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Introducció 
 
El Màster Universitari en Dret de l’Empresa i de la Contractació (en endavant MUDEC) està 
adscrit a la branca de Ciències Socials i Jurídiques. S’estructura en 120 crèdits ECTS, la 
modalitat de l’ensenyament és semipresencial i consta d’itinerari professionalitzador i de 
recerca.  
 
El curs 2011-2012 va desenvolupar-se el pla d’estudis establert el 2009, pel que fa al pla 
d’estudis de l’any 2006 es troba en extinció i només consta 1 estudiant matriculat el curs 2011-
2012. 
 
   
1. Planificació de la titulació 
 
La planificació, programació i avaluació de les competències en el model docent de la URV es 
duu a terme en dos nivells de concreció diferents en el cas dels màsters. 
 
En el primer nivell, el projecte formatiu de la titulació es concreta amb la memòria oficial del 
Màster en Dret de l’Empresa i de la Contractació, que va obtenir l’informe favorable 
d’ANECA el 13 de juliol de 2009 mitjançant el procediment abreujat establer pel Consejo de 
Universidades per resolució de 28 d’octubre de 2008. 
 
La memòria del màster pot consultar-se a la intranet de la URV a l’enllaç següent: 
 
http://wwwa.urv.net/la_urv/piq/mapa_grau/suport_memoriestitols_masters_branca_socialsjuri
diques.htm 
 
En un segon nivell, es troben les guies docents de les assignatures, publicades amb 
anterioritat a l’inici del període de matrícula, que detallen els resultats d’aprenentatge, 
continguts, distribució amb ECTS, sistema d’avaluació, bibliografia, entre altres.  
 
Les guies docents de les assignatures del curs 2011/2012 poden consultar-se a l’enllaç següent: 
 
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=15&ensenyament=1560&any_ac
ademic=2011_12 
 
 
2. Indicadors 
 
2.1 Accés  
 
2.1.1 Característiques del procés d’accés  
 
Cada curs acadèmic s’ofereixen 20 places de nou accés.  
 

Taula 1. Nombre d’estudiants preinscrits , admesos i matriculats  
 

  2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 
Estudiants preinscrits (pla 2009)  39 38 55 
Estudiants admesos (pla 2006) 23    
Estudiants admesos (pla 2009)  33 18 21 
Estudiants de nou accés (pla 2006) 8    
Estudiants de nou accés (pla 2009)  29 11 15 
Estudiants matriculats  
1r i 2n curs(pla 2006) 29 7 4 1 

Estudiants matriculats  
1r i 2n curs (pla 2009)  29 26 26 

          Font: SINIA 
          Data informe:24/01/2013 
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Com es pot observar en la taula anterior, el nombre d'alumnes preinscrits s'ha incrementat 
notablement enfront de les edicions anteriors. Això implica un major interès per l'oferta 
promoguda pel MUDEC. D'altra banda, el sistema de selecció de l'alumnat i els requisits exigits 
redueixen el nombre final d'admesos a cursar el Màster. Igualment, hauria de sumar-se el fet 
que molts alumnes preinscrits realitzen diverses preinscripcions simultàniament. 
 
La modificació substancial del Màster al passar de 120 a 60 crèdits a partir del curs 2012-13 té, 
entre d’altres objectius, la finalitat d’afavorir el nombre d’alumnes inscrits ja que els permet 
poder realitzar el Màster en un únic any acadèmic enlloc de dos. No obstant, aquells estudiants 
interessats podran dividir la realització del Màster en dos anys acadèmics. 
 
2.2 Desenvolupament de l’ensenyament 
 
2.2.1 Estudiants  

   
  

Taula 2. Distribució d’estudiants de nou accés segons procedència 
  2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Espanya          19           6       15         7        12 
Resta Unió Europea           1   
Amèrica           2           2         4         1         3 
Àsia            1  
Àfrica           1     
Sense definir           9         2  
Font: SINIA 
Data 
informe:05/02/2013 

 
 

 
 Taula 3. Distribució d’estudiants matriculats segons via d’entrada 

  2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 
Grau, Diplomatura, Arq. 
Tècnic, Eng. Tècnica  2 1 6 2 7 

Llicenciatura, Arquitectura, 
Enginyeria 17 4 14 6 13 

Estudis estrangers 
homologats  1 2 1  

Estudis estrangers no 
homologats 3 2 7 2 1 

   Font: SINIA 
    Data informe:05/02/2013 
 

Gràfic 1. Distribució d’estudiants matriculats segons edat i sexe 
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Font: SINIA 
Data informe: 11/02/2013 
 
El nombre d'alumnes matriculats es manté, en línies generals, respecte del passat any. En 
aquest sentit, continua sent predominant el nombre d'alumnes espanyols i destaca que els 
estrangers es troben concentrats en el continent americà. 
 
El perfil de l'alumnat se centra, bàsicament, en la Llicenciatura de Dret amb l'important afegit 
dels procedents del Grau. Els de altres disciplines tenen una presència escassa entre l'alumnat. 
 
La majoria dels estudiants estan treballant i el seguiment continu i presencial de les 
assignatures els planteja certes dificultats. No obstant això, també existeix un nombre més 
limitat, especialment dels estrangers, que són estudiants a temps complet. 
 
Aquestes dificultats es reconeixen en la revisió del Màster. La modificació proposada pel curs 
2012-13, per la qual es redueix la seva extensió a 60 crèdit, pretén resoldre aquestes qüestions 
adequant el Màster als diferents perfils d’estudiants i permetre la compatibilitat amb les tasques 
professionals dels estudiants. D’altra banda, als alumnes estrangers se’ls facilitarà la 
incorporació al Màster i  a l’estudi d’un ordenament jurídic diferent al seu propi a través de 
Complements de Formació, específics per a aquests estudiants. Aquests Complements també 
estan pensats per a alumnes procedents de Graus no jurídicos.  
 
També cal destacar la participació activa creixent dels alumnes en el MUDEC i en les diverses 
activitats que es realitzen aquest curs. 
 
2.2.2 Recursos humans: personal acadèmic  
 
 

Taula 4. Nombre i categoria del PDI i percentatge de docència (pla 2009) 
                  Categoria  

                  laboral         Nombre % de 
docència 

DOCTOR        Ajudant doctor 1 1,64% 
  Associat 1 3,71% 

Investigador 
Postdoctoral 1 0,25% 

Personal 
Investigador 

Novell 
1 1,24% 

Professor 
Agregat 

3 16,18% 

Professor 
Col·laborador 

Permanent 
2 6,10% 

Professor  
Lector 2 2,51% 

Titular  
d’Escola 

Universitària 
2 3,78% 

Titular 
d’Universitat 4 20,84% 

Catedràtic 
d’Universitat 6 26,97% 

TOTAL DOCTOR 23 83,22% 
NO DOCTOR            Associat 7 13,65% 

                            Becari 
                    predoctoral 1 0,04% 

Professor  
Col·laborador  

Permanent 
1 3,09% 

TOTAL NO DOCTOR 9 16,78% 
                                         Font: SINIA 
                                         Data informe:06/02/2013 
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L'índex contempla conjuntament ambdós itineraris professional i investigador, aconseguint un 
percentatge de doctors molt elevat (83,22%). A més, els doctors es carreguen entre 
professorat de l'alta qualificació (catedràtics, professors titulars, agregats, aprox. el 60%). A 
més, i com el Màster té un itinerari professional, algunes assignatures són impartides per 
rellevants professionals i especialistes del sector de l’empresa i de la contractació. 
 
A més, el professorat del Màster participa en diverses línies d’investigació, vinculades amb la 
temàtica del Màster. Així, tots els professors doctors participen en projectes d’investigació de 
reconegut prestigi, tant a nivell nacional (Ministeri d’Educació i Ciència) com comunitari. 
Igualment, els no doctors tenen un nivell professional en l’àrea de l’Empresa i la Contractació 
que permet incorporar els coneixements tècnics i professionals necessaris per als alumnes. En 
conseqüència, es pot afirmar que es compleixen, de forma rellevant, els compromisos de 
recursos humans, amb un professorat altament qualificat. 
 
          
2.2.3 Recursos materials i serveis 
 
Durant el curs s'ha tractat de millorar l'aula de docència (cadires i taules noves) i s'ha 
incorporat un nou ordinador per al professor que pugui emprar en les classes. No obstant això, 
s'ha indicat al Deganat la necessitat de millorar el sistema de calefacció de l'aula o l'opció 
preferible per assignar-li un nou aula dels nous edificis de la Facultat. 
 
El servei de biblioteca està prestat de forma adequada pel CRAI de la Universitat igual que posa 
al servei de l'alumne altres serveis (informàtica, cursos, etc.). S'ha millorat el temps i el 
nombre de llibres en préstec per als alumnes. 
 
2.2.4 Desenvolupament docent 

 
 
2.2.4.1 Metodologies docents i sistemes d’avaluació  
 
A continuació s’exposen les dades referents a l’ús de metodologies docents i de sistemes 
d’avaluació durant el curs 2011-2012. Les dades s’han obtingut a partir de la informació inclosa 
a les guies docents de la totalitat de les assignatures del màster. 
 

Gràfic 2. Metodologies docents 

 
                Font: Docnet 
                Data informe: 05/02/2013 
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Gràfic 3. Sistemes d’avaluació 

 
            Font: Docnet 
            Data informe: 05/02/2013 

 
Les metodologies emprades pel professorat es corresponen amb les indicades en la Guia docent. 
El resultat és satisfactori en relació amb els resultats i les opinions dels alumnes. Partint de les 
necessitats d'un postgrau, l'avaluació incorpora una major activitat de l'alumnat, individual i 
conjunta. Així, s'observa en els gràfics 2 i 3. 
 
També s'ha tingut en compte les dificultats de presencialitat dels alumnes a través de 
mecanismes de treball individual i en equip semipresencial. 
 
Com l'any anterior, i en absència d'un Pla d'Acció Tutorial, en finalitzar cada quadrimestre hi ha 
hagut reunions amb els alumnes per recollir les queixes i suggeriments. 
 
Durant aquest curs, els mecanismes de tutoria o orientació acadèmica s'han realitzat en dues 
fases. La primera correspon a l'arribada de nous alumnes amb una reunió informativa per als 
nous alumnes. La segona correspon a les tutories i l'orientació al llarg el curs acadèmic. En 
aquesta segona fase s'ha diferenciat entre els alumnes nous (de primer any) i els alumnes de 
segon any. Quant als alumnes nous, el Director del Màster i la unitat de suport del MUDEC han 
estat a la seva disposició per resoldre els dubtes individualment i en dues reunions periòdiques 
de coordinació realitzades a principi de cada quadrimestre. En relació amb els alumnes de 
segon any, cal distingir entre els alumnes de l'itinerari de recerca i els de l'itinerari 
professionalitzador. Els primers han estat orientats acadèmicament pels seus tutors i els segons 
pels Director del Màster I els professor que han coordinat el Treball Final de Màster en el qual 
han participat. 

 
 

2.2.4.2 Ús de recursos docents virtuals  
 
L’Entorn Virtual de formació de la URV està basat en la plataforma Moodle, per cada assignatura 
es genera un aula virtual a la qual tenen accés el professorat i els estudiants corresponents. Tot 
i així la correspondència entre assignatures i aules no és unívoca, ja que es poden realitzar 
unions, divisions o duplicacions d’aules virtuals segons els responsables d’assignatura ho 
considerin adient pel desenvolupament de les mateixes. 
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Dins de l’aula virtual els professors i els estudiants disposen d’una sèrie de funcionalitats per la 
publicació de continguts, la realització de diferents tipus d’activitats, així com diferents eines de 
comunicació, incloent webconferències i publicació de notes personalitzada. 
 
Aquest curs acadèmic les aules virtuals disponibles per la nostra titulació han estat 27 de les 
quals el 100% han estat utilitzades pels professors i estudiants. Del total d’usuaris amb rol de 
professor dins de les aules virtuals de la titulació, s’ha connectat regularment a l’aula virtual el 
65%, i d’estudiants el 83%. 
 
2.2.4.3 Acció Tutorial  
 
No existeix un Pla d'Acció Tutorial en el MUDEC. No obstant això, el responsable del Màster i el 
personal de suport ha estat a la disposició dels alumnes per resoldre els seus dubtes. 
Especialment, s'han atès les derivades dels canvis previstos per al proper any amb diverses 
reunions amb tots els alumnes. 
 
Igualment, s'ha realitzat una reunió de seguiment en acabar cadascun dels període lectiu i s'ha 
pres nota de les necessitats que plantejaven els alumnes per al següent curs acadèmic. 
 
2.2.4.4 Pràctiques externes  
 
Durant aquest any acadèmic no hi ha hagut cap conveni amb empreses per a la realització de 
les pràctiques externes i, per això, cap alumne ha realitzat pràctiques externes. No obstant 
això, s'ha realitzat una activitat equivalent durant el curs acadèmic. 
 
2.2.4.5 Mobilitat 
 
No hi ha hagut mobilitat d'alumnes aquest curs lectiu. A diferència dels anys anteriors no hi ha 
hagut mobilitat de professors estrangers a conseqüència de la reducció dràstica de les ajudes i 
les dificultats en el procés de selecció. 
 
2.2.4.6 Treball Fi de Màster 
 
Els resultats dels treballs final de màster han estat positius, tant en l'itinerari de recerca com en 
el professional. Destaca, especialment els primers per l'exigència que per als alumnes implica la 
seva defensa davant una comissió de tres membres de l'equip docent. 
 
A continuació es relacionen els Treball de Fi de Màster presentats el curs 2011-12 i el resultat 
obtingut: 
 
Títol del Treball de Fi de Màster Nota 
Las competencias del secretario judicial en la 
ejecución civil a la luz de la Ley 13/2009 de 
30 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva 
oficina judicial. 

Matrícula d’Honor (10) 

Visión crítica del contrato de agencia en su 
implantación en la venta multinivell 

Aprovat (6,5) 

La transmissió de valors com a transmissió de 
béns immobles: art. 108 LMV i estudi 
comparat 

Excel·lent (9) 

L’arrendament urbà com a forma d’accés a 
l’habitatge 

Matrícula d’Honor (9,5) 

Análisis crítico de la STC 173/2011 de 7 de 
noviembre 

Aprovat (5)     
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2.2.5 Satisfacció  
 
A continuació s’exposen algunes dades de l’enquesta d’activitat docent del curs 2011-2012. El 
nombre d’enquestes valorades al Màster Universitari en Dret de l’Empresa i de la Contractació 
és de 16. 
 

Taula 5. Resultats de l’enquesta d’activitat docent 

  
Mitjana 

pregunta 
Màster 

Desviació 
pregunta 
Màster 

Mitjana 
pregunta 

URV 

Desviació 
pregunta 

URV 
En els plantejaments inicials 
de l'assignatura, especifica 
clarament els objectius, el 
programa i els criteris 
d'avaluació. 

5,60 2,26 5,61 1,55 

Les activitats docents 
s'ajusten als objectius, 
continguts, sistema 
d'avaluació i competències 
que preveia la guia docent. 

5,75 1,97 5,53 1,57 

La metodologia 
d'ensenyament s'adequa als 
objectius de l'assignatura. 

5,55 2,09 5,35 1,71 

Explica els continguts amb 
claredat. 5,42 2,41 5,31 1,80 

Resol satisfactòriament els 
dubtes o preguntes que se li 
plantegen. 

5,32 2,38 5,51 1,73 

Es preocupa per estimular 
l'interès de l'alumnat en 
l'assignatura. 

5,37 2,45 5,25 1,85 

Manté un bon clima de relació 
personal i comunicació amb 
els estudiants. 

5,42 2,71 5,56 1,70 

Compleix amb l'horari de 
classe i d'atenció 
personalitzada fora de l'aula. 

5,25 2,57 5,86 1,56 

El volum de treball és 
coherent i proporcionat als 
crèdits de l'assignatura. 

5,75 2,05 5,36 1,71 

Globalment considero que és 
un/a bon/a professor/a. 5,30 2,41 5,54 1,65 

     Font: Enquesta d’activitat docent 
     Data informe: 11/02/2013 
 
 
Com s'observa de les enquestes, el grau de satisfacció de l'alumnat és elevat. En una 
puntuació d'1 a 7 és aprox. de 5,5. No obstant això, l'objectiu del proper curs és 
millorar aquesta puntuació. Amb aquest fi el professorat continua realitzant cursos de 
formació docent impartits a la Universitat. 
 
2.3 Resultats 
 
 
2.3.1 Resultats acadèmics 

 
Taula 6. Taxa de rendiment i d’èxit 

  2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 
Taxa de rendiment  (pla       75,86%      60,36%     71,93%    100,00% 
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2006) 
Taxa de rendiment (pla 
2009)       78,74%    74,09%     82,88% 
Taxa d'èxit (pla 2006)       99,23%      89,23%   100,00%   100,00% 
Taxa d’èxit (pla 2009)       97,33%     96,62%     98,39% 
Font: SINIA 
Data informe:04/02/2013 

 
 

 Taula 7. Nombre de titulats i taxa d’eficiència 
Curs inici   

      2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

2007-08 
Nombre de titulats  
 (pla 2006) 6 1 2 1 

Taxa d’eficiència (pla 2006) 96,39% 72,73% 85,115 49,69% 

2008-09 
Nombre de titulats  
(pla 2006) 1  1  

Taxa d’eficiència (pla 2010) 100,00%  97,56%  

2009-10 
 

Nombre de titulats  
(pla 2006)  6 7 4 

Taxa d’eficiència (pla 2010)  99,59% 97,56% 84,21% 

2010-11 
Nombre de titulats  
(pla 2010)    3 

Taxa d’eficiència (pla 2010)    98,36% 
 Font: SINIA 

Data informe:07/02/2013 
 

  
Taula 8. Nombre d’ingressos, d’abandonaments i taxa 

d’abandonament 
Curs inici   

      2008-09 2009-10 2010-11  

2006-07 
Nombre d’ingressos  13    
Nombre d’abandonaments 4    
Taxa d’abandonament 30,77%    

2007-08 
Nombre d’ingressos   22   
Nombre d’abandonaments  4   
Taxa d’abandonament  18,18%   

2008-09 
 

Nombre d’ingressos   8  
Nombre d’abandonaments   6  
Taxa d’abandonament   75,00%  

 Font: SINIA 
Data informe:07/02/2013 

 
 

                         Taula 9. Taxa de graduació (pla 2009) 
Curs d’inici  2010-11 2011-12 
2008-09  100,00%  
2009-10        55,00% 

                                           Font: SINIA 
                                           Data informe: 20/03/2013 

 
(La taxa de graduació correspon a la proporció d’estudiants que acaben la titulació en el temps 
previst al seu pla d’estudis o bé un curs acadèmic més.) 
 
S'observa un increment de la taxa de rendiment i èxit respecte dels anys acadèmics anteriors. 
 
 
2.3.2 Resultats personals 
 
S'ha corregit la taxa d'abandó pel que fa a anys anteriors. 
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2.3.3 Inserció laboral dels titulats 
 
No hi ha dades sobre la inserció laboral dels titulats. 
 
 
3. Valoració del seguiment dels indicadors i del desenvolupament de la titulació  

 
3.1 Valoració qualitativa del desenvolupament de la titulació  
 
El desenvolupament de la titulació és positiu; no obstant això, existeixen diverses perspectives 
de millora plantejades per la direcció del Màster que impliquen la necessitat de canvis i que han 
conduït a una modificació substancial del Máster. Aquesta modificació es realitzarà a partir del 
curs 2012-13.Entre las modificacions més rellevants proposades convé destacar les següents: 

 - Revisió dels continguts de les assignatures impartides i adequar-les als objectius del 
Màster –amb especial atenció a l’empresa i a la contractació- i a les necessitats de les 
sortides professionals dels alumnes, tant en l’itinerari d’investigació com en el 
professional. 

 - Reducció de la durada del Màster de 120 crèdits a 60 crèdits, amb un doble objectiu: 
d’una banda, adequar el Màster als esquemes previstos dels Graus i Postgraus (quatre 
anys de grau i un de postgrau); d’altra banda, facilitar la seva realització als alumnes 
que procedeixen del món professional i tenen dificultats de temps disponible. 

 - Revisió dels objectius de les pràctiques externes i ordenar-les amb la finalitat 
d’aconseguir  un major aprofitament per part dels alumnes. 

 - Facilitar la incorporació al Màster d’alumnes d’estudis no jurídics (especialment, 
Economia, Empresarials, Relacions Laborals) i procedents d’altres països a través de la 
realització de Complements de Formació específics a cada perfil d’alumne. 

 
 
4. Propostes de millora 

 
4.1 Propostes de millora 

 
Taula 10. Propostes de millora de titulació 

 

Àmbit de la 
millora Punt feble detectat Proposta de millora 

La 
millora 
suposa 

una 
modific
ació de 

la 
memòri

a 
verifica
da? (1) 

Responsa
ble 

implantaci
ó 

d’aplicaci
ó 

Termini 
implantació Indicadors de seguiment  

 Durada 

Dificultats dels 
alumnes per un 
període ampli de dos 
anys 

Reducció a un any Sí FCJ i 
MUDEC 

Curs 
2012-13 

Reducció del nombre de 
crèdits del màster. 

 Contingut 
Noves matèries més 
adequades a 
l’objectiu del Màster 

 Noves 
assignatures Sí FCJ i 

MUDEC 
 Curs 
2012-13 

Creació de noves 
assignatures. 

 Metodologia 
Assistència 
obligatòria  
Avaluació 

Reforma de la 
metodologia 
i del sistema 
d’avaluació, 
d’acord amb els 
postulats de 
l’EEES.   
Previsió 
d’activitats 
alternatives per 
aquells alumnes 
que justifiquin la 

Sí FCJ i 
MUDEC 

 Curs 
2012-13 

Modificació de les 
metodologies i sistemes 
d’avaluació. 



 
 
 
 

Seguiment anual del 
Màster en Dret de l’Empresa i de 

la Contractació 
Curs 2011-2012 

 
Facultat de Ciències 

Jurídiques 
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seva absència a 
classe 

Difusió del   
màster i 
captació 
d’alumnat 

No s’han efectuat 
accions de difusió 
entre els potencials 
col·lectius 
interessats: 

- Col·legis 
professional
s 

- Administraci
ó de Justícia 

- Alumnat 

Difusió del màster 
entre els 
potencials 
col·lectius 
interessats 

 No  FCJ i 
MUDEC 

2013-
2014 

Accions de difusió 
realitzades 

(1) Es poden donar diferents situacions: NO; SI sense modificació substancial; SI amb modificació substancial 
 
4.2 Propostes de modificació de la memòria 

 
Com s'indica en el punt anterior, la reforma s'ha centrat, fonamentalment, en els següents 
punts: 
- el contingut de la matèria impartida, que implica una revisió de cada assignatura, el seu 
contingut i metodologia d'ensenyament, amb l'objectiu d'adequar-les a les sortides 
professionals dels alumnes en l'àmbit de l'empresa i la contractació; 
- la durada del Màster i la reducció de la seva extensió a un període d'un any, més d'acord amb 
les orientacions dels nous plans d'estudi (4 anys per al Grau i 1 per al Postgrau); 
- nova orientació de les pràctiques externes i una millor adaptació als objectius formatius dels 
alumnes. 
 
4.3 Seguiment propostes de millora de l’informe anterior 
 
El seguiment de les propostes de l'informe anterior (revisió de continguts, l'extensió del Màster, 
els objectius de les pràctiques externes) han conduït a la necessitat de reformar profundament 
la Memòria i el Pla d'Estudis. Per això s'ha enviat la Memòria a verificar en finalitzar el curs 
acadèmic. 
 
4.4 Seguiment recomanacions externes (ANECA i AQU) 
 
 
No consten recomanacions externes en referència al màster.  
 
 
 
Aquest informe de seguiment l’ha elaborat el coordinador del Màster Universitari en 
Dret de l’Empresa i de la Contractació i s’aprova en Junta de Facultat. 
 
Dr. Pablo Girgado Perandones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador del Màster Universitari en Dret de l’Empresa i de la Contractació 
 
 
 



 
 
 
 

Seguiment anual del 
Màster en Dret de l’Empresa i de 

la Contractació 
Curs 2011-2012 

 
Facultat de Ciències 

Jurídiques 
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5. Documents de referència  
 
Documents i guies de consulta per l’elaboració de l’IST i ISC: 
 

- Guia per a l’elaboració i verificació de les propostes de titulacions universitàries 
de grau i màster (juny 2011). 

- Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster. AQU 
Catalunya, maig 2011. 

- Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació, per l’acreditació de 
titulacions oficials. AQU Catalunya, juliol 2010. 

- Programa experimental de seguiment de titulacions oficials de grau i màster  
- (30 d’abril de 2010). 
- Guia d’avaluació interna. Programa d’avaluació de centres adscrits. AQU 

Catalunya, març 2009. 
 
 
Fonts documentals de referència d’aquest informe de seguiment de titulació: 
 

- SINIA. URV en xifres 
- Moodle. Entorn virtual de formació 
- Docnet. Guia docent 
- Enquesta d’activitat docent



 

 

 
6. Annexos 
 
 
Annex 1. Ubicació de la informació pública sobre el desenvolupament i indicadors de la 
titulació de Màster 

DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

ACCÉS ALS 
ESTUDIS 

Itinerari 
Títol atorgat 
Modalitat 
Idioma 
Places de nou ingrés 
Cost del crèdit 
Accés al doctorat 
Contacte 
Institucions participants 
Presentació 
Requisits d’admissió 
Sortides professionals 
Preinscripció en línia 
Ajuts rebuts 
Beques i ajuts per estudiar un màster 

http://www.urv.cat/masters_oficials/dr
et_empresa_contractacio_12-13.html 

PREINSCRIPCIÓ Preinscripció en línia http://www.urv.cat/masters_oficials/pr
einscripcio-online.html 

MATRÍCULA 

Normativa  
 
Automatrícula  
Preus 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_
govern/secretaria_general/legislacio/2
_propia/auniversitaria/docencia/norma
t_acad_mat_master_12_13.pdf 
http://www.urv.cat/gestio_academica/
automatricula/master/automatricula_m
aster.html 
http://www.urv.cat/gestio_academica/
preus/preus_matricula_masters.html 

ACOLLIDA Calendari i Programa http://www.urv.cat/cae/acollida.html#
1 

BEQUES I AJUTS 
Préstecs sense interès per estudiar Màsters 
Universitaris 
Beques i ajuts 

http://www.urv.cat/masters_oficials/pr
estecs.html 
http://www.urv.cat/masters_oficials/b
eques_edpd.html 

CONTACTE Escola de Postgrau i Doctorat http://www.urv.cat/masters_oficials/co
ntacte.html 

CURRICULUM 
NUCLEAR Currículum nuclear de postgrau http://www.urv.cat/estudis/doctorat/C

N.html 

CONTINUACIÓ 
D'ESTUDIS, I 

ADAPTACIÓ I/O 
CANVI DE GRAU 

Per als estudiants que volen finalitzar els estudis que 
cursen 
Per als estudiants que volen continuar els estudis 
iniciats en la titulació de grau corresponent 
Per als estudiants que volen incorporar-se a un estudi 
de grau diferent del que cursen actualment 

http://www.urv.cat/gestio_academica/i
ndex_.html 

PRÀCTIQUES 
EXTERNES Pràctiques externes 

http://www.urv.cat/serveis_universitar
is/borsa_de_treball/informacio-
practiques.html 

MOBILITAT 
Programes de mobilitat 
Beques per estudiants de postgrau 
Altres opcions per fer estades a l’estranger 

http://www.urv.cat/mobility/estudiants
-postgrau/index.html 

ESTUDIANTS 
INTERNACIONALS Estudiants Internacionals http://www.urv.cat/international/en_in

dex.html 
BORSA 

D’HABITATGE Borsa d’Habitatge http://www.urv.cat/serveis_universitar
is/borsa_habitatge/index.html 

BORSA DE TREBALL Borsa de Treball http://www.urv.cat/serveis_universitar
is/borsa_de_treball/index.html 

CONTINUACIÓ 
D'ESTUDIS, I 

ADAPTACIÓ I/O 
CANVI DE GRAU 

Per als estudiants que volen finalitzar els estudis que 
cursen 
Per als estudiants que volen continuar els estudis 
iniciats en la titulació de grau corresponent 
Per als estudiants que volen incorporar-se a un estudi 
de grau diferent del que cursen actualment 

http://www.urv.cat/gestio_academica/i
ndex_.html 

BIBLIOTECA Informació general 
Horaris 

http://www.urv.cat/biblioteca/informac
io_general/index.html 



 

 

Directori 
Biblioteques de la URV 
Catàleg i recursos d'informació 
Serveis 
Com trobar informació 
Pregunt@ 
CRAI-SBID 

DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

PLANIFICACIÓ 
OPERATIVA DEL 

CURS. GUIA 
DOCENT 

Dades del Centre 
Serveis del Centre (Secretaria) 
Calendari acadèmic 
Ensenyaments 
Assignatures (Informació; Professors; Horaris i dates 
d'exàmens) 
  Competències 
  Planificació 
  Avaluació 
  Resultats d'aprenentatge 
  Metodologies 
  Fonts d'Informació 
  Continguts 
  Atenció personalitzada 
  Recomanacions 
Competències  
Pla d'estudis 
Perfil de formació de la titulació 
Itinerari recomanat 
Horaris 
Calendari d'exàmens 
Pràctiques 
Programes de mobilitat 
Currículum nuclear 
Simula't el teu horari 

https://moodle.urv.net/docnet/guia_do
cent/index.php?centre=15&ensenyame
nt=null&any_academic=2011_12 

INFORMACIÓ 
PÚBLICA SOBRE 

INDICADORS 
Taxes i indicadors http://antic.fcj.urv.cat/images/pdf/dad

es%20web-seguiment%202011-12.pdf 
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