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Informes de seguiment presentats curs 2012-2013
Des de l’aprovació per part d’AQU Catalunya del Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i
l’Acreditació de titulacions oficials (MVSMA) i a la Guia per al Seguiment d’Ensenyaments Oficials de Grau i
Màster, la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ha treballat amb esforç per posar a la pràctica totes
les directrius marcades per l’agència.
A la convocatòria pilot de seguiment del curs 09/10 es van presentar els Informes de Seguiment de
Titulacions (IST) corresponents al 60% de les titulacions oficials impartides, i a la segona i tercera
convocatòria, és a dir, per al seguiment del curs 10/11 i 11/12, es van presentar els IST del 100% de les
titulacions en funcionament.
Enguany presentem, el seguiment de les titulacions que es van impartir durant el curs 12/13, excepte
aquelles titulacions que es troben immerses en el procés d’acreditació, en total s’han presentat 11 graus i 9
màsters universitaris:
Títols de grau:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grau en Fisioteràpia
Grau en Infermeria
Grau en Medicina
Grau en Odontologia
Grau en Comunicació Audiovisual
Grau en Periodisme
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Grau en Humanitats i Ciències de la Cultura
Grau en Arquitectura
Grau en Ciència Política i Gestió Pública
Grau en Dret

Títols de màster:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Màster Universitari en Ciències de la Infermeria
Màster Universitari en Gestió Cultural
Màster Universitari en Recerca Bàsica en Odontologia i Biomedicina
Màster Universitari en Recerca Clínica i de Materials en Odontologia
Màster Universitari en Cooperació Internacional en Arquitectura Sostenible d’Emergència
Màster Universitari en Gestió Sanitària
Màster Universitari en Odontologia Restauradora Estètica
Màster Universitari en Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica
Màster Universitari en Fisioteràpia i Evidència Científica
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Tal i com hem esmentat en el paràgraf anterior, hi ha un conjunt de titulacions que es troben en el procés
d’acreditació, concretament, les Facultats de Ciències Econòmiques i Socials i la d’Educació tenen
programada la visita d’un Comitè d’Avaluació Extern (CAE) per al segon semestre de 2014. Per a què el
CAE pugui fer un anàlisi de les titulacions s’ha preparat un autoinforme per a cadascun dels centres. Els
autoinformes preparats contenen informació del desenvolupament de les següents titulacions:
Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
a. Grau en Administració i Direcció d'Empreses
b. Màster Universitari en Direcció d'Empreses i Sistemes de Producció
Facultat d’Educació
a. Grau en Educació Infantil
b. Grau en Educació Primària
No s’han elaborat els informes corresponents al Màster Universitari en Teràpia Familiar i al Màster
Universitari en Recerca en Ciències Humanes, Socials i Jurídiques per estar suspesos temporalment durant
el curs 12/13. El Màster Universitari en Arquitectura Biodigital i el Master in Regenerating Intermediate
Landscapes. Sustainable Strategies for Contemporary Landscapes no van ser oferts i per tant tampoc es fa
un informe de seguiment. D’altra banda, el Màster Universitari en formació del professorat d’educació
secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes, no es va impartir perquè
no està activat a la Direcció General d’Universitats (DGU). Per últim per acord amb DGU la implantació del
Màster universitari en Advocacia va ser posposada per al curs 2013-2014.
A continuació, i una vegada feta l’explicació dels informes de seguiment de titulació (IST) presentats en el
curs 2012-2013 per la Universitat Internacional de Catalunya, es mostra un extracte dels IST de cada grau.
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ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA (ESARQ)
Grau en Arquitectura – Any 4
La Comissió de Qualitat de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ESARQ) ha avaluat el
desenvolupament del Grau en Arquitectura i del Màster en Cooperació Internacional en Arquitectura
Sostenible d’Emergència, màster que ha renovat per al curs 12/13 i quatre anys més la seva acreditació
com a part del programa Erasmus Mundus de nom MUNDUS URBANO Master of Science in International
Cooperation and Urban Development. Per ambdós títols s’ha emès un informe de seguiment particular.
L’ESARQ té també autoritzada la impartició del Màster en Arquitectura Biodigital, del que no s’ha elaborat
un informe de seguiment perquè no ha tingut docència en els dos darrers cursos, 11/12 i 12/13, per no
arribar al nombre mínim d’alumnes de matrícules que el feien viable econòmicament.
La Comissió de Qualitat considera que la implantació de tots els cursos del grau s’ha dut a terme amb èxit
tant per la part de gestió com per la part acadèmica. Els resultats acadèmics assolits pels estudiants estan
en la línia del previst i s’ha fet una profunda reflexió sobre el desenvolupament de la titulació durant aquests
quatre anys que ha derivat en un complet pla de millora.
És important destacar que la implantació del nou Pla d’Estudis i la definició del nou mètode docent per al
grau en Arquitectura, ha resultat ser molt positiu per l’ESARQ, que n’ha sortit reforçada i clarament
diferenciada de la resta d’escoles d’Espanya. Com a principal objectiu de la nova Junta de Centre, durant el
curs 13/14, i mantenint el que es disposa en la memòria de verificació, es pretén coordinar els programes
docents d'Urbanisme i Projectes per garantir l'aprenentatge del projecte a totes les escales. Amb aquest
propòsit, (1) s'assigna per a l'ensenyament de cada escala el professor amb coneixement teòric i pràctic
especialitzat, i (2) s'articulen grups de treball mixts, composats per professors de les àrees d'Urbanisme i
Projectes, a fi de desenvolupar conjuntament, durant els dos últims anys de grau, experiències de projecte
col•laboratiu a totes les escales que aproximin a l'alumne a la pràctica professional.
D’altra banda, tot i els esforços a nivell de promoció i comunicació, es detecta una tendència a la baixa del
nombre d’estudiants matriculats a primer curs, deguda principalment a l’actual crisi econòmica en el sector
de la construcció. Com a acció de millora s’estudiarà la possibilitat d’oferir beques d’excel·lència.
En el Informe de seguiment del curs 2012-2013 es detallen els aspectes avaluats d’acord a les directrius del
programa AUDIT, recollides al Manual de Qualitat del SGIQ de l’ESARQ, a més a més, es recullen les
accions de millora previstes detallant el seu responsable i termini d’execució.
Finalment, s’aprecia l’esforç de tota la comunitat universitària, en especial de la Junta de Centre de la
l’ESARQ per assumir el repte que ha suposat l’adaptació al EEES de les titulacions, destacant el Grau en
Arquitectura que ha fet l’adaptació al EEES de tots els seus cinc cursos.
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FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ
Grau en Comunicació Audiovisual – Any 4
La Comissió de Qualitat considera que la implantació de quart curs de grau s’ha dut a terme amb èxit tant
per la part de gestió com per la part acadèmica. Els resultats acadèmics assolits pels estudiants estan en la
línia del previst i la gestió i coordinació està en fase de consolidació.
Aquest és el quart informe de seguiment d’aquesta titulació i la Comissió de Qualitat vol destacar la
maduresa de les reflexions realitzades i el rigor de l’anàlisi valorativa on s’aprecia clarament la relació entre
els punts febles detectats i les accions de millora proposades. Es valora també l’acurat seguiment realitzat
de les accions obertes durant el seguiment del cursos anteriors i el tancament eficient d’alguna d’elles.
L’orientació de l’ensenyament a l’estudiant es fa palesa clarament en dues accions que realitza la facultat.
Per una banda, es destaca com a bona pràctica el pla d’acollida inicial basat en dinàmiques de grup, i per
l’altra, l’interès per millorar l’empleabilitat dels alumnes porta a potenciar la realització de pràctiques
extracurriculars per parts dels alumnes. La gestió d’aquest tipus de pràctiques és la mateixa que la de les
pràctiques curriculars, fet que es valora pel seguiment i tractament personalitzat que rep l’alumne. En la
mateixa línia, la titulació, en coordinació amb la Direcció de Formació i Coaching, ha posat especial interès
en millorar el procés d’assessorament, tal com es descriu en aquest mateix informe.
Com a punt de millora que cal abordar a mig termini es troba la revisió de les competències descrites a la
memòria de verificació. La direcció del centre, així com la Comissió de Qualitat, són conscients del gran
nombre de competències que es van especificar durant la verificació i la necessitat d’obrir un debat per tal
de poder-les reduir i agrupar. També convindria revisar l’estructura de les guies docents i utilitzar les eines
d’estandarització que ofereix la universitat a través del programa DOCENTIA.
La Comissió de Qualitat del la Facultat de Ciències de la Comunicació ha avaluat el desenvolupament del
Grau en Comunicació Audiovisual, Grau en Publicitat i Relacions Públiques i el Grau en Periodisme en el
curs 2012-2013, emetent un informe particular per a cadascuna de les titulacions, tot i que el
desenvolupament i la gestió dels graus en Comunicació A. i Publicitat RP i Periodisme són molt similars.
Les indicacions i recomanacions de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica (CPOA) de la DGU
respecte el nombre de places s’han tingut en compte en un procés de reflexió interna sobre l’adequació del
nombre de places de nou ingrés per als graus de la UIC, així doncs, per al curs 2014-2015 s’han sol•licitat
120 places d’entrada conjunta pels graus en Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques i
Periodisme de la Facultat. Aquesta modificació en les places ha estat aprovada per la Junta de Govern de la
UIC. Amb aquesta aprovació es passaria de 180 places en el autoritzades pel curs 2013-2014 per al conjunt
dels 3 graus de la Facultat a 120 en el 2014-2015.
Per últim, un dels punts que cal destacar del curs 2012-2013 ha estat que per primera vegada aquest curs
s’ha realitzat una enquesta de satisfacció del PDI, en la qual, s’avaluaven 5 aspectes: Organització de la
docència, Coordinació docent de la titulació, Grau de compromís de l’alumnat en el seu procés
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d’aprenentatge, Suport del personal d’administració i serveis de la titulació i Satisfacció global amb el
desenvolupament de la titulació.
En el Informe de seguiment del curs 2012-2013 es detallen els aspectes avaluats d’acord a les directrius del
programa AUDIT, recollides al Manual de Qualitat del SGIQ de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Quedant recollides les accions de millora previstes detallant el seu responsable i termini d’execució.
L’informe de seguiment resultant és llarg, però la Junta de Centre valora aquesta evidència com a element
fonamental per a mantenir l’històric i la traçabilitat de les accions realitzades sobre el títol i per tant és
considera una valuosa eina de treball.
Finalment, s’aprecia l’esforç de tota la comunitat universitària, en especial de la Junta de Centre de la
Facultat de Ciències de la Comunicació per assumir el repte que ha suposat l’adaptació al EEES de les
titulacions del centre, 3 graus i l’extinció de 2 llicenciatures.

Grau en Periodisme – Any 3
La Comissió de Qualitat considera que la implantació de tercer curs de grau s’ha dut a terme amb èxit tant
per la part de gestió com per la part acadèmica. Els resultats acadèmics assolits pels estudiants estan en la
línia del previst i la gestió i coordinació està en fase de consolidació.
Aquest és el tercer informe de seguiment d’aquesta titulació i la Comissió de Qualitat vol destacar la
maduresa de les reflexions realitzades i el rigor de l’anàlisi valorativa on s’aprecia clarament la relació entre
els punts febles detectats i les accions de millora proposades. Es valora també l’acurat seguiment realitzat
de les accions obertes durant el seguiment del cursos anteriors i el tancament eficient d’alguna d’elles.
L’orientació de l’ensenyament a l’estudiant es fa palesa clarament en dues accions que realitza la facultat.
Per una banda, es destaca com a bona pràctica el pla d’acollida inicial basat en dinàmiques de grup, i per
l’altra, l’interès per millorar l’empleabilitat dels alumnes porta a potenciar la realització de pràctiques
extracurriculars per parts dels alumnes. La gestió d’aquest tipus de pràctiques és la mateixa que la de les
pràctiques curriculars, fet que es valora pel seguiment i tractament personalitzat que rep l’alumne. En la
mateixa línia, la titulació, en coordinació amb la Direcció de Formació i Coaching, ha posat especial interès
en millorar el procés d’assessorament, tal com es descriu en aquest mateix informe.
Com a punt de millora que cal abordar a mig termini es troba la revisió de les competències descrites a la
memòria de verificació. La direcció del centre, així com la Comissió de Qualitat, són conscients del gran
nombre de competències que es van especificar durant la verificació i la necessitat d’obrir un debat per tal
de poder-les reduir i agrupar. També convindria revisar l’estructura de les guies docents i utilitzar les eines
d’estandarització que ofereix la universitat a través del programa DOCENTIA.
La Comissió de Qualitat del la Facultat de Ciències de la Comunicació ha avaluat el desenvolupament del
Grau en Comunicació Audiovisual, Grau en Publicitat i Relacions Públiques i el Grau en Periodisme en el
curs 2012-2013, emetent un informe particular per a cadascuna de les titulacions, tot i que el
desenvolupament i la gestió dels graus en Comunicació A. i Publicitat RP i Periodisme són molt similars.
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Les indicacions i recomanacions de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica (CPOA) de la DGU
respecte el nombre de places s’han tingut en compte en un procés de reflexió interna sobre l’adequació del
nombre de places de nou ingrés per als graus de la UIC, així doncs, per al curs 2014-2015 s’han sol•licitat
120 places d’entrada conjunta pels graus en Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques i
Periodisme de la Facultat. Aquesta modificació en les places ha estat aprovada per la Junta de Govern de la
UIC. Amb aquesta aprovació es passaria de 180 places en el autoritzades pel curs 2013-2014 per al conjunt
dels 3 graus de la Facultat a 120 en el 2014-2015.
Per últim, un dels punts que cal destacar del curs 2012-2013 ha estat que per primera vegada aquest curs
s’ha realitzat una enquesta de satisfacció del PDI, en la qual, s’avaluaven 5 aspectes: Organització de la
docència, Coordinació docent de la titulació, Grau de compromís de l’alumnat en el seu procés
d’aprenentatge, Suport del personal d’administració i serveis de la titulació i Satisfacció global amb el
desenvolupament de la titulació.
En el Informe de seguiment del curs 2012-2013 es detallen els aspectes avaluats d’acord a les directrius del
programa AUDIT, recollides al Manual de Qualitat del SGIQ de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Quedant recollides les accions de millora previstes detallant el seu responsable i termini d’execució.
L’informe de seguiment resultant és llarg, però la Junta de Centre valora aquesta evidència com a element
fonamental per a mantenir l’històric i la traçabilitat de les accions realitzades sobre el títol i per tant és
considera una valuosa eina de treball.
Finalment, s’aprecia l’esforç de tota la comunitat universitària, en especial de la Junta de Centre de la
Facultat de Ciències de la Comunicació per assumir el repte que ha suposat l’adaptació al EEES de les
titulacions del centre, 3 graus i l’extinció de 2 llicenciatures.

Grau en Publicitat i Relacions Públiques – Any 4
La Comissió de Qualitat considera que la implantació de quart curs de grau s’ha dut a terme amb èxit tant
per la part de gestió com per la part acadèmica. Els resultats acadèmics assolits pels estudiants estan en la
línia del previst i la gestió i coordinació està en fase de consolidació.
Aquest és el quart informe de seguiment d’aquesta titulació i la Comissió de Qualitat vol destacar la
maduresa de les reflexions realitzades i el rigor de l’anàlisi valorativa on s’aprecia clarament la relació entre
els punts febles detectats i les accions de millora proposades. Es valora també l’acurat seguiment realitzat
de les accions obertes durant el seguiment del cursos anteriors i el tancament eficient d’alguna d’elles.
L’orientació de l’ensenyament a l’estudiant es fa palesa clarament en dues accions que realitza la facultat.
Per una banda, es destaca com a bona pràctica el pla d’acollida inicial basat en dinàmiques de grup, i per
l’altra, l’interès per millorar l’empleabilitat dels alumnes porta a potenciar la realització de pràctiques
extracurriculars per parts dels alumnes. La gestió d’aquest tipus de pràctiques és la mateixa que la de les
pràctiques curriculars, fet que es valora pel seguiment i tractament personalitzat que rep l’alumne. En la
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mateixa línea, la titulació, en coordinació amb la Direcció de Formació i Coaching, ha posat especial interès
en millorar el procés d’assessorament, tal com es descriu en aquest mateix informe.
Com a punt de millora que cal abordar a mig termini es troba la revisió de les competències descrites a la
memòria de verificació. La direcció del centre, així com la Comissió de Qualitat, són conscients del gran
nombre de competències que es van especificar durant la verificació i la necessitat d’obrir un debat per tal
de poder-les reduir i agrupar. També convindria revisar l’estructura de les guies docents i utilitzar les eines
d’estandarització que ofereix la universitat a través del programa DOCENTIA.
La Comissió de Qualitat del la Facultat de Ciències de la Comunicació ha avaluat el desenvolupament del
Grau en Comunicació Audiovisual, Grau en Publicitat i Relacions Públiques i el Grau en Periodisme en el
curs 2012-2013, emetent un informe particular per a cadascuna de les titulacions, tot i que el
desenvolupament i la gestió dels graus en Comunicació A. i Publicitat RP i Periodisme són molt similars.
Les indicacions i recomanacions de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica (CPOA) de la DGU
respecte el nombre de places s’han tingut en compte en un procés de reflexió interna sobre l’adequació del
nombre de places de nou ingrés per als graus de la UIC, així doncs, per al curs 2014-2015 s’han sol•licitat
120 places d’entrada conjunta pels graus en Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques i
Periodisme de la Facultat. Aquesta modificació en les places ha estat aprovada per la Junta de Govern de la
UIC. Amb aquesta aprovació es passaria de 180 places en el autoritzades pel curs 2013-2014 per al conjunt
dels 3 graus de la Facultat a 120 en el 2014-2015.
Per últim, un dels punts que cal destacar del curs 2012-2013 ha estat que per primera vegada aquest curs
s’ha realitzat una enquesta de satisfacció del PDI, en la qual, s’avaluaven 5 aspectes: Organització de la
docència, Coordinació docent de la titulació, Grau de compromís de l’alumnat en el seu procés
d’aprenentatge, Suport del personal d’administració i serveis de la titulació i Satisfacció global amb el
desenvolupament de la titulació.
En el Informe de seguiment del curs 2012-2013 es detallen els aspectes avaluats d’acord a les directrius del
programa AUDIT, recollides al Manual de Qualitat del SGIQ de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Quedant recollides les accions de millora previstes detallant el seu responsable i termini d’execució.
L’informe de seguiment resultant és llarg, però la Junta de Centre valora aquesta evidència com a element
fonamental per a mantenir l’històric i la traçabilitat de les accions realitzades sobre el títol i per tant és
considera una valuosa eina de treball.
Finalment, s’aprecia l’esforç de tota la comunitat universitària, en especial de la Junta de Centre de la
Facultat de Ciències de la Comunicació per assumir el repte que ha suposat l’adaptació al EEES de les
titulacions del centre, 3 graus i l’extinció de 2 llicenciatures.
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FACULTAT DE DRET
Grau en Dret – Any 3
La Comissió de Qualitat considera que la implantació del tercer curs de grau s’ha dut a terme amb èxit tant
per la part de gestió com per la part acadèmica. Els resultats acadèmics assolits pels estudiants estan en la
línia del previst si bé cal millorar alguns aspectes tal com es detalla en el present informe.
La Comissió de Qualitat de la Facultat de Dret ha avaluat el desenvolupament del Grau en Dret, del Grau en
Ciència Política i Gestió Pública (títol en procés d’extinció) i del Màster Universitari en Psicopatologia Legal,
Forense i Criminològica en el curs 12/13, emetent un informe particular per a cadascuna de les titulacions.
Amb l’objectiu d’adaptar el nom de la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques a l’oferta docent del centre,
la Universitat Internacional de Catalunya va sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la conformitat al canvi de
denominació del centre, que passaria a denominar-se Facultat de Dret.
En conseqüència, de conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i l’Acord GOV/107/2011, de 5 de
juliol, pel qual s’aproven les Normes d’organització i funcionament de la Universitat Internacional de
Catalunya, a proposta de la Junta de Govern de la Universitat, així com del Patronat de la Universitat
Internacional de Catalunya, Fundació privada, i a proposta del director general d’Universitats, va ser
acceptat aquest canvi i es va publicar oficialment a l’ORDRE ECO/31/2014, de 28 de gener, per la qual es
dóna conformitat al canvi de denominació de la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques de la Universitat
Internacional de Catalunya, que passa a denominar-se Facultat de Dret.
La valoració per part de la Junta de Centre és molt positiva, sent factors decisius:
a. L’esforç notable en la millora de la qualitat de la Facultat;
b. Augment la visibilitat de la facultat i fent-se ressò de totes les activitats acadèmiques que s’han dut a
terme i, tanmateix de les innovacions docents que ja es van posar en marxa durant el curs acadèmic
11/12.
La Comissió de Qualitat, i en especial el Degà de la facultat, consideren aquests fòrum com a l’espai idoni
per a avaluar el funcionament de les titulacions i una bona oportunitat per a fer propostes de millora que
portin a la facultat a l’excel·lència de la qualitat docent.
En línies generals les accions de la Junta de Centre estan orientades a tenir un professorat amb la màxima
qualitat docent i investigadora, a oferir un producte diferenciat, a millorar la visibilitat de les actuacions de
promoció realitzades, i a obtenir un posicionament en el mercat com a centre de referència en l’àmbit de les
ciències jurídiques.
Per últim, un dels punts que cal destacar del curs 2012-2013 ha estat que per primera vegada aquest curs
s’ha realitzat una enquesta de satisfacció del PDI, en la qual, s’avaluaven 5 aspectes: Organització de la
docència, Coordinació docent de la titulació, Grau de compromís de l’alumnat en el seu procés
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d’aprenentatge, Suport del personal d’administració i serveis de la titulació i Satisfacció global amb el
desenvolupament de la titulació.
Per últim, un dels punts que cal destacar del curs 2012-2013 ha estat que per primera vegada aquest curs
s’ha realitzat una enquesta de satisfacció del PDI, en la qual, s’avaluaven 5 aspectes: Organització de la
docència, Coordinació docent de la titulació, Grau de compromís de l’alumnat en el seu procés
d’aprenentatge, Suport del personal d’administració i serveis de la titulació i Satisfacció global amb el
desenvolupament de la titulació.
En el Informe de Seguiment corresponent al curs acadèmic 2012-2013 es detallen els aspectes avaluats
d’acord a les directrius del programa AUDIT, recollides al Manual de Qualitat del SGIQ de la Facultat de
Dret; també es recullen les accions de millora previstes detallant-ne el seu responsable i termini d’execució.

Grau en Ciència Política i Gestió Pública – Any 3
La Comissió de Qualitat de la Facultat de Dret ha avaluat el desenvolupament del Grau en Dret, del Grau en
Ciència Política i Gestió Pública i del Màster Universitari en Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica en
el curs 12/13, emetent un informe particular per a cadascuna de les titulacions.
Amb l’objectiu d’adaptar el nom de la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques a l’oferta docent del centre,
la Universitat Internacional de Catalunya va sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la conformitat al canvi de
denominació del centre, que passaria a denominar-se Facultat de Dret.
En conseqüència, de conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i l’Acord GOV/107/2011, de 5 de
juliol, pel qual s’aproven les Normes d’organització i funcionament de la Universitat Internacional de
Catalunya, a proposta de la Junta de Govern de la Universitat, així com del Patronat de la Universitat
Internacional de Catalunya, Fundació privada, i a proposta del director general d’Universitats, va ser
acceptat aquest canvi i es va publicar oficialment a l’ORDRE ECO/31/2014, de 28 de gener, per la qual es
dóna conformitat al canvi de denominació de la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques de la Universitat
Internacional de Catalunya, que passa a denominar-se Facultat de Dret.
Davant la tendència a la baixa de la matrícula d’alumnes en aquest grau, la Junta de Centre va proposar a la
Junta de Govern, l’inici de l’extinció del títol amb efectes des del curs 12/13. L’extinció va ser aprovada per
la Junta de Govern de la UIC, segons l’acord 10/13-14, i va ser notificada a la Direcció General
d’Universitats.
Per tant, tot i que no hi va haver matrícula de nou accés al curs 12/13, d’acord amb els mecanismes
d’extinció de títols de la UIC, es va mantenir la docència per als estudiants matriculats de segons a quart
curs i per això es redacta el següent Informe de Seguiment Anual.
En el cas concret d’aquest grau, malgrat la baixa taxa de matrícula es destaca l’elevada qualitat del
professorat i l’alt grau de satisfacció de l’alumnat.
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En el Informe de Seguiment corresponent al curs acadèmic 2012-2013 es detallen els aspectes avaluats
d’acord a les directrius del programa AUDIT, recollides al Manual de Qualitat del SGIQ de la Facultat de
Dret; també es recullen les accions de millora previstes detallant-ne el seu responsable i termini d’execució.
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FACULTAT D’HUMANITATS
Grau en Humanitats i Estudis Culturals – Any 4
La Comissió de Qualitat considera que la implantació del quart curs del Grau s’ha dut a terme amb èxit tant
per la part de gestió com per la part acadèmica. Els resultats acadèmics assolits pels estudiants estan en la
línia del que s’havia previst si bé cal millorar alguns aspectes, tal com es detalla en el present informe.
La Comissió de Qualitat de la Facultat d’Humanitats ha avaluat el desenvolupament del Grau en Humanitats
i Estudis Culturals i del Màster Universitari en Gestió Cultural en el curs 2012-2013, i ha emès un informe
particular per a cadascuna de les titulacions.
De forma general, la Comissió de Qualitat destaca la bona predisposició de la Junta de Centre per iniciar la
implantació de l’SGIQ, l’esforç realitzat per preparar la documentació per a l’avaluació de la Comissió de
Qualitat, el pla de millora dissenyat fruit de l’avaluació realitzada, i les accions previstes per tal d’assolir el
nombre òptim d’alumnes en el Grau en Humanitats i millorar la coordinació docent.
Per una banda, en el curs 2012-2013, des de la Facultat d’Humanitats es continua invertint en un gran
ventall d’activitats promocionals, amb l’objectiu de donar una major visibilitat a la Facultat i una major
presència a les xarxes socials; tot i les accions dutes a terme no es va aconseguir l’objectiu d’augmentar el
nombre d’alumnes matriculats.
D’altra banda, destaca, també, la creació de la figura del Síndic de Greugés i amb ell la recollida de
suggeriments, queixes i reclamacions mitjançant una aplicació informàtica, a més a més, cal remarcar la
creació d’altres aplicacions informàtiques que ajudaran a la planificació i posterior seguiment de pràctiques
externes i Treballs fi de Graus i Treballs fi de Màster. D’altra banda, també és molt positiva l’augment de la
presència a mitjans de comunicació i en les xarxes socials.
Fruit del procés de seguiment del curs 2011-2012 es va detectar la necessitat de fer modificacions en el pla
d’estudis del Grau en Humanitats i Estudis Culturals. Estudiant-se en profunditat les modificacions previstes
es va veure la necessitat de presentar un expedient modifica; les modificacions van ser aprovades al 28 de
maig de 2013. Les modificacions s’implantaran en el curs 2013-2014.
D’altra banda, per afavorir les matrícules d’alumnes en el grau s’estudiaran projectes de simultaneïtat
d’estudis amb altres titulacions de la UIC, com per exemple, amb el Grau en Administració i Direcció
d’Empreses o el Grau en Dret. Actualment ja s’està oferint una simultaneïtat amb el Grau en Educació
Primària.
En el Informe de Seguiment del curs 2012-2013 es detallen els aspectes avaluats d’acord amb les directrius
del programa AUDIT, recollits al Manual de Qualitat de l’SGIQ de la Facultat d’Humanitats. També es
recullen les accions de millora previstes, en què se’n detallen els responsables i els terminis d’execució.
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FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT
Grau en Fisioteràpia – Any 4
La Comissió de Qualitat del Departament en Fisioteràpia ha avaluat el desenvolupament del Grau en
Fisioteràpia i el Màster Universitari en Fisioteràpia i Evidència Científica el curs 2012-2013, emetent un
informe particular per a la titulació.
Tal i com es va anunciar en el Informe de seguiment del curs 2011-2012, la publicació del RD 99/2011 va
establir que per a poder accedir als estudis de Doctorat, l'alumne havia de computar 300 ECTS, dels quals
com a mínim 60 havien de ser de màster universitari. Aquest nou panorama legislatiu va suposar que el
diplomats en Fisioteràpia, que en virtut del RD 1393/2007 podien accedir als estudis de Doctorat amb un
màster universitari de 60 ECTS, és a dir computant un total de 240 ECTS, deixessin de tenir aquest accés.
El Màster Universitari en Fisioteràpia i Evidència Científica de la UIC, té una orientació exclusivament
investigadora, cosa que fa que cobri sentit cursar-lo en la mesura que pot donar pas a un programa de
Doctorat. L'estratègia del Departament de Fisioteràpia, davant aquesta situació, fou la de recomanar als
alumnes que s'havien interessat pel màster i doctorat, en que primer lloc cursessin el estudis d'adaptació al
Grau, i per tant deixar d'ofertar el màster durant el curs acadèmic 2011-12. De cara al curs 13/14 convé
reemprendre les accions per augmentar els alumnes de postgrau i continuar amb les millores promocionals
iniciades aquest curs.
La Comissió de Qualitat considera que la implantació del quart curs de grau s’ha dut a terme amb èxit tant
per la part de gestió com per la part acadèmica. S’estan assolit els reptes que implicava la transformació de
la diplomatura a grau tant pel que fa al canvi metodològic com al treball per competències. D’altra banda,
es reconeix l’esforç important que s’està fent per a la consolidació del sistema de coordinació docent eficient
i per crear una estructura de professorat que compleixi amb els paràmetres de qualitat establerts. S’ha de
continuar treballant en la consolidació de les línies de recerca. En el marc del SGIQ s’està fent un seguiment
de les accions de millora en procés, tot i que convindria agilitzar la resolució d’algunes d’elles perquè no
s’allarguessin massa en el temps i es poguessin determinar els seus resultats en el menor temps possible.
S’ha establert una priorització de les accions que ajudaria a la titulació a millorar la seva eficiència.
En aquest curs 2012-2013 destaca la creació de la figura del Síndic de Greugés i amb ell la recollida de
suggeriments, queixes i reclamacions mitjançant una aplicació informàtica, a més a més, cal remarcar la
creació d’altres aplicacions informàtiques que ajudaran a la planificació i posterior seguiment de pràctiques
externes i Treballs fi de Graus i Treballs fi de Màster. D’altra banda, també és molt positiva l’augment de la
presència a mitjans de comunicació i en les xarxes socials.
Per últim, un dels punts que cal destacar del curs 2012-2013 ha estat que per primera vegada aquest curs
s’ha realitzat una enquesta de satisfacció del PDI, en la qual, s’avaluaven 5 aspectes: Organització de la
docència, Coordinació docent de la titulació, Grau de compromís de l’alumnat en el seu procés
d’aprenentatge, Suport del personal d’administració i serveis de la titulació i Satisfacció global amb el
desenvolupament de la titulació.
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Per últim, en el Informe de Seguiment de la titulació es detallen els aspectes avaluats d’acord a les directrius
del programa AUDIT, recollides al Manual de Qualitat del SGIQ de la Facultat de Medicina i Ciències de la
Salut. Les accions de millora previstes es recullen a l’annex II detallant el seu responsable i termini
d’execució. Es ressalta el fet que les accions del Pla de Millores estan lligades als processos del SGIQ, i que
des del curs passat, s’està fent l’exercici de reforçar la planificació d’aquest objectius relacionant-los amb
els eixos Pla Estratègic de la UIC 2010-2015.

Grau en Infermeria – Any 4
La Comissió de Qualitat del Departament d’Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut i Medicina ha
avaluat el desenvolupament del Grau en Infermeria i el Màster univ. en Ciències de la Infermeria en el curs
2012-2013, emetent un informe particular per a cadascuna de les titulacions.
La Comissió de Qualitat considera que la implantació de quart curs de grau s’ha dut a terme amb èxit tant
per la part de gestió com per la part acadèmica. Cal destacar que aquest curs 2012-2013 s’ha finalitzat amb
la implantació completa del Grau en Infermeria i han sortit al mercat laborat els primers graduats en
infermeria de la Universitat Internacional de Catalunya; en aquest sentit la representant dels ocupadors
present a la Comissió de Qualitat del Dept. d’Infermeria va remarcar alguns dels valors afegits dels
estudiants de la UIC, a més a més, de fer èmfasi en el bon disseny de les pràctiques externes i la
implantació amb ordre i coherència, fent-ne un seguiment que facilita que els alumnes puguin créixer com a
futurs professionals de la infermeria. Els indicadors de rendiment acadèmic i avaluació dels aprenentatges
es consideren correctes pel Grau en Infermeria.
S’estan assolit els reptes que implicava la transformació de la diplomatura a grau tant pel que fa al canvi
metodològic com al treball per competències. A destacar especialment l’elaboració de rúbriques per a
l’avaluació i l’alt grau d’expertesa en l’avaluació de competències, especialment de la part més pràctica.
El Departament d’Infermeria continua treballant perquè el professorat de la titulació compleixi amb els
paràmetres de qualitat establers.
Tot i les previsions de descens d’alumnes en els propers cursos acadèmics, en part degut a la situació
econòmica del país i també a la no contractació de graduats pel sector públic, el departament ha estat
buscant vàries activitats per a augmentar la visibilitat del departament procurant que el descens d’alumnes
sigui el menor possible. Entre aquestes activitats cal destacar l’organització de l’Any de la Infermeria, en el
qual s’ha aprofundit sobre la veritable essència de la professió d’infermer: l’atenció i la cura del pacient,
realçant-se el seu vessant humanístic i vocacional de la professió.
Un altre aspecte que s’ha treballat intensament és el sentit de pertinença dels alumnes, s’han volgut implicar
els alumnes amb varies activitats que organitza el departament i així augmentar la seva satisfacció envers a
la UIC.
Per últim, un dels punts que cal destacar del curs 2012-2013 ha estat que per primera vegada aquest curs
s’ha realitzat una enquesta de satisfacció del PDI, en la qual, s’avaluaven 5 aspectes: Organització de la
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docència, Coordinació docent de la titulació, Grau de compromís de l’alumnat en el seu procés
d’aprenentatge, Suport del personal d’administració i serveis de la titulació i Satisfacció global amb el
desenvolupament de la titulació.
Per últim, en el Informe de Seguiment de la titulació es detallen els aspectes avaluats d’acord a les directrius
del programa AUDIT, recollides al Manual de Qualitat del SGIQ de la Facultat de Medicina i Ciències de la
Salut; recollint-se les accions de millora previstes detallant el seu responsable i termini d’execució. Es
ressalta el fet que les accions del Pla de Millores estan lligades als processos del SGIQ, i que aquest any
s’ha fet l’exercici de reforçar la planificació d’aquest objectius relacionant-los amb els eixos Pla Estratègic de
la UIC 2010-2015.

Grau en Medicina – Any 5
La Comissió de Qualitat del Departament de Medicina de la Facultat de Ciències de la Salut i Medicina ha
avaluat el desenvolupament del Grau en Medicina i el Màster en Gestió Sanitària en el curs 12/13, emetent
un informe particular per a cadascuna de les titulacions.´
La Comissió de Qualitat que ha avaluat el desenvolupament del grau en Medicina en el curs 12/13
considera que la implantació dels quatre cursos del grau ha estat realitzada amb èxit, assolint els
compromisos descrits a la memòria de verificació, garantint l’adquisició de competències per part dels
alumnes, i fent, des de la implantació, les modificacions oportunes del pla d’estudis com a fruit de la millora
contínua i del seguiment del desenvolupament de la titulació.
La Comissió de Qualitat destaca la consolidació de l’estructura de coordinació docent i dels mecanisme de
comunicació interna per a detectar àrees de millora, així com la preocupació i els recursos destinats a la
millora dels mètodes docents i a la revisió dels sistemes d’avaluació. Es considera fonamental la tasca de
recolzament a l’alumne que es fa des de diverses perspectives, començant per l’assessorament personal i
seguint pels mecanismes definits per a detectar i canalitzar les inquietuds i suggeriments dels alumnes, tot
en per a aconseguir millora general de la gestió de la titulació i de la satisfacció de tots els grups d’interès.
També s’aprecia l’esforç de la Junta del Departament per tal d’adequar el número de doctors i doctors
acreditats i, d’altra banda ,espera que les accions de millora proposades potenciïn la mobilitat dels alumnes.
S’ha continuat amb la implantació d’AUDIT i DOCÈNTIA, tot i que cal millorar la mesura de la satisfacció del
PAS. És un fet la labor realitzada per la millora i l’estandardització de les Guies Docents, fonamentals per a
una bona coordinació, així com la gestió, anàlisi, valoració i propostes de millora que es fa dels períodes de
pràctiques externes. S’ha planificat adequadament la implantació al proper curs del TFG, creant-se un grup
de treball intern per a valorar les propostes de la Conferència Nacional de Degans de les Facultats de
Medicina”.
A l’igual que en els cursos anteriors, destaquen els agraïments del professorat i de l’alumnat per
l’accessibilitat a l’equip directiu de la titulació, i especialment el professorat ha valorat a les accions
formatives realitzades, a les accions de coordinació entre titulacions i amb els centres, a l’impuls a la recerca
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i la coordinació entre el professorat intern i extern, als claustres sistematitzats i a la integració del
professorat de bàsiques en la planificació del grau.
En el Informe de seguiment del curs 2012-2013 es detallen els aspectes avaluats d’acord a les directrius del
programa AUDIT, recollides al Manual de Qualitat del SGIQ de la Facultat de Medicina i Ciències de la
Salut. Les accions de millora previstes es recullen a l’annex II detallant el seu responsable i termini
d’execució.
Tal com es va fer durant el seguiment del curs anterior, les accions del Pla de Millores estan lligades a les
directrius d’AUDIT, als objectius de la titulació i al Pla Estratègic de la UIC 2010-2015. Aquest curs, a més,
la Facultat ha finalitzat el procés de reflexió estratègica que es va iniciar el curs anterior. La Facultat proposa
un Pla Estratègic específic per al centre, sempre d’acord amb el Pla estratègic general de la Universitat.
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FACULTAT D’ODONTOLOGIA
Grau en Odontologia – Any 4
La Comissió de Qualitat considera que la implantació dels quatre primers cursos de grau s’ha dut a terme
amb èxit tant per la part de gestió com per la part acadèmica. Els resultats acadèmics assolits pels
estudiants estan en la línia del previst si bé cal millorar alguns aspectes tal com es detalla en el present
informe.
La Comissió de Qualitat de la facultat d’Odontologia ha avaluat el desenvolupament durant el curs 20122013 del Grau en Odontologia, del Màster U. en Recerca Bàsica en Odontologia i Biomedicina, del Màster
U. en Recerca Clínica i de Materials en Odontologia i del Màster U. en Odontologia Restauradora Estètica,
emetent un informe particular per a cadascuna de les titulacions. Al llarg del curs 2012-2013 la Facultat ha
dut a terme els tràmits per a presentar el nou Màster universitari en Recerca en Odontologia; sent aprovat
pel Consejo de Universidades en data 25/09/2013; així doncs, l’oferta de la Facultat es veurà modificada en
el curs 2013-2014, amb la implantació d’aquest màster i l’extinció dels Màsters universitaris en Recerca
Bàsica en Odontologia i Biomedicina i. en Recerca Clínica i de Materials en Odontologia.
Es considera que el Grau en Odontologia està consolidat donat que compta amb més de 10 anys de vida a
la UIC i des de els seus inicis ha utilitzat metodologies formatives innovadores i pràctiques en línia amb
l’exigit a l’EEES. Com a suport docent disposa d’una Clínica Universitària pròpia (CUO) amb la missió
principal de servir per a la formació integral dels estudiants, on es disposa dels darrers avenços en
tecnologia i de materials innovadors que afavoreixen que l’estudiant pugui dominar el màxim nombre
possible de les principals tecnologies disponibles al mercat.
Tot i l’experiència acumulada per la facultat, la Comissió de Qualitat destaca la tasca realitzada per adaptar
l’antiga llicenciatura als criteris establerts per als graus, com a punts forts del Grau d’Odontologia cal
destacar la gestió de les pràctiques externes i l’impuls que es vol donar i
D’altra banda cal destacar que en el curs 2012-2013 s’ha formalitzat una càtedra d’empresa amb l’empresa
MIS Implants Technologies, per tal de potenciar la transferència de resultats de recerca, societat i empresa.
Aquesta és una acció establerta en el pla estratègic de la UIC 2010-2015, definint el valor a assolir per l’any
2015 de 2 càtedres d’empresa. Seguint en aquesta línia també s’ha treballat en la creació de patents, en
concret la que ha donat bons resultats ha estat l’aïllament i identificació de les cèl•lules mare pluripotents a
partir de la polpa dental (DPPSC) amb uns fenotips similars a les cèl•lules mare embrionàries.
Per últim, un dels punts que cal destacar del curs 2012-2013 ha estat que per primera vegada aquest curs
s’ha realitzat una enquesta de satisfacció del PDI, en la qual, s’avaluaven 5 aspectes: Organització de la
docència, Coordinació docent de la titulació, Grau de compromís de l’alumnat en el seu procés
d’aprenentatge, Suport del personal d’administració i serveis de la titulació i Satisfacció global amb el
desenvolupament de la titulació.
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Per últim, remarcar l’objectiu d’internacionalització que busca la facultat d’Odontologia; en el curs 2012-2013
s’han iniciat les gestions per a buscar partners amb l’objectiu de treballar en un nou títol de màster Erasmus
Mundus, aspecte que s’haurà de veure al llarg dels propers cursos acadèmics.
En el Informe de Seguiment de la Titulació per al curs 2012-2013 es detallen els aspectes avaluats d’acord
a les directrius del programa AUDIT, recollides al Manual de Qualitat del SGIQ de la Facultat d’Odontologia.
Les accions de millora previstes i el seguiment de les accions d’anys anteriors es recullen a l’annex II
detallant el seu responsable i termini d’execució.
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