responsa
ables de less
acctuacions el poden
p
anar in
nformant qu
uan creuen co
onvenient;
Vi
Viu: tenen acccés al Pla de Millora i hi p
poden intera
actuar tots elss agents respponsables de
els objectius i
acctuacions dee millora i dels processsos del SG
GIQ. El resp
ponsable de qualitat de
el centre éss
reesponsable ta
ambé del treb
ball coordinaat dels agentss implicats;
Ex
xhaustiu: el
e contingut del Pla de M
Millora contté tots els ellements neceessaris per identificar la
a
prrocedència de les actuacio
ons proposad
des i fer-ne el
e seguiment i valoració ooportuns;
Riigorós: les propostes de
d millora esstan fonameentades en le
es valoracion
ns fetes en els
e informess
d’acreditació, seguiment
s
i modificació
m
d
dels estudis o en la revisiió dels proceediments del SGIQ;
Siistemàtic: l’estructura
l
del
d Pla, prefiixada per a to
ota la Univerrsitat i trasllaadada a un aplicatiu
a
web
b
qu
ue en facilita
a la complem
mentació i el seguiment, permet la to
otal traçabilittat de les acctuacions i ell
seeu desplegam
ment tempo
oral: Mentree el Servei Informàtic
I
no
n acabi el total desen
nvolupamentt
d’aquest aplica
atiu web, els plans de milllora es gestionen per mittjà d’un llibre
re excel (Evid
dència 3.3.5)
Tr
ransparent. tots els coll·lectius teneen accés al Plla de Millora a través de lla pàgina web
b de qualitatt
deel centre.

Aquest pla d
de millora, que
q incorpora la revisió d
dels processo
os del SGIQ del centre, n
neix en el mo
oment iniciall
de l’acreditaació dels estu
udis, però éss assumit dee manera imm
mediata per la Comissióó de Qualitat del Centre i
pels responsables de qu
ualitat del cen
ntre. Consideerem que aqu
uest Pla de Millora
M
és l’in
nforme que dóna
d
comptee
de la revisió
ó dels proced
diments del SGIC
S
del centtre arrel de la
a reflexió sob
bre el seu fun
ncionament.
La connexió
ó entre el Pla
a de Millora i el SGIQ éss clara. Les millores
m
que es proposin en els proce
ediments dell
SGIQ s’inco
orporen auto
omàticamentt en el Pla d
de Millora del
d centre i, a la vegadaa, les accionss de millora
a
detectades een el marc VSMA
V
compo
orten la revissió i actualització dels prrocediments del SGIQ. Aquesta
A
visió
ó
de conjunt eentre ambdó
ós processos facilita avan
nçar harmòn
nicament en la
l ciclicitat d
de la millora contínua dee
les titulacions
Objectiu/s d
del Pla de Miillora relacionat amb aqu
uest subestàn
ndard:
Codi

Objectiu
u

Transforma
ar el SGIQ in
nstitucional een el
SGIQ del ceentre docent, ajustant less
IAI/16/09 dinàmiquess a la realitatt del propi
centre.

Ressponsable
Comissió de
Qualitat UdG i
Comissió de
Qualitat EUM

Prioritat

Alta

Estud
dis

GT, GM i Doble
D
Grau
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Millorar la inserció labo
oral dels titullats
IAI/16/10 en les funciions universiitàries.

IAI/16/11

Fomentar que
q el PDI de
e l’EUM no
doctor es doctori i que el
e doctor
s’acrediti.

Conèixer da
ades sobre la
a inserció
IAI/16/12 laboral delss graduats

Codi

Objectiu
u

IAI/16/09 Transform
mar el SGIQ
Q
institucio
onal en el SG
GIQ del
centre docent, ajusta
at a les
dinàmiqu
ues i a la rea
alitat del
propi cen
ntre.
Acció 1

Resultat
Acció 2

Comissió de
Qualitat EUM

Mitjana

GT, GM i Doble
D
Grau

Direccció
Acadèm
mica

Mitjana

GT, GM i Doble
D
Grau

Alta

GT, GM i Doble
D
Grau

Comissió de
Qualitat EUM

Ressponsable
Comissió de
Qualittat i Comissió
ó
de Qualitat
Q
del
Centre Docent

Prioritat

Estud
dis

Alta

General de
e tota la
Faculltat

Revisió pr
rogressiva dels proced
diments de
el SGIQ institucional i adaptació
óa
nivell del centre
La UdG esttà immersa en una revisióó del SGIQ per tal d’adap
ptar-lo a una nova visió més
m
descentralitzada i avanççar en el deseenvolupamen
nt dels sistem
mes de garan
ntia de qualittat de
cadascun dels
d centres docents.
d
El prropi sistema disposa d’un
n procedimen
nt de revisió
periòdica que
q garanteix
x la millora coontinuada. En
E aquest sen
ntit s'han revvisat dos
procedimen
nts del propi SGIQ P29 R
Revisió del SG
GIQ i P31 Pro
océs de gestiió de la millo
ora dels
centres doccents. S'ha re
elacionat els P
Pla de millorra del centre docent amb els procedim
ments
del SGIQ i en
e un primerr pas es comeençarà a fer la
l revisió d'a
aquest a nivelll de centre docent.
d
El Consell de
d Govern de
e la UdG va aaprovar, el 28
8 de maig de
e 2015, el Regglament
d’organitza
ació i funcion
nament de l’eestructura ressponsable de
el Sistema dee garantia intterna de
la qualitat (SGIQ)
(
dels estudis
e
de la Universitat de Girona. Aquest
A
reglam
ment fixa la creació,
c
composició
ó i funcions de
d les Comisssió de Qualita
at de Centre Docent (CQC
C). A la Faccultat
estem en un
na primera fase
f
d'identifi
ficació dels reesponsables dels processoos del SGIQ
vinculats a objectius de millora per ttal de fer una
a primera rev
visió i adaptaació si cal a nivell
n
de
centre doceent
Acció assolida parcialm
ment (10%)

Revisió de
els procediiments del S
SGIQ d'aba
ats general de la UdG
A nivell dell SGIQ s'han revisats els p
procedimentts P29 Revisiió del SGIQ i P31 Procés de
d
gestió de la
a millora delss centres doccents. El proccediment P2 de Disseny, m
modificació i
extinció de la titulació està
e en procéés de revisió i aprovació.
2 procedim
ments revisatss i aprovats d
durant l'any 2016.
2
Resultat
Acció assolida parcialm
ment (75%)
Objectiu d
de millora assolit parcialment, e
es deixa oberta pel curs 2016/17..

Informe de seeguiment del GM de curs 20
015-2016 – Esscola Unive
ersitària ME
EDITERRAN
NI

29/45

Informe dee Seguimentt del curs 20
015-2016
GR
RAU EN MÀ
ÀRQUETING
G
Escola Universitàri
U
a MEDITER
RRANI

L’IAI/16/10 no es pod
drà valorar fins a finaliitzar el curs 16/17, per tenir inform
mació sobre els alumness
graduats en
n turisme. D’a
altra banda no
n tindrem in
nformació deels graduats en màrquetin
ing i dels dob
bles graduatss
en turisme i màrquetin
ng fins d’aqu
uí quatre i sset anys, respectivamentt. Per aquestt motiu, aqu
uest objectiu
u
seguirà oberrt i es realitzzarà un seguiment anual a finals de ca
ada curs.
En relació a l’IAI/16/111, el quadre docent
d
de l’E
EUM compleix amb la normativa estaablerta del % de doctors i
de doctors aacreditats. Tot
T i així, és voluntat
v
de ll’EUM poten
nciar la carrera acadèmica
ca del PDI. Aquesta
A
acció
ó
prové del p
pla de millorres dels info
ormes de segguiment, aprrovats per la
a Junta d’Esscola (acció ISC/12/02)..
Aquesta accció està oberrta i tot i qu
ue els indicad
dors són mo
olt bons, (es supera el lliindar d’accep
ptació en less
dues accion
ns assignadess aquest obje
ectiu), aquesst objectiu seeguirà obert, doncs és vo
voluntat de l’’EUM que ell
PDI pugui p
promocionarr acadèmicam
ment de form
ma permanen
nt. Objectiu de
d millora asssolit parcialm
ment (70%).
L’IAI/16/12, és un objeectiu de llarg
g trajecte, don
ncs és la con
njunció de do
os qüestionarris: el primerr qüestionarii
es passa alss graduats de cada prom
moció als 6 m
mesos de gra
aduar-se (ten
nim dades deels graduats en turisme,,
però encaraa no tenim grraduats de màrqueting
m
id
del doble gra
au en turisme
e i màrquetin
ng). El segon
n qüestionarii
es passa alss graduats 36
6 mesos desp
près de grad
duar-se. En el
e cas dels grraduats en tu
urisme, passarem aquestt
segon qüesttionari per primera
p
vega
ada a finals de curs 16/17. Seran less primeres d
dades que tin
ndrem de la
a
primera pro
omoció de grraduats en tu
urisme. Haurrem d’espera
ar més de qua
atre anys en tenir dades del graduatss
en màrquetting i set anyys en dispossar de dadess dels dobless graduats en
n turisme i màrqueting.. Així doncs,,
aquesta acciió de millora
a segueix obe
erta i es farà eels seguimen
nt anualmentt.
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Estàndar
rd 4: Adeq
quació del professorrat al prog
grama form
matiu

4.1. El pr
rofessoratt reuneix els requissits del niivell de qu
ualificació
ó acadèmiica exigits
s
per les titulacion
ns del ce
entre i tté suficie
ent i vallorada ex
xperiència
a docent,,
e
pro
ofessional..
investigadora i, si escau,

Relacionat aamb aquest subestàndard
s
d el pla de m
millora en fa referència
r
en aquests casoos:
Codi

Objectiu
u

Ressponsable

Obtenir la distinció
d
de Grup
G
de Receerca
Direccció
adscrit a la UdG del Gru
up de Recercca
IAI/16/13
Acadèm
mica
SIMPED
Disposar dee dades sobre
e el nivell dee
IAI/16/14 satisfacció dels
d estudian
nts amb el TF
FG

Comissió de
Qualitat EUM

Prioritat
Alta

Alta

Estu
udi

GM

GT, GM i Doble
D
Grau

3 s’ha canvia
at el terminii de finalitzacció i s’ha don
nat un semestre més perr tenir el gru
up de recerca
a
L’IAI/16/13
SIMPED am
mb la distincció del grup de recerca adscrit a la UdG. Això es deu a qu
ue abans de presentar la
a
documentacció del SIMP
PED, cal sign
nar el conven
ni de recerca del Grup de
d Recerca aadscrit ISTB.. Així doncs,,
aquest objecctiu segueix obert.

L’IAI/16/14
d accions:
4 consta de dos
-

Accció 1: Establiir una sistem
màtica de reccollida d’info
formació de la
l satisfaccióó dels estudiiants amb ell
TFG
G. Aquesta acció es va realitzar en la Comissió dee Qualitat dell 08/02/20117 on els dos directors dee
TFG
G, Dra. Elen
na Puiggrós (TFG turism
me) i Dr. Jo
oan Francesc
c Fondevila (TFG màrq
queting), van
n
acordar el tipus de pregunta
a que realitzaarien i quan ho
h farien.
- Accció 2: Admin
nistració de l’enquesta. Aquesta en
nquesta es passarà
p
a fin
nals de curss 16/17 i elss
resp
ponsables dee l’administrració seran eel directors de
d TFG (Dra
a. Puiggrós i Dr. Fondev
vila). El curss
16/17 serà el prrimer curs en
e què tindreem dades deels estudiantts del grau een turisme i del grau en
n
màrrqueting. Fin
ns d’aquí qu
uatre anys n
no disposarem d’informa
ació dels alu
umnes de do
oble grau en
n
turiisme i màrqu
ueting.
Aquest objjectiu de millora
m
està obert i es ffarà el segu
uiment a fin
nals de currs 16/17.
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Valoració
ó dels prin
ncipals ind
dicadors:
Taula 4.1. Professor
rat per cate
egoria i sego
ons doctor
rat
Permane
ents 1

Doctors
No doctors
TOTAL

Perm
manents
2

Lectors

7
3
10

Associats

Altres

3
4
7

Total

%
Professor
at
acreditat
*(ANECA/
AQU)

10
7
17

70%

Permanents 1: Professorat perrmanent pel qu
ue és necessari s er doctor (CC,C
CU,CEU,TU, Agrregat i assimilabbles en centres privats)
p
Permanents 2: Professorat perrmanent pel qu
ue no és necessaari ser doctor (T
TEU, Col·laborad
dors i assimilablles en centres privats)
Altres: Professsorat visitant, beecaris, etc.
El professorat funcionari (CU,, TU, CEU i TEU
U) es considerarrà com acreditatt.

Taula 4.2. Hores imp
partides de
e docència ((HIDA) seg
gons catego
oria de proffessorat i doctorat
d
Permane
ents 1
Doctors
No doctors

Per
rmanents 2

Lectors

927,,64
416,,36

Associats
s

Altres

294
252

Totall
1221,6
64
668,3
36

mostra la ta
aula 4.1. en el curs 15/ 16 el PDI assignat al grau
g
en màrrqueting esttava formatt
Tal i com m
per 17 proffessors, dels quals el 58,85%
5
eren
n doctors i el 70% d’aq
quests doctoors estaven
n acreditats..
D’altra banda el 59%
% del profe
essorat dell grau en màrqueting
m
és perman
nent. Aque
estes dadess
superen àm
mpliament la norma
ativa referen
nt al PDI de
d centres universitarris i la volu
untat de la
a
direcció dee l’EUM és seguir
s
aquessta pauta.
La taula 4.2. mostra que
q el 64,63
3% de les ho
ores de docèència del cu
urs 15/16 less van imparrtir doctors..
uestes dadess, considereem que l’ind
dicador HID
DA és satisfaactori.
Tenint en ccompte aqu

4.2. El professora
at del centtre és sufficient i disposa
d
de
e la dediccació adeq
quada per
r
desenvolu
upar les se
eves funciions i aten
ndre els es
studiants.
Valoració del següen
nt indicador
r:
Taula 4.5.. Relació es
studiants ETC
E
per PDII ETC (Equ
uivalent a te
emps comp
plert)

Titulació
ó

Curs
C
13
3/14
111,44

C
Curs
114/15
119,93

Curs
15/16
14,31

1 estudiant ETC correspon a una
u matricula de
e 60 ECTS, i 1 P
PDI ETC es conssidera qui imparrteix 240 hores dde docència en aula
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4.3. La in
nstitució ofereix
o
su
uport i opo
ortunitats
s per millo
orar la qu
ualitat de l’activitatt
docent i iinvestigad
dora del pr
rofessoratt.
Relacionat aamb aquest subestàndard
s
d el pla de m
millora en fa referència
r
en aquests cas::
Codi

Objectiu
u

Sol·licitar a l’ICE UdG que
q organitzii
IAI/16/15 activitats fo
ormatives a Barcelona
B

Ressponsable
Direccció
Acadèm
mica

Prioritat
Mitjana

Estu
udi
GT, GM i Doble
D
Grau

En relació a l’IAI/16/15
5, a la Junta
a d’Escola qu
ue es va celeb
brar en el priimer semestrre del curs 16/17, la Dra..
Blanca Brau
ut, Directora
a de l’EUM va
v sol·licitar a la Dra. Josefina Patiño
o, Delegada del Rector per
p a centress
adscrits, qu
ue es reunís amb l’ICE amb
a
la volun
ntat de veuree com podrie
en realitzar fformació perr els nostress
professors. El seguimen
nt d’aquest ob
bjectiu es va fer el 08/02
2: la Dra. Patiiño ja s’ha reeunit amb l’ICE i estem a
l’espera de vveure com reespon l’ICE. Aquest objeectiu s’haurà de seguir molt
m de prop, i per aquestt motiu en ell
mes d’abril 2017 es torn
narà revisar.
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Estàndar
rd 5: Eficàc
cia dels sistemes de
e suport a l’aprenen
ntatge

5.1. Els serveis d’orienta
ació acad
dèmica suporten
s
adequad
dament el
e procés
s
d’aprenen
ntatge i els
e d’orien
ntació pr ofessional faciliten
n la incorrporació al
a mercatt
laboral.
Taula 5.1. Satisfacció
ó dels estud
diants amb els sisteme
es de supor
rt a l’apren
nentatge (Estàndard
5.1 i 5.2)
Curs
sn
Tutories acad
dèmiques
Instal·lacionss (aules i espais docents)
Biblioteca
Serveis de su
uport (matricu
ulació, informa
ació, ...)

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

Percentatgge de
respostees
26,9
9%
-------

Disponible a
al Winddat de
e forma progr
ressiva a parttir de l’enques
sta de satisfac
cció de gradu
uats

El procés d
d’orientació acadèmica
a
s’’inicia a travvés de la dem
manda d’info
ormació de ll’estudiant in
nteressat. Ell
departamen
nt de comuniicació és el responsable d
d’atendre la informació, donat expliccacions sobre
e l’estructura
a
dels estudiss, competènccies, horaris, preus, etc.
ó acadèmica que
q organitzaa l’EUM són:
Les accions d’orientació
‐ Visiites individu
ualitzades a l’EUM: l’ estudiant in
nteressat visita l’escolaa i el depa
artament dee
com
municació és qui l’atent. En
E aquestes rreunions tam
mbé es realitzzar una visitaa a les instal·lacions.
‐ Asssistència a firres: l’EUM participa en d
diverses firess d’orientació
ó universitàri
ria. En aquesstes fires totss
els alumnes intteressats en estudiar a l’’EUM reben informació de la mà deels actuals estudiants dee
l’EU
UM i del departament de comunicacióó.
‐ Visiites a institu
uts: el depa
artament de comunicació
ó es posa en contacte aamb institutts per oferirr
orieentació als esstudiants que
e estiguin intteressats en els
e nostres programes.
‐ Jornades de porrtes obertes:: L’EUM orgaanitza dues jornades
j
de portes oberttes per curs. En aquestess
jorn
nades interveenen professors, estudian
nts actuals, tiitulats i el de
epartament d
de comunicacció.
A l’EUM l’o
orientació accadèmica alss estudiants de 1er de grau
g
s’inicia amb el pla d’acollida qu
ue té com a
objectiu faccilitar la inccorporació dels
d
nous esstudiants a la
l universita
at. En la sesssió de benv
vinguda, elss
responsablees del centree i de la titu
ulació introd
dueixen als nous
n
estudiants en els ob
objectius form
matius de la
a
titulació, l’eestructuració
ó dels estudiis, els serveiis de l’EUM i de la UdG
G (bibliotecaa, beques, prrogrames dee
mobilitat, P
PAT, etc.). Ta
ambé es pre
esenta la intrranet docentt de la UdG, “La MevaU
UdG”, on es pot
p trobar la
a
informació acadèmica, l’expedient de l’estudiiant, la con
nnexió amb el Moodle, la metodollogia de less
ambé es comenta la norm
mativa de perrmanència.
avaluacionss, les normatiives acadèmiiques, etc. Aiixí mateix, ta
En general, la sessió de benvinguda
b
és útil per ells estudiants,, i agraeixen un acte form
mal i oficial d’inici
d
del seu
u
curs acadèm
mic. Som co
onscients de que aquestaa pràctica ca
aldria sistem
matitzar-la, in
incorporant elements dee
valoració dee la satisfacciió dels estudiants que noo disposem acctualment [IA
IAI/16/16].
Pel que fa aal Pla d’Acciió Tutorial (PAT)
(
dispossem de diferrents i rellev
vants accion
ns de tutoria i orientació
ó
acadèmica.
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‐

PAT
T: durant la
a sessió de benvingudaa, els alumn
nes de nou ingrés empllenen el forrmulari PAT
T
(eviidència 3.5.11.01), en el qual els estud
diants expliq
quen quina ha
h estat la sev
eva trajectòria acadèmica
a
abaans d’entrar a la universsitat, quina éés la seva sittuació professional i ressponen sobre
e estratègiess
d’esstudi adquiriides. D’altra banda el qü
üestionari tam
mbé preguntta sobre l’orrientació psiccològica delss
estu
udiants. A pa
artir dels ressultats del fformulari PA
AT, els alum
mnes amb neccessitats de recolzamentt
tuto
orial i/o psiccològic són derivats
d
al seervei de Coacching. Aquesst servei és u
una acció de millora quee
s’haa activat en el
e curs 15/16 per donar reesposta als prroblemes d’a
autoestima bbaixa, falta de
e constància,,
man
nca de conceentració, etc.). Tal i com
m mostra l’ev
vidència 3.5.11.02, el serveei de coachin
ng està moltt
ben
n valorat per part dels usu
uaris.

‐

gnatures: la voluntat
v
acad
dèmica de l’E
EUM es tenir una interaccció molt pe
ersonalitzada
a
Tuttories d’assig
amb
b els estudia
ants; per aix
xò es dona molta impo
ortància a le
es tutories in
ndividualitza
ades que elss
difeerents professsors posen a disposició d
de l’alumnat. Tal i com mostra
m
la talaa 5.1, el serve
ei de tutoriess
estàà molt ben va
alorat per elss estudiants.

‐

Segguiment acad
dèmic dels ex
xpedients: En
n els mesos d’octubre
d
i març
m
la Secreetaria Acadèm
mica realitza
a
un sseguiment dee tots els exp
pedients d’esttudiants mattriculats per detectar:
a) eestudiants que
q
tinguin més
m de duess assignaturres suspeses:: aquests esttudiants són
n derivats all
servvei de coachiing.
b) estudiants que
q
estiguin
n en terceraa convocatòrria d’alguna assignaturaa: Secretaria
a Acadèmica
a
con
ntacta amb ells estudiants per recordaar-lis els períodes d’anul·llació de convvocatòria i re
ecomanar-liss
quee assisteixin a les tutoriess.
c) eestudiants qu
ue estiguin en
n quarta con
nvocatòria: Secretaria
S
Acadèmica con
ntacta amb ells estudiantss
per tenir una reeunió amb ells
e i recordaar-lis la norm
mativa UdG.. D’altra ban
nda, es conta
acta amb elss
pro
ofessors de les
l assignatu
ures per a que facin un
u seguimen
nt dels estud
diants que estan
e
en 4ªª
con
nvocatòria
Tott i que creiem
m que aquestt és un bon p
procediment, trobem a fa
altar sistemaatitzar els seg
guiment delss
caso
os b i c. [IAII/16/17]

ó professiona
al i inserció ssociolaboral,, l’EUM prop
porciona als estudiants un
u programa
a
En relació a l’orientació
de desenvollupament dee la carrera, facilitant-loss la integració a la vida professional
p
a partir de les següentss
activitats:
‐

Al lllarg del gra
au en màrqu
ueting en di
diverses assig
gnatures s’in
ncorpora en les seves sessions bestt
pra
actices de pro
ofessionals; sortides de camp que peermeten inte
errelacionar la realitat professional i
obrrir nous venttalls de proffessionalitzacció futura. Així
A mateix, s’assisteix
s
a jornades professionals i
tècn
niques extern
nes per tal que
q els estudiiants copsin la realitat de
els sectors en
n què poden
n treballar en
n
el fu
utur.

‐

dores Univeersitat-Empreesa: cada semestre
s
s’oorganitza una Jornada
a
Jornades Profeessionalitzad
d’empreses prresenten els seus know-hhow i seleccionen cv delss
Uniiversitat-Empresa, on tott un seguit d
estu
udiants. Aqu
uesta és una excel·lent
e
op
portunitat perr a tots els esstudiants perr conèixer qu
uines són less
neccessitats de les empreses i establir con
ntactes profeessionals.

‐

Currriculum Vita
ae Competen
ncial : a part
rtir de l’anàliisi de les com
mpetències ttreballades al
a llarg de la
a
carrrera es prepa
ara el currícu
ulum vitae coompetencial dels alumness que finalitzzen els estudis (evidència
a
3.5..1.07). En aq
quest cv s’in
ntegra el diaagrama comp
petencial perrsonal de l’eestudiant i es
e destaquen
n
aqu
uelles compettències en les que sobressurt per sobre de la mitjana de la sevaa promoció, destacant-see
les capacitats in
nstrumentalss, personals,, sistemàtiqu
ues i específfiques. Valorrem positivam
ment aquestt
servvei doncs és una eina pe
er a que totss els titulats orientin la sortida proffessional en relació a less
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sevees habilitats. D’altra ban
nda, aquest ccv competen
ncial ofereix informació m
molt específiica i valuosa
a
als ffuturs ocupa
adors.
Borrsa de treballl: tots els esstudiants i ggraduats de l’EUM tenen
n accés a les
es ofertes de la borsa dee
treb
ball de l’EUM
M. Aquest és un servei qu
ue es gestiona
a des del dep
partament dee pràctiques en empresess
i inserció labora
al. Els alumn
nes i graduatts accedeixen
n a la base de
d dades a trravés de la in
ntranet de la
a
web
b de l’EUM (eevidència 3.5
5.1.09_Passw
word accés in
ntranet EUM
M)

‐

Cal destacarr l’alt nivell de
d satisfacció
ó que tenen eels nostres grraduats en tu
urisme tant aamb la carrera realitzada
a
com amb ll’EUM. Però
ò en el mom
ment de fer aquest segu
uiment encara no tenim
m dades de graduats en
n
màrquetingg, doncs en ell curs 16/17 s’està
s
implan
ntant el quartt curs del gra
au en màrqueeting.
Tot i que eels graduatss en turisme
e han valoraat positivam
ment els serv
veis oferts een relació a l’orientació
ó
professionaal i inserció la
aboral dels nostres
n
estud
diants, consid
derem que podem millorrar el servei als
a graduats..
Per aquest m
motiu tenim pensat desen
nvolupar la ssecció Alumn
ni al llarg dell proper curss [IAI/16/05
5].
Relacionat aamb aquest subestàndard
s
d el pla de m
millora en fa referència
r
en aquest cas:
Codi

Objectiu
u

Ressponsable

Disposar dee les dades so
obre el nivelll de
satisfacció dels
d estudian
nts amb els
IAI/16/16
serveis, PAS
S i orientació
ó de l’EUM

Comissió de
at EUM
Qualita

Sistematitzar el seguiment acadèmicc
IAI/16/17 dels expedients

Secreta
aria
Acadèm
mica

Prioritat

Estu
udi

Alta

GT, GM i Doble
D
Grau

Mitjana

GT, GM i Doble
D
Grau

En relació a l’IAI/16/16
6 a principiss del curs 16//17 es va env
viar un qüestionari per m
mail a tots elss estudiants i
només van contestar 5 estudiants del
d grau en tu
urisme i 3 deel grau en màrqueting.
m
T
Tenint en compte aquestt
resultat insiignificant, en
n la comissió
ó de qualitat d
del passat 08
8/02/2017 ess va aprovar que es torné
és a passar ell
qüestionari durant la seetmana de l’e
enquesta quee es realitzarrà a finals de
el segon sem
mestre. Així doncs
d
aquestt
objectiu esttà en seguim
ment. Objectiu
u de millora parcialmentt assolit. Es farà un segu
uiment a fina
als del segon
n
semestre deel curs 16/17
En relació a l’IAI/16/117, a l’inici del curs 2016
6/17 es va crear un document Excel d
de control a tots aquellss
estudiants q
que tenien asssignatures a la tercera i q
quarta convo
ocatòria.
Als estudian
nts en tercera
a convocatòrria:
1.

D
Des de secreetaria acadèm
mica es va en
nviar un e-m
mail on es re
ecomanava qque seguissin
n l'avaluació
ó
ccontínua i s’in
nformava de
e les dates d’aanul·lació de convocatòria.
2. E
Els estudiantts en tercera convocatòriia s’han redirigit al serve
ei coaching d
de l'EUM. La
a coacher ha
a
eenviat un email i manté entrevistes am
mb els estudiiants interesssats.
3. U
Una vegada es tanquin les
l actes actu
ualitzarem el
e document Excel. A totts els estudiiants que no
o
h
hagin supera
at l'assignatu
ura els inform
rmarem de lees dates per sol·licitat laa quarta convocatòria dee
ggràcia pel pro
oper curs.
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Als estudian
nts en quarta
a convocatòriia:
1.

D
Des de secreetaria acadèm
mica es va en
nviar un e-m
mail on es re
ecomanava qque seguissin
n l'avaluació
ó
ccontínua i s'in
nformava de
e les dates d’aanul·lació de convocatòria.
2. S
S’ha enviat un
u documen
nt de controll mensual de
d l'estudiantt a tots els professors implicats.
i
Ell
p
professors ca
ada mes envie
en aquest segguiment omp
plert a secrettaria acadèm
mica.
3. Q
Quan es tanq
quin les acte
es actualitzaarem el docu
ument Excel.. Secretaria acadèmica es
e posarà en
n
ccontacte amb
b tots es estu
udiants que n
no hagin sup
perat la quartta convocatòòria d'alguna
a assignatura
a
p
per informar--los de la sev
va situació.
Aquest objjectiu de millora
m
està plenamen
nt assolit (10
00%) i es dona
d
per tan
ncat.

5.2. Els r
recursos materials
m
disponiblles són ad
dequats al nombre d
d’estudian
nts i a les
s
característiques de
e la titulac
ció.
L’Escola Un
niversitària Mediterrani està situad
da al carrer Rocafort, 10
04 de Barceelona, en el districte dee
l’Eixample i està molt ben comunicada tan peer metro, com
m per autob
busos i conn
nexions de trrens. L’EUM
M
ocupa 2.500
0m2 d’aules i espais doccents, sala dee juntes, bib
blioteca, aula
a informàticaa i espai de lleure.
l
En ell
mateix edifiici estan ubiccats el degan
nat, les despaatxos del proffessorat i els serveis adm
ministratius i d’atenció alss
estudiants d
de l’EUM.
Pel que fa a aules, l’EUM
M disposa de
e 6 aules de 9
90-120 placees per a grup
ps grans i 8 aaules per a grrups mitjanss
i/o petits. T
Totes les aulles estan equ
uipades amb
b taules elecctrificades. Totes
T
les aulees estan equ
uipades amb
b
ordinador i projector. Teenint en com
mpte que la d
docència del Grau en Turisme es realiitza en horarri de matí i la
a
docència deel Grau en Màrqueting ess realitza en ttorn de tarda
a, aquesta org
ganització en
ns permet disposar d’unss
ratis d’ocup
pació correctees.
L’EUM disp
posa d’una aula informàttica, situada a la 8ª plan
nta del nostre
e edifici. Aqu
uesta aula diisposa de 85
5
ordinadors,, connectats en xarxa i és
é reservablee per fer-hi classe, tenin
nt en comptte que fora de
d les horess
reservades ll’aula està disponible perr al treball au
utònom dels estudiants.
Tots els alu
umnes de nou
u ingrés al Grau
G
en Màrrqueting han
n rebut un po
ortàtil MacB
Book per que
e en totes less
seves assign
natures es pu
uguin utilitza
ar estratègiees TIC sense tenir necesssitat d’utilitzaar l’aulari d’’informàtica..
Aquesta iniiciativa comp
porta que l’E
EUM destinii recursos im
mportants pe
er a que el sservei d’Inte
ernet en tota
a
l’escola sigu
ui fiable i ràp
pid.
Cal destacarr també que,, a més de less instal·lacion
ns per a la do
ocència i l’esstudi presenccials, l’EUM disposa
d
d’un
n
entorn virtu
ual d’ensenya
ament-apren
nentatge basaat en la plata
aforma Mood
dleUdG. Així,, per a cada assignatura
a
i
curs acadèm
mic, es crea
a una aula virtual
v
comp
partida per el
e professor i els estudi
diants que participen en
n
l’assignaturra. D’aquesta
a manera, am
mbdós col·leectius poden
n beneficiar--se de les fu
uncionalitats que ofereix
x
aquest ento
orn virtual (compartició de fitxer, fòòrums, wikiss, etc.) per complement
c
tar les activitats docentss
presencials.. Des de qu
ue es va imp
plantar l’accció dels iPad
ds la mitjan
na d’accessoss al campuss virtual perr
estudiant haa augmentat considerablement.
Biblioteca
La Biblioteeca de l’EUM
M dóna serveii a tots els esstudiants dell centre i té l’accés a travvés de la pla
anta baixa dee
l’escola, am
mb una superrfícies de 155
5m2, , permettent la utilitzzació simultà
ània d’un 10%
% del total dels
d alumness
previstos. A
Així mateix, la
a biblioteca està
e equipad a amb 30 eq
quips informà
àtics i connexxió wifi.
La seva col·lecció inclou
u la bibliogra
afia especialiitzada i recom
manada a tottes les assign
natures dels graus,
g
que éss
revisada peeriòdicamentt tot i que sii hi ha algun
na proposta de compra necessària
n
pper la docènccia s’executa
a
immediatam
ment. Actualment la bib
blioteca de l’EUM disp
posa d’un to
otal de 2260
0 monograffies. El fonss
bibliogràfic del centre ess gestiona a través
t
de la p
plataforma http://195.76
h
.14.144/espaabiblio/home
e/index.php
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D’altra band
da el fons diisponible es complementta i amplia gràcies
g
a l’acc
cés a la Bibliioteca Digita
al de la UdG::
13.000 llibrres electròniccs, 28.300 re
evistes electrròniques on hi
h tenen accé
és tots els alu
umnes acrediitant-se amb
b
el seu usuarri i contrasen
nya
https://vpn
ngateway.udg
g.edu/bibliotteca/Inici/tab
bid/10327/la
anguage/caES/,DanaIn
nfo=www.udg
g.edu+Defau
ult.aspx
Els alumness que ho desiitgin, poden formular pettició de docu
uments a trav
vés del formu
ulari que hi ha
h a la plana
a
web de la Biiblioteca UdG
G
https://www
w.udg.edu/b
biblioteca/Ca
artadeserveiss/Pr%C3%A9
9stec/tabid/2
23006/langu
uage/ca-ES/D
Default.aspx
x
A partir deel segon sem
mestre de 20
017, els estu
udiants dels diferents graus
g
de l’EU
UM tindran la condició
ó
d’estudiantss de ple drett respecte a l’ús dels recu
ursos que la biblioteca
b
Ud
dG facilita, ppodent obten
nir el préstecc
de 5 llibres renovables tantes vegad
des com calggui. Així matteix els estudiants de l’E
EUM obtindrran l’accés a
d’altres bib
blioteques un
niversitàries de Barcelo na (sempre i que aque
est servei noo estigui esp
pecíficamentt
restringit), ll’ús dels préstec interuniiversitari con
nsorciat i la possibilitat d’assistir
d
a seeminaris de formació en
n
l’ús de recurrsos bibliogrràfics.
La satisfaccció dels usuarris, tan de prrofessors com
m d’estudian
nts no està do
ocumentada,, per aquest motiu
m
s’obree
l’acció de m
millora per avvaluar el grau
u de satisfaccció amb els seerveis de l’EU
UM [IAI/16/
6/16].
Com a concclusió genera
al, podem afiirmar que ells recursos materials
m
de la
l nostra esccola són adeq
quats per tall
de donar co
obertura a less necessitats de desenvolu
upament de les nostres tiitulacions.
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Estàndar
rd 6: Qualiitat dels re
esultats de
els progra
ames form
matius

6.1. Les activitats
s de form
mació són
n coheren
nts amb els
e resulta
ats d’apre
enentatge
e
pretesos,, que corre
esponen al
a nivell de
el MECES adequat per
p a la titu
ulació.

Taula 6.1. Satisfacció
ó dels gradu
uats amb l’’experiènciia educativa
a global (Esstàndard 6.1.
6 i 6.2)
Cur
rs n

Indicado
or

Percentatge
de
d
respostes

Estructura i aprenentatg
ge
Impacte perrsonal al estu
udiants
Serveis i equ
uipaments
Voluntat dee tornar a rep
petir el mateiix títol
Voluntat dee tornar a rep
petir la mateiixa
universitat
No podem eemplenar la taula
t
6.1., do
oncs encara n
no tenim grad
duats en màrrqueting.

Taula 6.2. Satisfacciió dels estu
udiants amb
b l’actuació
ó docent (E
Estàndard 6
6.1 i 6.2)
Curs
s 15/16
Resulta
at satisfacciió dels estu
udiants del grau en mà
àrqueting
Aquest/a prrofessor/a ha
a presentat amb
a
claredat el programa
a de
l’assignaturra i els criteriis d’avaluació
ó.
Amb aquestt/a professorr/a aprenc.
Aquest/a prrofessor/a em
m motiva a essforçar-me i a aprendre pel
p meu
compte.
El material de suport qu
ue el/la profe
essor/a posa a la meva disposició
m’ajuden.
Els procedim
ments d’avalluació em perrmeten de reeflectir els meus
coneixemen
nts.
Aquest/a prrofessor/a m’ha
m
aclarit ells dubtes quaan li he fet co
onsultes.
Valoro globalment la do
ocència d’aqu
uest/a professsor/a com a positiva.

4,37

Perc
centatge
de
res
spostes
26,9
9%

4,20
4,02

26,9
9%
26.9
9%

4,17

26,9
9%

3,96

26,9
9%

4,45
4,11

26,9
9%
26,9
9%

Indica
ador

mostra aqueesta taula, el
e nivell de satisfacció dels estudiants del graau en màrqueting amb
b
Tal i com m
l’actuació docent va ser molt alt.
a Segons els SGIQ de
d l’EUM, el nivell m
mínim de qualitat
q
quee
s’exigeix éss el 3,5 i ta
al i com es pot veure, tots els ítem
ms avaluatss estan per sobre d’aq
quest nivell..
L’equip dirrectiu de l’E
EUM està molt
m satisfet amb aquestts resultats.
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6.2. El sistema d’avalua
ació
ntatge pre
etesos.
d’aprenen

perm
met

una

certifica
ació

fiab
ble

dels

s
resultats

s indicador
rs acadèm
mics són ad
dequats pe
er a les car
aracterístiq
ques de la
a
6.3. Els valors dels
titulació.
Taula 6.3. Resultats globals
g
de la
l titulació
ó

Taxa de ren
ndiment
Taxa d’eficièència
Temps mitjàà de graduacció *

Curs
13/14
0,91

Curs
14/15
0,86

Curs
15/16
0,92

Taxa de rendim
ment: Crèdits ap
provats / crèditss matriculats
Taxa d’eficiènccia: Crèdits matriculats pels esttudiants graduatts en un curs / crèdits
c
del pla d’estudis
d
de la tittulació Temps mitjà
m
de
graduació: Mittjana de la diferèència de temps entre l’any de tiitulació i l’any d’inici
d
dels estud
diants titulats

En relació a taula 6.3. només
n
podem
m aportar dad
des de la taxa de rendime
ent ja que en
ncara no teniim promoció
ó
de graduatss en màrquetting.

el primer cu
urs
Taula 6.4. Resultats globals de

Taxa d’aban
ndonament
Taxa de preesentats
Taxa d’èxit
Taxa de ren
ndiment

Curs
13/14
--0,94
0,97
0,91

Curs
14/15
--0,91
0,93
0,86

Curs
15/16
0,13
0,97
0,96
0,93

Tal i com m
mostra la taula 6.4., en rellació a la taxaa d’abandona
ament, nomé
és tenim les d
dades del cu
urs 15/16. Call
tenir presen
nt, que duran
nt el curs 15
5/16 es va im
mplantar el servei
s
de coa
aching que ppot ajudar i tutoritzar
t
alss
estudiants d
de primer curs que ho necessitin. Cald
drà valorar aquest
a
indica
ador en els prroper cursos.

d’inserció laboral són ade
equats per a les
s
6.4. Els valors dels indiicadors d
característiques de
e la titulac
ció.
est subaparttat doncs no
o tenim enccara graduatts en màrqu
ueting.
No podem respondre res en aque
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4
4. PLA DE M
MILLORA

Codi

Objectiu

Reesponsable

IAI/166/01

Incrementar la participació dels representats
r
dels
n el Consell d'Estudis
estudiants en

Diirecció
Accadèmica

Prrioritat

Subestànda
ard

Procediment SGIQ
Q vinculat

Accion
ns

Alta

1.4

SGIQ UDG: P19_A
Analisi dels
resultats acadèmics

Inform
mar als estudiants per taal
de donar a conèixer en
profun
nditat la participació a la
Univerrsitat.

SGIQ EUM: 08.PR..05_Anàlisi de
dades i millora continua

Potencciar que la franja horària
setmanal sense classe s’emprri
per acctivitats de participació
dels esstudiants.
IAI/166/02

Disposar d'in
nformació sobre el claaustre docent de
l'EUM tan a la pàgina web de l'EUM
M com a la plana
personal a la web de la UdG.

Reesponsable de
Qu
ualitat EUM

Alta

2.1

SGIQ UDG: P22_Procés de
difusió pública
SGIQ EUM:
08.PR.03_Comunicació interna

IAI/166/03

La informació
ó pública de les assignattures no només ha
d'estar dispo
onible en català, sinó
ó que es pugui
disposar en to
ots els idiomes d'impartició.

Reesponsable de
Qu
ualitat EUM

M
Mitjana

2.1

SGIQ UDG: P22_Procés de
difusió pública
SGIQ EUM:
08.PR.03_Comunicació interna
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Crear el nou apartat de
claustrre docent a la web de
l’EUM.
Actualitzar la pàgina personaal
d
a la web de la
dels docents
UdG
Deman
nar a la UdG que la
inform
mació pública de le
es
assignatures estigui disponible
en els idiomes d’impartició.
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IAI/166/04

Donar àmpliaa informació pública al web a disposició
de tots els grrups d’interès sobre el SGIQ de la UdG i
del centre, dels informes que sorgeeixen al llarg de la
vida

Gaabinet de
Planificació i
Avvaluació UdG

Alta

2.2

SGIQ UDG: P4_Segguiment dels
resultats i millora de la titulació
SGIQ EUM: 05.PR..02_Revisió
del sistema

Reestrructuració de la pàgina
web de
d qualitat que recollirà
la política de qualitat de la
UdG i les dades agregades de
el
Sistem
ma de Garantia de
Qualitaat.
Creació de la pàgina web de
el
centree docent amb informació
exhausstiva sobre el seu SGIQ
Q,
la vidaa de les titulacions i le
es
evidèn
ncies que en fan
referència

IAI/166/05

IAI/166/06

Disposar dee la secció "Alumni"" per potenciar
l'orientació p
professional dels titulatts com la relació
amb l'EUM i crear el procediment 07.PR.18
0
de gestió
ncloguin totes les
de l'orientaciió professional, on s'in
accions que es realitzen al respeecte i que tingui
nt 8_Gestió de
traçabilitat amb el procedimen
l'orientació prrofessional del SGIQ de l'UdG.

Reesponsable de
Qu
ualitat EUM

Establir un no
ou procediment de reco
ollida d'informació
dels estudiaants sobre l'avaluacció docent del
professorat i un nou model d'enquessta

Co
omissió de
Qu
ualitat UdG

M
Mitjana

3.3

SGIQ UDG: P8_Geestió de
l’orientació professsional

Comun
nicació pública de le
es
accion
ns Alumni i realització de
les maateixes
Creació
nt
del
procedimen
07.PR.18 Gestió de l’orientació
professsional
Alta

3.2

SGIQ UDG: P20_A
Administració i
anàlisi de les enqu
uestes de
docència
SGIQ EUM: 08.PR..08_Avaluació
PDI

IAI/166/07

Definir i imp
plementar enquestes de
d satisfacció del
professorat reespecte del programa fo
ormatiu
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Crear Junta
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Co
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SGIQ UDG: P4_Segguiment dels
resultats i millora de la titulació
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Revisió
ó i nou redactat de
l’enquesta de docència
ó del procediment, si
s
Revisió
s’escau
u

Participació activa en la
comisssió d’enquestes d’AQU
U
Catalunya
que
dissenya
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SGIQ EUM: 05.PR..02_Revisió
del sistema

aquestta enquesta
Admin
nistració de l’enquesta

IAI/166/08

Definir i imp
plementar enquestes de satisfacció dels
estudiants aamb els recursos materials i les
instal∙lacions docents

Gaabinet de
Planificació i
Avvaluació UdG

M
Mitjana

3.2

SGIQ UDG: P4_Segguiment dels
resultats i millora de la titulació
SGIQ EUM: 05.PR..02_Revisió
del sistema

Participació activa en la
comisssió d’enquestes d’AQU
U
Catalunya
que
dissenya
aquestta enquesta
Admin
nistració de l’enquesta

IAI/166/09

Transformar eel SGIQ institucional en el SGIQ del centre
docent, ajustaat a les dinàmiques i a laa realitat del propi
centre.

omissió de
Co
Qu
ualitat UdG i
Co
omissió de
Qu
ualitat EUM

Alta

3.3

SGIQ UDG: P29_Revisió del
SGIQ
SGIQ EUM: 05.PR..02_Revisió
del sistema

Revisió
ó
progressiva
dells
proced
diments
del
SGIQ
Q
institucional i adaptació a
d centre
nivell del
Revisió
ó dels procediments de
el
SGIQ d’abast general de la
UdG

IAI/166/10

Millorar la insserció laboral dels titulaats en les funcions
universitàriess

Co
omissió de
Qu
ualitat EUM

M
Mitjana

3.3

SGIQ UDG: P21_A
Avaluació de la
inserció

Elaborració
compeetencial

del

CV
V

SGIQ EUM: 08.PR..09_Avaluació
de la inserció labo
oral dels
graduats
IAI/166/11

Fomentar que el PDI de l'EUM no doctor
d
es doctori i
que el doctor s'acrediti.

Diirectora
Accadèmica

M
Mitjana

3.3

SGIQ UDG: P13_G
Gestió de la
formació del profeessorat
SGIQ EUM: 06.PR..02_Gestió de
la formació del peersonal
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Fomen
ntar que el PDI de l’EUM
M
es
d
doctori:
flexibilització
d’horaaris i paquet econòmic
Fomen
ntar que el PDI doctor de
l’EUM s’acrediti: flexibilització
d’horaaris, paquet econòmic i
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ajuda a la traducció de textos
IAI/166/12

Conèixer dadees sobre la inserció labo
oral dels graduats

Co
omissió de
Qu
ualitat EUM

Alta

3.3

SGIQ UDG: P21_A
Avaluació de la
inserció
SGIQ EUM: 08.PR..09_Avaluació
de la inserció labo
oral dels
graduats

Passarr un qüestionari alls
graduaats de cada promoció
ó,
als 6 mesos
m
de graduar‐se.
Passarr un qüestionari alls
graduaats 36 mesos desprès de
graduaar‐se
Rebre el resultat de le
es
enquestes de satisfacció dells
titulatss UdG (comparativa
resultaats UDG i EUM)

IAI/166/13

Obtenir la distinció de Grup de Recerca adscrit a la
UdG del Grup
p de recerca SIMPED de l'EUM

Diirectora
Accadèmica

Alta

4.1

No hi ha vinculació
ó a cap
procés del SGIQ

Sol∙licitar la distinció del Grup
de Reccerca adscrit a la UdG
Publicaar l’aprovació de la
distincció del Grup de Recerca
adscritt a la UdG en el BOUdG

IAI/166/14

Disposar de d
dades sobre el nivell de
d satisfacció dels
estudiants am
mb el TFG

Co
omissió de
Qu
ualitat EUM

Alta

4.1

SGIQ UDG: P19_A
Anàlisi dels
resultats acadèmics
SGIQ EUM: 08.PR..05_Anàlisi de
dades i millora continua

Establiir una sistemàtica de
recollida d’informació de la
satisfaacció dels estudiantts
amb el TFG
nistració de l’enquesta
Admin

IAI/166/15

Sol∙licitar a l'ICE UdG que orrganitzi activitats
Barcelona
formatives a B

Diirectora
Accadèmica

M
Mitjana

4.2

SGIQ UDG: P13_G
Gestió de la
formació del profeessorat
SGIQ EUM: 06.PR..02_Gestió de
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Reunió
ó amb l’ICE per parlaar
sobre les accions que es
e
podrieen fer a Barcelona
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la formació del peersonal
IAI/166/16

Disposar de d
dades sobre el nivell de
d satisfacció dels
estudiants am
mb els serveis, PAS i orientació de l'EUM

omissió de
Co
Qu
ualitat EUM

Alta

5.1

SGIQ UDG: P4_Segguiment dels
resultats i millora de la titulació
SGIQ EUM: 05.PR::02_Revisió
del sistema

Establiir una sistemàtica de
recollida d’informació dells
estudiants amb els serveiss,
PAS i orientació
o
de l’EUM
Admin
nistració de l’enquesta

IAI/166/17

Sistematitzar el seguiment acadèmic dels expedients.

Seecretaria
Accadèmica

M
Mitjana

5.1

SGIQ UDG: P6_Ateenció i
tutorització dels estudiants
e

Sistem
matitzar el seguimen
nt
acadèm
mic dels expedients dells
estudiants (excel)

SGIQ EUM: 07.PR..17_Atenció i
tutorització de l’estudiant
ISC/177/01

Modificar elss IFA per adequar‐los als requeriments
dels informess de seguiment i acreditaació d’AQU.

Diirecció
Accadèmica

Alta

1.4.

SGIQ UDG: P19 An
nàlisis dels
resultats acadèmics

Dispossar del nou formulari IFA
A
aprovaat per la Comissió de
Qualitaat de l’EUM

SGIQ EUM: 08.PR..08 Anàlisis
de dades i millora continua
ISC/177/02

Crear un norrmativa interna per a tots els estudiants
matriculats a un grau universitari de l’EUM.

Diirecció
Accadèmica

M
Mitjana

1.5

SGIQ UDG: P11 Mecanismes
que regulen i informen sobre
normatives que affecten als
estudiants
M
SGIQ EUM: P11 Mecanismes
que regulen i informen sobre
normatives que affecten als
estudiants
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Crear una normativa interna
de fun
ncionament i disciplinària
per a tots els estudiantts
matricculats a un grau de
l’EUM

