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Introducció
La Comisión de Verificación i Acreditación de Planes de Estudios del Consejo de Universidades
va resoldre verificar en sentit positiu el Màster Universitari en Dret de l’Empresa i de la
Contractació en data 19 de setembre de 2012, previ informe favorable de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de 26 de juliol de 2012.
El Màster Universitari de Dret de l’Empresa i de la Contractació (en endavant MUDEC) està
adscrit a la branca de Ciències Socials i Jurídiques, s’estructura en 60 crèdits ECTS, la modalitat
de l’ensenyament és presencial i consta d’itinerari professionalitzador i de recerca.
D’acord amb el calendari d’implantació previst, el curs 2012-2013 s’ha implantat el Màster
verificat en data 19 de setembre de 2012 i s’ha extingit el primer curs del MUDEC corresponent
al pla d’estudis de 2009, que va obtenir l’informe favorable de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación el 13 de juliol de 2009 mitjançant el procediment
abreujat establert pel Consejo de Universidades i que constava de 120 crèdits. Per tant, durant
el curs 2012-2013 s’han impartit el MUDEC amb pla d’estudis de 2012 i el segon curs del
MUDEC amb pla d’estudis de 2009.
Aquest informe de seguiment del curs 2012-2013 s’inclou en el SGIQ de la Facultat de Ciències
Jurídiques, específicament en el P.1.5-01 Procés d’anàlisi dels resultats i millora dels programa
formatiu. L’ha elaborat la coordinadora del Màster Universitari en Dret de l’Empresa i de la
Contractació, amb la col·laboració de l’equip de coordinació del MUDEC i de la tècnica de suport
a la qualitat docent. Una vegada finalitzat, es tramet a la Junta de Facultat per a la seva
aprovació.

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 del Màster
Universitari en Dret de l’Empresa i de la Contractació, que pot consultar-se a l’enllaç
següent:
http://www.fcj.urv.cat
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 2012-2013 poden consultar-se a l’enllaç següent:
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=15&ensenyament=1565&any_ac
ademic=2012_13
El màster s’organitza en quatre blocs diferenciats, amb la finalitat de compactar la docència i
evitar la dispersió de l’alumnat: bloc I (1/10 – 9/12), bloc II (10/12 – 3/03), bloc III (4/03 –
19/05), bloc IV (20/05 – 28/06). Es reserva el bloc IV a la realització de pràctiques externes i
treball de final de grau (sense perjudici de poder avançar l’inici de la seva realització).
Abans d’iniciar cada bloc, el professorat que participa de les assignatures que integren el bloc
ha d’haver penjat tots els materials (o referències per localitzar-los) a la plataforma virtual
moodle. Així mateix, també posa a disposició de l’alumnat la planificació del curs i les activitats
(tant les avaluatives com les que no ho són, havent de concretar el pes de les avaluatives sobre
la nota final).
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Indicadors

2.1

Accés

Facultat de Ciències
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2.1.1 Característiques del procés d’accés
S’ofereixen 30 places de nou accés.

Taula 1. Nombre d’estudiants preinscrits , admesos i matriculats
2008-09
Estudiants preinscrits (pla 2009)
Estudiants admesos (pla 2006)
Estudiants admesos (pla 2009)
Estudiants de nou accés (pla 2006)
Estudiants de nou accés (pla 2009)
Estudiants matriculats
1r i 2n curs(pla 2006)
Estudiants matriculats
1r i 2n curs (pla 2009)
Estudiants preinscrits (pla 2012)
Estudiants admesos (pla 2012)
Estudiants de nou accés (pla 2012)
Estudiants matriculats (pla 2012)
Font: SINIA
Data informe:15/01/2014

2009-10
39

2010-11
38

2011-12
55

33

18

21

29

11

15

7

4

1

29

26

26

2012-13

23
8
29

14
64
22
7
9

S’observa que tot i l’elevat nombre d’alumnes preinscrits, pocs són els alumnes que s’acaben
matriculant. Això es deu a dos factors diferents: en primer lloc al fet que una mateixa persona
es pugui preinscriure a més d’un màster; i, en segon lloc, a la falta d’accions de difusió i
captació d’alumnes. Qui subscriu el present informe esdevingué coordinadora del màster amb
data 28 de maig de 2012, quan ja gairebé havia finalitzat el procés de difusió i captació
d’alumnat per al MUDEC (essent la persona de referència encara l’anterior coordinador). El
canvi de coordinació en aquest moment del procés no afavorí la captació d’alumnat.

2.2

Desenvolupament de l’ensenyament

2.2.1 Estudiants

Taula 2. Distribució d’estudiants de nou accés segons procedència
2008-09
6

Espanya
Resta Unió Europea
Amèrica
Àsia
Àfrica
Sense definir
Font: SINIA
Data
informe:15/01/2014

2

2009-10
15
1
4

9

2010-11
7

2011-12
12

2012-13
6

1
1

3

1

2

Taula 3. Distribució d’estudiants matriculats segons via d’entrada
Grau, Diplomatura, Arq.
Tècnic, Eng. Tècnica

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

1

6

2

7

2
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Llicenciatura, Arquitectura,
Enginyeria
Estudis estrangers
homologats
Estudis estrangers no
homologats
Font: SINIA
Data informe:10/02/2014

4

14

6

1

2

1

2

7

2
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13

6

1

1

Taula 4. Distribució d’estudiants matriculats segons edat i sexe (pla 2012)
Edat
Dona
22
23
24
25
26
27
2
28
29
1
[30-34]
2
[35-39]
>=40
1
Font: Gabinet Tècnic del Rectorat
Data informe: 21/01/2014

Home
1

1
1

Majoritàriament, la procedència del nostre alumnat és nacional, si bé es contempla la
participació d’una estudiant sud-americana (beneficiària d’una beca per a estudiants
internacionals de la URV).
La via d’accés al MUDEC esdevé, en bona part dels casos, la llicenciatura o el grau en dret amb
estudis cursats a Espanya, si bé cal també tenir en compte la presència d’alumnes procedents
de la titulació de Relacions Laborals, així mateix realitzats a Espanya.
En quant al sexe de l’alumnat, predomina la presència del femení. I respecte de l’edat dels
estudiants, cal destacar que es troben en diferents franges, destacant que la majoria es troba
entre els 27 a 39 anys. Curiosament, només hi ha un estudiant recent graduat (22 anys) i
només ens trobem en un cas en que l’estudiant (dona) té més de 40 anys. Aquesta realitat ens
permet arribar a la conclusió que, en bona mesura, el nostre màster es presenta com una
formació d’interès entre professionals de l’àmbit jurídic i de les relacions laborals.

2.2.2 Recursos humans: personal acadèmic

Taula 4. Nombre i categoria del PDI i percentatge de docència (pla 2012)
DOCTOR

Categoria
Nombre
laboral
1
Ajudant
Investigador
2
Postdoctoral
Professor
Agregat
Professor
Col·laborador
Permanent
Professor
Lector
Titular
d’Escola
Universitària
Titular
d’Universitat

% de
docència
3,26%
4,16%

4

13,83%

1

10,38%

3

13,83%

1

3,12%

2

19,23%
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Catedràtic
d’Universitat
Professor visitant
TOTAL DOCTOR
NO DOCTOR
Associat
Professor
Col·laborador
Permanent
TOTAL NO DOCTOR

4

21,48%

1
19
2

2,08%
91,37%
4,68%

1

3,95%

3

8,63%

Facultat de Ciències
Jurídiques

Font: SINIA
Data informe:25/02/2014

Cal assenyalar que es supera amb escreix el percentatge del 50% de docència impartida per
doctors establerta pels màsters que constin d’itinerari de recerca i d’itinerari professionalitzador.
A la memòria de verificació va considerar-se que el percentatge del total de professorat que
serien Doctors arribaria a un 86,4% mentre que el curs 2012-2013 cal destacar que aquest
percentatge ha assolit un nivell superior al previst, arribant al 91,37%. El 40% de la docència
ha estat impartida per catedràtics d’universitat i titulats d’universitat.
El nombre total de professors i la distribució per categories encaixa amb les previsions de la
memòria verificada, de forma que s’ajusta la programació establerta amb el desenvolupament
del màster el curs 2012-2013. Es considera que amb el professorat actual es pot garantir la
qualitat de la docència del màster.

2.2.3 Recursos materials i serveis
Les classes del màster es desenvolupen a l’aula al Seminari 2 (Aula MUDEC) la qual es
considera correctament dimensionada pel grup d’estudiants. A més l’aulari disposa dels
recursos materials de suport a l’aprenentatge adequats pel que fa a l’equipament informàtic.
Cal destacar també els serveis que el CRAI posa a disposició de l’alumnat i del professorat, en
concret, accés a bases de dades, fons bibliogràfic, espais de treball, suport informàtic, entre
altres.

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 2012-2013. Les dades s’han obtingut a partir de la informació inclosa
a les guies docents de la totalitat de les assignatures del màster.
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Gràfic 2. Metodologies docents

Font: Docnet
Data informe: 28/02/2014

Gràfic 3. Sistemes d’avaluació

Font: Docnet
Data informe: 28/02/2014

Les metodologies utilitzades s’adeqüen a l’avaluació continuada exigida per l’EEES, de manera
que en cap cas es contempla una única prova avaluativa al final de l’assignatura. A més,
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destaca la diversitat de metodologies utilitzades pel professorat, cosa que en opinió de
l’alumnat enriqueix el seu procés d’aprenentatge.
Cal destacar també l’existència de dues convocatòries d’avaluació: una primera convocatòria,
que té en compte les activitats realitzades durant el desenvolupament de cada assignatura. I
una segona convocatòria (fixada durant les dues primeres setmanes del mes de maig, una
vegada finalitzat el tercer bloc) per recuperar les activitats no realitzades o no superades a la
primera convocatòria.

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.
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 15 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
76,20%, i d’estudiants el 78,26%.

2.2.4.3

Acció Tutorial

La coordinadora del MUDEC juntament amb el seu equip de coordinació estan treballant
actualment en l’elaboració i posterior aprovació del Pla d’Acció Tutorial del MUDEC. Aquest pla
s’elabora d’acord amb l’experiència que s’ha dut a terme durant aquest període. En primer lloc,
s’ha designat una persona per a que dugui a terme les accions de suport i orientació dels
estudiants un cop ja s’han matriculat. Tanmateix, s’ha obert un espai a la plataforma virtual
Moodle denominat “Tutoria acadèmica” per atendre els estudiants del MUDEC. El tutor es
reuneix amb tot el grup tres cops durant el curs per fer un seguiment global de l’estudiantat.
El tutor es posa a disposició dels estudiants tant en les reunions presencials com mitjançant
l’espai creat a la plataforma Moodle per resoldre els seus dubtes, inquietuds, suggeriments,
qüestions i orientar-los, o bé, facilitar les eines o contactes adequats per resoldre’ls. En aquest
sentit, s’han fet tutories durant tot el curs amb la finalitat de fer el seguiment del seu procés
d’aprenentatge tenint en compte la seva integració a la URV, el coneixement de les
infraestructures que ofereix, l’adaptació a les metodologies o la distribució del seu temps. Les
tutories han permès atendre des dels problemes tècnics que els ha originat l’accés a les bases
de dades fora del campus universitari, fins a qüestions personals relacionades amb els
estudiants Erasmus, així com aspectes relatius a la càrrega de treball i capacitat per distribuirse el temps o el contacte amb professors de l’equip docent del Màster. Igualment, es va
realitzar una reunió amb la coordinadora del Màster i la tutora en acabar el període lectiu. En
tots els casos, s’ha pres nota dels suggeriments plantejats pels estudiants.

2.2.4.4

Pràctiques externes

Les pràctiques externes es realitzen d’acord la normativa de pràctiques externes de la
Universitat Rovira i Virgili, per al curs 2012-2013.
En concret, els alumnes matriculat a les pràctiques externes han estat dos, que han realitzat les
pràctiques a:
Rebés i Ferrer Advocats (Tarragona)
Assessoria Fiscal i Jurídica Francisco Morcillo Caballero (Cambrils, Tarragona).
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El mateix coordinador del màster és qui s’encarrega de buscar el lloc de pràctiques a l’alumnat
d’acord amb els seus interessos. Per això, es realitza una primera tutoria en la que es tracta de
detectar les preferències de cada un dels alumnes per tal de poder-los buscar un lloc de
pràctiques afí als seus interessos. En cas que no es produís coincidència, per assignar el lloc de
pràctiques es prioritzaria l’expedient acadèmic. A continuació es posa en contacte amb les
entitats on es pretén la realització de les pràctiques dels alumnes del màster per tal de
proposar-los la seva col·laboració. Després d’haver acceptat, l’Oficina de suport al deganat
s’encarrega de la gestió administrativa de les pràctiques externes (preparació de tota la
documentació necessària per al seu correcte desenvolupament) i, una vegada preparada,
s’inicien.
El seguiment de les pràctiques es realitza per la coordinadora a través d’una tutoria obligatòria i
presencial (es fa, aproximadament, una vegada realitzada la meitat de l’estada de pràctiques).
No obstant, s’obre la possibilitat de realitzar més tutories (presencials o a través del correu
electrònic) per tractar les incidències/dubtes que puguin sorgir en el desenvolupament de les
pràctiques.
Una vegada finalitzat el període de pràctiques, és la coordinadora qui, d’acord amb les diferents
activitats avaluatives realitzades durant el desenvolupament de les pràctiques externes (el pes
principal de les quals recaurà en l’execució de les pràctiques), determinarà la nota final en tant
que responsable de l’avaluació.

2.2.4.5

Mobilitat

Durant el curs 2012-2013 dues estudiants del MUDEC van realitzar estades de
mobilitat d’un quadrimestre a la Universitat de Salerno.
2.2.4.6

Treball Fi de Màster

A continuació es relacionen els Treball de Fi de Màster presentats el curs 2012-2013 i el resultat
obtingut:
Títol del Treball de Fi de Màster
El ámbito de la representación en las
sociedades de capital
El régimen jurídico de las diligencias
preliminares
El derecho de superficie como medio de
acceso a la vivienda
L'execució hipotecària i les propostes en
l'àmbit
de
la
Unió
Europea
respecte la regulació de la hipoteca (APS)
La vulneració del dret d'informació del soci
com a causa de nul·litat de la junta (APS)

Nota
9.4
9.5
8
9
9.5

En primer lloc, cal destacar que l'assignatura "Treball Fi de Màster" s'orienta de forma diversa
en funció del perfil de l'alumne. Els alumnes que segueixen el perfil professionalitzador realitzen
el TFM a través del programa d'Aprenentatge Servei de la URV en el que el MUDEC hi participa
a través de la Clínica Jurídica. En el cas dels alumnes que segueixen el perfil de recerca, el TFM
s'orienta com una part de la tesi doctoral. Cadascuna d'aquestes modalitats compta amb un
protocol que és comú en les parts que descriuen processos propis de l'assignatura i compta amb
un cronograma diferent en funció del perfil. El contingut bàsic del protocol és: descripció del
treball, format, calendari i avaluació. Aquest protocol també conté com annex els diferents
documents oficials de tramitació del TFM: elecció de línia temàtica, compromís preventiu de
plagi, tema i tutor assignats, autorització del tutor per la defensa pública del treball i portada
estandarditzada del treball. Respecte a l'elecció del tema, en el cas dels TFM
professionalitzador, els temes s'han assignat en funció dels casos que han arribat a través del
Programa d'Aprenentatge Servei. El curs 2012-2013 han estat dos casos que s'han assignat a
dos grups, creats tenint en compte el perfil d'aquests estudiants. En el cas del TFM del perfil de
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recerca, l’estudiant ha lliurat el document esmentat anteriorment en el que ha enumerat els
temes sobre els que voldria investigar i la responsable de l'assignatura TFM, tenint en compte
les preferències dels estudiants, ha assignat el tutor. Tota la informació referent al TFM està
disponible pels estudiants a la plataforma virtual Moodle des de l’¡nici del curs. El seguiment
dels estudiants s'ha realitzat mitjançant tutories periòdiques, ja sigui individuals amb els tutors
del TFM pel seguiment del treball, ja siguin grupals amb la responsable de l'assignatura del
TFM, per valorar el procés d'aprenentatge. Respecte a la presentació i la defensa pública del
TFM, el protocol establia tant la forma de presentació com les dates de defensa pública del TFM.
Volem destacar respecte a la defensa pública del TFM, que es va fer difusió dels actes de
defensa entre tots els estudiants matriculats, mitjançant el tutor del MUDEC, i des de la
coordinació del MUDEC també es va fer difusió entre el professorat del màster.

2.2.5 Satisfacció
A continuació s’exposen algunes dades de l’enquesta d’activitat docent del curs 2012-2013. El
nombre d’enquestes valorades al Màster Universitari en Dret de l’Empresa i de la Contractació
és de 38.
Taula 5. Resultats de l’enquesta d’activitat docent
Mitjana
Desviació
Mitjana
pregunta
pregunta
pregunta
Màster
Màster
URV
En els plantejaments inicials
de l'assignatura, especifica
5,92
1,87
5,60
clarament els objectius, el
programa i els criteris
d'avaluació.
Les activitats docents
s'ajusten als objectius,
6,22
1,28
5,52
continguts, sistema
d'avaluació i competències
que preveia la guia docent.
La metodologia
d'ensenyament s'adequa als
5,86
1,70
5,32
objectius de l'assignatura.
Explica els continguts amb
5,80
1,89
5,28
claredat.
Resol satisfactòriament els
dubtes o preguntes que se li
6,18
1,60
5,48
plantegen.
Es preocupa per estimular
5,98
1,89
5,25
l'interès de l'alumnat en
l'assignatura.
Manté un bon clima de relació
personal i comunicació amb
6,34
1,43
5,54
els estudiants.
Compleix amb l'horari de
classe i d'atenció
6,45
1,40
5,87
personalitzada fora de l'aula.
El volum de treball és
coherent i proporcionat als
5,94
1,76
5,38
crèdits de l'assignatura.
Globalment considero que és
6,12
1,71
5,51
un/a bon/a professor/a.

Desviació
pregunta
URV

1,57

1,59

1,75
1,84
1,78

1,89

1,74

1,55

1,73
1,69

Font: Enquesta d’activitat docent
Data informe: 12/03/2014

Com s'observa de les enquestes, el grau de satisfacció de l'alumnat és elevat, doncs en una
puntuació d'1 a 7, supera el 6. D’aquesta manera s’aconsegueix millorar els resultats obtinguts
respecte del curs anterior (que era aproximadament de 5,5 punts sobre 7). No obstant això, i
per tal de seguir millorant aquests bons resultats, l'objectiu del proper curs és continuar
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realitzant cursos de formació docent que permetin al nostre professorat poder adaptar-se als
reptes que actualment es presenten en l’àmbit dels estudis universitaris de segon cicle.

2.3

Resultats

2.3.1 Resultats acadèmics
Taula 6. Taxa de rendiment i d’èxit
Taxa de rendiment (pla
2006)
Taxa de rendiment (pla
2009)
Taxa de rendiment (pla
2012)
Taxa d'èxit (pla 2006)
Taxa d’èxit (pla 2009)
Taxa d’èxit (pla 2012)
Font: SINIA
Data informe:15/01/2014

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

75,86%

60,36%

71,93%

100,00%

2012-13

90,35%
78,74%

74,09%

82,88%
94,51%

99,23%

89,23%
97,33%

100,00%
96,62%

100,00%
98,39%

98,56%
99,18%

Taula 7. Nombre de titulats i taxa d’eficiència
Pla
Nombre de titulats
2006 Mitjana durada estudis
Taxa d’eficiència
Pla
Nombre de titulats
2009 Mitjana durada estudis
Taxa d’eficiència
Pla
Nombre de titulats
2012 Mitjana durada estudis
Taxa d’eficiència
Font: SINIA
Data informe:15/01/2014

2008-09
8
2,00
93,16%

2009-10
2
3,50
71,94%
6
1,00
99,59%

2010-11
3
3,50
88,89%
7
2,00
97,56%

2011-12
1
5,00
49,69%
9
2,20
91,60%

2012-13

10
2,20
99,01%
6
1,00
100,00%

Taula 8. Nombre d’ingressos, d’abandonaments i taxa d’abandonament
Curs inici

2006-07

2007-08
2008-09

2009-10

2010-11

Nombre d’ingressos
Nombre d’abandonaments
Taxa d’abandonament
Nombre d’ingressos
Nombre d’abandonaments
Taxa d’abandonament
Nombre d’ingressos
Nombre d’abandonaments
Taxa d’abandonament
Nombre d’ingressos
Nombre d’abandonaments
Taxa d’abandonament
Nombre d’ingressos
Nombre d’abandonaments
Taxa d’abandonament
Font: SINIA
Data informe 10/02/2014

2008-09
13
4
30,77%

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

22
4
18,18%
8
6
75,00%
29
7
24,14%
9
4
44,44%
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Taula 9. Taxa de graduació (pla 2009)
Curs d’inici
2010-11
2008-09
100,00%
2009-10
2010-11
Font: SINIA
Data informe: 10/02/2014

2011-12
55,00%
33,33%

S'observa un increment de la taxa de rendiment i èxit respecte dels anys acadèmics anteriors.
Així mateix, cal destacar que la taxa d’eficiència dels nostres titulats és del 100 %, superant el
95% que es va preveure a la memòria verificada. La taxes de graduació i d’èxit encara no
poden calcular-se pel curs 2012-2013 respecte al pla d’estudis de 2012.

2.3.2 Resultats personals
El màster ha previst la figura del tutor, a través del qual s’ofereixen tutories
periòdiques per tal que els alumnes puguin fer arribar tots els seus suggeriments en
relació al desenvolupament del programa del màster. Aquest contacte amb el tutor els
permet, si ho consideren necessari, tractar el seu rendiment acadèmic amb el tutor
per tal de rebre les pertinents orientacions.
De la informació obtinguda del tutor, a partir de les reunions que té amb l’alumnat, i
dels bons resultats acadèmics obtinguts per l’alumnat, s’arriba a la conclusió que els
resultats són positius.
2.3.3 Inserció laboral dels titulats
Tot i no comptar amb dades sobre la inserció laboral dels titulats, es té constància que en
ambdós casos el màster els ha permès accedir al món laboral.

3.

Valoració del seguiment dels indicadors i del desenvolupament de la titulació

3.1

Valoració qualitativa del desenvolupament de la titulació

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR

VALORACIÓ

Si

Si, però cal
una
actualització
(1)

No, cal una
modificació(2
)

1.Planificació
La justificació que consta a la memòria de la
titulació, continuen sent vigents?

X

Els objectius que consten a la memòria de la
titulació, continuen sent vigents?

X

Les competències que consten a la memòria de la
titulació, continuen sent vigents?

X

Adequat/da
(3)

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR

Suficient (3)

Cal millorar

Es
complei
xen les
especifi
cacions
de la
memòri
a
verifica
da?(4)

Es
propose
n
millores
?

Obser
vacio
ns

2. Accés dels estudiants a la titulació

12

Seguiment anual del
Màster en Dret de l’Empresa i de
la Contractació
Curs 2012-2013
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*Si

X

La demanda de la titulació és …

X

El funcionament del procés d'accés i incorporació
dels alumnes és

*No

Si:
millorar
la
captació

*Si

X

3. Estudiants
El nombre total i perfil global dels estudiants és…
La ràtio home/dona és …

X
X

4. Personal acadèmic
El nombre i perfil del professorat que imparteix
docència a la titulació és …
El percentatge de docència impartida per PDI doctor
és ..

X

*Si

X

*Si

X

*Si

X

*Si

X

*Si

X

*Si

5. Recursos materials i serveis
Les instal·lacions i espais d'ús docent són …
Els recursos materials específics per a la titulació
són …
Els serveis de suport a la docència són …
La disponibilitat i ús dels recursos docents virtuals
és …
6. Desenvolupament docent
Les metodologies docents emprades a la titulació
són, en global …
Els mètodes i criteris d'avalaució emprats a la
titulació són, en global …

La coordinació docent a la titulació és …
La càrrega prevista de treball de l’estudiant, en
volum i distribució, és...

X

La mida dels grups de classe és ...

X

*Si

X

*Si

*No

L’org
anizta
ció a
travé
s de
POP
(Prog
rama
Oficia
l de
Postg
rau)
ha
desap
aregu
t a la
URV.
Sí
que
es
compl
eixen
la
resta
d’esp
ecific
acion
s.

X

El desenvolupament de l'activitat tutorial és …

X

El desenvolupament de les pràctiques externes és

X

El funcionament de la mobilitat és …
El desenvolupament del Treball de Fi de Màster és
El desenvolupament de les activitats d'orientació
professional és …
La satisfacció dels estudiants sobre el programa
formatiu és…

X

*Si
*Si
X

*Si

X

*Si
X

X
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X

7. Resultats
Els resultats acadèmics són obtinguts pels
estudiants de la titulació són …

*Si

X

Els resultats personals (assoliment competències)
obtinguts pels estudiants de la titulació són …
La inserció laboral dels titulats de l'ensenyament és
…

X
*Si

X

(1) Aquesta actualització no comporta una modificació substancial del títol.
(2) Una modificació substancial d’un d’aquests ítems pot ser causa d’una nova verificació del títol.
(3) La valoració com a Adequat o Suficient no impedeix que es proposin millores
(4) no es valora en tots els ítems, només en els marcats (*)

4.

Propostes de millora

4.1

Propostes de millora
Taula 10. Propostes de millora de titulació

Àmbit de la
millora

Presencialitat

La càrrega de
treball dels
alumnes

La
coordinació
de les
matèries
(continguts,
metodologies
i sistema
d’avaluació)

Punt feble detectat

Demanda de titulats
que volen accedir al
MUDEC i fer-ne el
seu seguiment de
manera no
presencial (per
motius de
residència o
professionals)
S’ha detectat que
en determinades
assignatures els
alumnes tenen una
excessiva càrrega
de treball ja que es
veuen sotmesos a
múltiples proves
avaluables.
Les assignatures
s’agrupen en
matèries, existint
una persona
responsable de la
coordinació de les
assignatures de
cada una de les
matèries. Dur a
terme aquesta
coordinació es veu
dificultada perquè
les assignatures que
s’inclouen en cada
una de les matèries
s’imparteixen en

Proposta de millora

Compartir la
modalitat
presencial del
MUDEC amb la
virtual

La
millora
suposa
una
modific
ació de
la
memòri
a
verifica
da? (1)

SI

Responsa
ble
implantaci
ó
d’aplicaci
ó

FCJ i
MUDEC

Termini
implantació

Indicadors de seguiment

Curs
20152016

Creació d’una modalitat
no presencial que
s’ofertarà i es
desenvoluparà de
manera paral·lela amb
la ja existent presencial

Revisar les
activitats
avaluatives per
tal d’equilibrar la
càrrega de treball
de l’alumne

NO

MUDEC

Curs
20132014

Creació de la figura d’un
coordinador de bloc que
supervisi el pes de les
activitats proposades a
cada bloc
Modificació del nombre
d’activitats avaluables

Agrupar les
diferents
assignatures en
tres blocs, de
manera cada bloc
temporal
contingui aquelles
assignatures que
corresponen a
una determinada
matèria.
Cada un
d’aquests blocs
tindrà un
coordinador de
les diferents

NO

MUDEC

Curs
20132014

Modificació de
l’agrupament de les
assignatures
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diferents blocs
temporals

Treball de
final de
màster

La
notificació
de les
qualificacion
s als
alumnes

La seva difusió

En alguns casos la
notificació de les
qualificacions als
alumnes es produeix
amb retard.

assignatures que
s’hi inclouen.
Establir els
processos adients
per tal d’incloure
els treballs de
NO
final de màster al
repositori
institucional de la
URV
El professor haurà
de qualificar
cadascuna de les
activitats
avaluables en un
termini de 10 dies
des del seu
NO
lliurament.
La qualificació
haurà d’anar
acompanyada de
un comentari en
el que es justifiqui
la qualificació.

Facultat de Ciències
Jurídiques

FCJ i
MUDEC

Curs
20132014

Modificació del protocol
del Treball de final de
màster

MUDEC

Curs
20132014

Modificació de la
notificació de les
qualificacions
d’avaluació

(1) Es poden donar diferents situacions: NO; SI sense modificació substancial; SI amb modificació substancial

4.2

Propostes de modificació de la memòria

En un primer moment es va considerar que cursarien els complements formatius els estudiants
que haguessin accedit al MUDEC a través d’una titulació diferent a la de Dret, i aquells altres
que tot i haver cursat Dret, s’haguessin format en un ordenament jurídic diferent a l’espanyol.
En ambdós supòsits es va entendre que els alumnes necessitaven una introducció específica en
l’àmbit de les fonts jurídiques i en els conceptes bàsics del dret de l’empresa i de la contractació
estatals. No obstant, la posada en funcionament dels complements formatius el curs 2012-2013
ens ha fet reflexionar sobre l’àmbit subjectiu d’aplicació de dits complements i considerar que, a
més dels titulats en Dret, s’hauria d’excloure també de la seva realització els titulats en
Relacions Laborals en la mesura que durant els seus estudis assumeixen els continguts
introductoris dels complements formatius.
Per aquest motiu, es realitza la corresponent modificació a la memòria del MUDEC.

4.3

Seguiment propostes millora de l’informe anterior

A l’informe del MUDEC 2011-2012 s’havia detectat la dificultat dels alumnes de seguir un
programa de màster de 120 crèdits i dos anys de durada. La proposta de millora que al
respecte es va realitzar va ser la reducció del número de crèdits per tal que el màster passés a
tenir la durada d’un any i un programa de 60 crèdits. Aquest canvi es va materialitzar a la
memòria del nou programa de màster de 2012.
En el mateix informe s’incloïa també la proposta de readequació de les matèries impartides en
el programa de màster a través de la creació de noves assignatures. Aquesta modificació es
realitza a la nova memòria de 2012, que contempla una nova organització de les assignatures,
a més d’eliminar-ne d’altres del programa anterior i la creació d’assignatures noves que
responen de manera més adequada als objectius del màster.
A l’informe del curs 2011-2013 s’havia detectat un problema en la metodologia i el sistema
d’avaluació ja que estava pensada per a una assistència obligatòria a les classes. La proposta
de millora que es va realitzar va ser adaptar la metodologia i el sistema d’avaluació d’acord
amb els postulats de l’EEES i preveure activitats alternatives per a aquells alumnes que
justifiquin la seva absència a classe. Amb la implantació del programa de Màster 2012 es va dur
a terme aquesta modificació.
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A l’informe del curs 2011-2012 s’havia detectat que no s’havia fet prou difusió del Màster per a
la captació de l’alumnat. La proposta de millora que es va realitzar va ser difondre el Màster
entre els potencials col·lectius interessats: Col·legis professionals, Administració de Justícia,
alumnat de la URV. Amb la implantació del programa de màster 2012 s’ha dut a terme aquesta
tasca de difusió i captació d’alumnes, no sols entre els col·lectius indicats sinó que també es va
fer extensiu a les Cambres de comerç, a l’Autoritat Portuària, al Registre mercantil, i a
determinades empreses del nostre territori. No obstant, el fet d’agafar la coordinació a finals de
maig (i per tant, que la difusió s’hagi realitzat per dues coordinacions diferents), no ha donat
l’èxit desitjat.

4.4

Seguiment recomanacions externes (AQU)

Respecte a la recomanació relativa a l'elaboració d'una Guia de treball de Fi de Màster, pel curs
2012-2013 encara no hi ha una normativa específica, si bé es comença a treballar en ella. A
més, cal destacar que a l’inici de la implantació del títol s’elaborà una guia de Treball de final de
màster, a més d’un protocol per tal de garantir l’adequat seguiment dels mateix tant per part
dels alumnes com del professorat implicat en la direcció de treballs de final de màster.
Tenint en compte la recomanació sobre la revisió dels continguts definits en el marc de les
Pràctiques externes, en concordança amb l'assenyalat en la memòria del màster, s'ha procedit a
la seva revisió per tal de delimitar els objectius educatius, activitats professionals i les
competències que es volen desenvolupar en els estudiants, de forma que s'asseguri la relació
directa dels mateixos amb els estudis cursats.
Per aconseguir un correcte desenvolupament de les pràctiques dels estudiants i garantir la
qualitat de les mateixes, es treballa en l'articulació d’un sistema d'avaluació basat en
qüestionaris de satisfacció per part dels estudiants i informes del tutor acadèmic, per detectar
possibles mancances i establir les mesures necessàries de millora.
En quant a la denominació de l’assignatura “Pràctiques externes”, s’han realitzat propostes per
tal de readequar la seva denominació al tipus d’assignatura.
En relació a la recomanació de complementar les dades referents a les activitats formatives per
a les Pràctiques Externes i el Treball de final de Màster, durant el desenvolupament del curs,
s’han realitzat propostes de desenvolupament de les activitats complementàries i específiques i
adequar-les a les competències que es pretenen aconseguir tant a l’assignatura “Pràctiques
externes” como a la de “Treball de Final de Máster”.
Així mateix, atenent a la recomanació sobre l'ajustament de la planificació temporal del títol, si
bé és cert que existeix un aparent desequilibri de crèdits ECTS que l’alumne ha de cursar en el
primer quadrimestre i els que ha de cursar en el segon, amb una major càrrega en aquest
últim, el cert és que el desenvolupament de les assignatures en blocs (veure memòria) permet
equilibrar la distribució real de crèdits al llarg de l’any acadèmic. No obstant, s’ha procedit a
reubicar alguna assignatura de bloc que equilibrar dita càrrega de treball en algun cas. En
qualsevol cas, cal tenir en compte que les assignatures del màster no segueixen el criteri
d’organització en quadrimestres, sinó que tenen una convocatòria única anual.

Respecte de l’actualització de les hores i percentatges de la presencialitat de les
activitats formatives de cada matèria a la Sèu electrònica, en l’actualitat la informació
dels percentatges de presencialitat està disponible per als alumnes des de l’inici de
curs a la web pròpia del màster, així com també a les guies docents de les
assignatures del MUDEC .
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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
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Annexos

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

ACCÉS ALS
ESTUDIS

PREINSCRIPCIÓ

CONTINGUTS
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
Preinscripció en línia

Normativa
MATRÍCULA

ACOLLIDA

BEQUES I AJUTS

CONTACTE
CURRICULUM
NUCLEAR
CONTINUACIÓ
D'ESTUDIS, I
ADAPTACIÓ I/O
CANVI DE GRAU
PRÀCTIQUES
EXTERNES
MOBILITAT
ESTUDIANTS
INTERNACIONALS
BORSA
D’HABITATGE

Automatrícula
Preus

Calendari i Programa
Préstecs sense interès per estudiar Màsters
Universitaris
Beques i ajuts
Escola de Postgrau i Doctorat
Currículum nuclear de postgrau

BIBLIOTECA

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

http://www.urv.cat/masters_oficials/pr
einscripcio-online.html
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
http://www.urv.cat/cae/acollida.html#
1
http://www.urv.cat/masters_oficials/pr
estecs.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/b
eques_edpd.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/co
ntacte.html
http://www.urv.cat/estudis/doctorat/C
N.html

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

http://www.urv.cat/serveis_universitar
is/borsa_de_treball/informaciopractiques.html

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
Borsa d’Habitatge

BORSA DE TREBALL Borsa de Treball
CONTINUACIÓ
D'ESTUDIS, I
ADAPTACIÓ I/O
CANVI DE GRAU

ENLLAÇ

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
Informació general
Horaris

http://www.urv.cat/international/en_in
dex.html
http://www.urv.cat/serveis_universitar
is/borsa_habitatge/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitar
is/borsa_de_treball/index.html

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

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

Directori
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