
Dades de la titulació:
 

 

 

 

Introducció
 

L'article 27 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol i

posteriorment pel Reial Decret 99/2011, de 28 de gener de 2011, pel qual s'estableix l'ordenació dels

ensenyaments universitaris oficials, disposa que amb la implantació dels ensenyaments corresponents als títols

oficials, els òrgans d'avaluació que la Llei de les comunitats autònomes determinin, duran a terme el seguiment

del compliment del projecte contingut al pla d'estudis verificat pel Consejo de Universidades.

 

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) com a organisme competent

per dur a terme el seguiment de los títols oficials que s'imparteixen al sistema universitari català, ha establert

els criteris i directrius necessaris per a la valoració del seguiment que les universitats realitzen sobre els títols.

 

La Comissió d'Avaluació de la Qualitat de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,

d'acord amb l'article 140.2.a) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, és l'òrgan

competent per a l'aprovació del procediment d'avaluació del seguiment dels ensenyaments conduents a

l'obtenció dels títols oficials que imparteixen les universitats i els centres docents d'ensenyament superior.

 

Resultat
 

La Comissió Específica d'Avaluació de la branca corresponent ha emès aquest informe com a resultat de

l'avaluació del seguiment de la titulació oficial a dalt esmentada. Aquesta avaluació s'ha dut a terme prenent

com a base l'informe de seguiment de la titulació i la informació pública disponible en el moment de l'avaluació.

 

 

1. Informació pública sobre el desenvolupament operatiu de l’ensenyament.

 

En termes globals, es considera que la informació pública sobre el desenvolupament operatiu de la titulació

analitzada és millorable, ja que no es compleixen de manera suficient els requisits establerts a la Guia per al

Seguiment de les Titulacions Oficials de Grau i Màster (en endavant Guia per al Seguiment).

La informació pública no és completa, en tant que es detecta l'absència de continguts requerits i considerats

rellevants per als estudiants de grau que vulguin incorporar-se als estudis o bé que es trobin immersos en els

mateixos. En conseqüència, la Comissió recomana a la titulació revisar els aspectes que a continuació

s'assenyalen i avançar cap a criteris de major transparència, amb l'objectiu de contribuir a una millora de la
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qualitat de la informació pública. Aquests aspectes són els següents:

- Pel que fa a la informació sobre accés als estudis només s'accedeix de forma clara a les dades d'objectius de

la titulació i perfil d'ingrés, i manquen per tant la resta de les dades sol•licitades i fonamentals per als estudiants

potencials. De la mateixa manera l'agregació de la informació es considera millorable. La informació sobre la

matrícula també és insuficient.

- Pel que fa al Treball de Fi de Grau, manca informació sobre el seu marc i normativa específica.

- No s'inclou informació sobre el Pla d’Acció Tutorial.

- No s'ha considerat el requeriment de fer publicitat de manera clara, accessible i agregada de la informació

referent al professorat indicant perfil d'aquest i dades de contacte, entre altres.

La informació pública es presenta en una estructura comuna al conjunt d'ensenyaments de la Institució,

agregada a nivell de titulació, Centre i Universitat. Cal destacar la informació referida al pla d'estudis, i en

especial, la guia docent, articulada en assignatures d'accés públic, per a tots els grups d'interès, amb els

continguts adequadament agregats.

 

 

2. Informació pública sobre els indicadors de l’ensenyament.

 

La Institució no publica a la seva pàgina web informació sobre els indicadors relacionats amb l’ensenyament. A

la pàgina de la titulació existeix l’enllaç “Indicadors de la titulació”, però aquest no es troba operatiu. Es valora

positivament la ubicació d’aquest enllaç, que garanteix la seva accessibilitat alhora que contribueix a

l’agregació de la informació relacionada amb els estudis.

Pel que fa a la informació aportada a l’IST, el desplegament dels indicadors és complet i coherent amb l’any

d’implantació de la titulació. Amb l’objectiu de mantenir la coherència entre la publicació d’indicadors i el

desplegament de la titulació, la Comissió anima a la Institució a introduir de manera progressiva la resta

d’indicadors que formen part del Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació dels Títols

Oficials (MVSMA).

 

 

3. Anàlisi valorativa de l’ensenyament i accions de millora.

 

L’anàlisi valorativa sobre el funcionament de la titulació es considera, en termes generals, adequada. La

Institució analitza el funcionament de la titulació a partir de la informació derivada de les dades i dels indicadors

presentats. No obstant, es detecten alguns aspectes que requereixen especial atenció, tal com s'exposa a

continuació.

En primer lloc, es recomana que l'Informe de Seguiment faci referència al Grau en Turisme i que, per tant,

s'eliminin les al•lusions al títol de Diplomat. Pel que fa a les dades i indicadors, és positiu que es tinguin en

compte les informacions del títol antic, per bé que haurien de quedar ben identificades i diferenciades de les del

Grau (per exemple el nombre de titulats).

Pel que fa a les hores impartides per professorat doctor, hi ha aparentment una contradicció entre les dades

que s’ofereixen a la taula d’indicadors i el que s’indica més endavant a l’apartat de propostes de millora. De la

mateixa manera, a la memòria es comenta la satisfacció dels estudiants sobre el programa formatiu, que arriba

al nivell del 80%. No obstant, no apareixen més dades sobre aquesta enquesta a l’apartat d’indicadors (per

exemple el nivell de participació a les enquestes).

La Institució hauria de desenvolupar els indicadors referents a mètodes docents, ja que no sembla suficient la
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distinció entre grups grans i mitjans. De fet, la magnitud d'un determinat grup no s'ha de considerar, per si

mateixa, com un mètode docent.

La Comissió, per altra banda, recomana a la Institució reflexionar sobre les dades d’accés a la titulació. La

demanda de places en primera opció sobre oferta és d’un 0,29. L'oferta a primer es considera elevada (80)

respecte a la demanda (52).

Fruit de l’anàlisi valorativa, es proposen accions de millora, que es consideren en general positives. No obstant,

si bé algunes d'elles pertanyen a la reflexió sobre el grau d'assoliment dels objectius del grau, altres apareixen

més desvinculades de l’anàlisi valorativa, i fan referència a aspectes de personal docent (doctors i acreditació),

enquestes, campus virtual, mobilitat, investigació i millora de matèries. Es recomana ampliar el pla millora

incloent, per exemple, una priorització de les accions, les tasques concretes, els responsables i els terminis

previstos d’execució. L’existència d’un pla de millora ben definit facilitarà el seguiment de les accions de millora

en anys posteriors.

Finalment, la titulació no reflexiona sobre el grau d’assoliment i eficàcia de les accions de millora iniciades en

l’anterior IST.

 

 

4. Idoneïtat del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) per al seguiment de l’ensenyament.

 

L’Escola Universitària de Turisme Formàtic Barna és un centre adscrit a la UdG. Segons es descriu en el

Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) de la Institució, tot i que alguns dels procediments són

d’aplicació tant a centres integrats com a centres adscrits, fins l’actualitat l’abast del sistema avaluat

positivament per AQU Catalunya en el marc del Programa AUDIT són els centres integrats.

En aquest sentit, l’Informe de Seguiment d’Universitat (ISU) realitza una breu descripció sobre el grau

d’adaptació del disseny del SGIQ als centres docents i a les tipologies d’estudis (grau, màster i doctorat). No

obstant, manca una anàlisi detallada del grau d’implementació del sistema en cadascun dels centres docents,

tant integrats com adscrits.  L’IST del Grau en Turisme tampoc conté una valoració sobre el grau

d’implementació del SGIQ ni sobre l’adequació dels processos implementats per al seguiment de la titulació,

aspecte considerat clau per a la millora del sistema i la qualitat de la titulació.

La UdG ha desenvolupat un procediment per al seguiment de les titulacions, inclòs en el seu SGIQ que

identifica com a òrgan responsable de l’elaboració i aprovació de l’Informe de Seguiment de Titulació (IST) la

Comissió de Qualitat de la unitat estructural corresponent (CQU). En l’IST la titulació incorpora la data

d’aprovació i el nom i càrrec de les persones que formen part de la CQU de l’Escola Universitària de Turisme

Formàtic Barna. No obstant, no s’identifica clarament la implicació directa de la persona responsable de la

titulació a nivell acadèmic, tal com el coordinador o coordinadora del Grau en Turisme, aspecte que és

considerat com a punt feble per la Comissió d’avaluació. Es recomana vetllar per la participació directa en la

Comissió de Qualitat d’algun responsable acadèmic vinculat directament a la titulació, ja que es considera una

peça clau per garantir el seguiment i la qualitat d’aquesta.

Per altra banda, l’ISU informa que la Institució ha elaborat els IST del conjunt de titulacions oficials. No obstant

això, malgrat la seva aprovació per part de l’òrgan de govern de la unitat estructural que organitza l’estudi és un

requeriment del SGIQ de la Universitat, enguany no han estat aprovats en la seva totalitat. Es desconeix si

l’IST corresponent al Grau en Turisme ha estat aprovat per l’òrgan esmentat. Com a proposta de millora es

recomana a la titulació deixar evidència en l’IST de l’aprovació per part de l’òrgan de govern, amb l’objectiu de

posar de manifest que la responsabilitat de la seva elaboració i aprovació no recau sobre un mateix òrgan.

En aquest sentit, entre les accions pendents per al propers cursos descrites en l’ISU, es destaca incorporar un
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apartat als IST per tal que les Comissions de Qualitat valorin la implementació dels seus respectius SGIQ.

Finalment, la Comissió d’avaluació avalua positivament la visibilitat que es dóna a l’IST anual de la titulació,

publicat juntament amb la informació pública sobre el desenvolupament operatiu d’aquesta. No obstant, si bé

es valora com a bona pràctica la vinculació des de la pàgina de la titulació al SGIQ, es recomana informar de

forma més clara les possibles particularitats dels procediments a la naturalesa adscrita del Centre.
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