
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Inform

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

me de segui

Mà
A

iment del M

F

Seguim
ster en E

Administr
Curs

Màster Univ
D

Curs

Facultat de

 

ment anua
Estudis Av
ració i Dre
s 2012-20

 

 

 

versitari en
Dret Públic 
s 2012-201

e Ciències J

al del 
vançats e
et Públic 
013 

 Estudis Av

13 

urídiques 

n 
Facul

J

vançats en A

 
ltat de Cièncie
Jurídiques 

 Administra

es 

1

ació i 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Sumari
 
Introdu
1. 
2. 

3. V

4. 

5. 
6. A
 
 

 

ucció .........
Planificació
Indicadors
2.1 Accés ..

2.1.1 
2.2 Desenv

2.2.1 
2.2.2 
2.2.3 
2.2.4 

2.2.5 
2.3 Resulta

2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 

Valoració d
3.1 Valorac
Propostes 
4.1 Propost
4.2 Propost
4.3 Seguim
4.4 Seguim
Documents
Annexos ...

Mà
A

.................
ó de la titul
s .................
................
Característiq

volupament d
Estudiants .
Recursos hu
Recursos m
Desenvolup

2.2.4.1 
2.2.4.2 
2.2.4.3 
2.2.4.4 
2.2.4.5 
2.2.4.6 
2.2.4.7 

Satisfacció .
ats .............
Resultats ac
Resultats pe
Inserció lab

del seguime
ció qualitativ
de millora .
tes de millor
tes de modif

ment propost
ment recoman
s de referèn
.................

Seguim
ster en E

Administr
Curs

.................
lació .........
.................
.................
ques del pro
de l’ensenya
.................
umans: perso
aterials i ser
ament docen

Metodolog
Ús de rec
Acció Tut
Pràctique
Mobilitat .
Treball Fi 
Orientació

.................

.................
cadèmics .....
ersonals. .....
oral dels titu
ent dels ind
a del desenv
.................
ra ...............
ficació de la 
es millora de
nacions exte
ncia ..........
.................

 

ment anua
Estudis Av
ració i Dre
s 2012-20

.................

.................

.................
.................

océs d’accés 
ament .........
.................
onal acadèm
rveis ..........
nt ..............
gies docents

cursos docen
torial ..........
es externes ..
.................
 de Màster ..
ó profession
.................
.................
.................
.................
ulats ..........
dicadors i d
volupament 
.................
.................
memòria ....
e l’informe a
ernes (ANEC
.................
.................

al del 
vançats e
et Públic 
013 

.................

.................

.................
................
 ................
................
................

mic .............
................
................

s i sistemes 
nts virtuals ..
................
................
................
................
al i inserció 
................
................
................
................
................

del desenvo
 de la titulac
.................
................
................

anterior ......
A i AQU) ....
.................
.................

n 
Facul

J

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................
d’avaluació .
.................
.................
.................
.................
.................
laboral .......
.................
.................
.................
.................
.................

olupament d
ió ..............
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................

 
ltat de Cièncie
Jurídiques 

.................

.................

.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
de la titula
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................

es 

2

...... 3 

...... 3 

...... 3 
...... 3 
...... 3 
...... 4 
...... 4 
...... 5 
...... 6 
...... 6 
...... 6 
...... 7 
...... 8 
...... 8 
...... 9 
...... 9 
.....10 
.....10 
.....11 
.....11 
.....12 
.....12 
ció 12 
.....12 
.... 14 
.....14 
.....15 
.....15 
.....15 
.... 17 
.... 18 



 
 
 
 

 

 
 

Introduc
 
El Màste
crèdits i
d’enseny
el curs 2
 
Aquest i
Jurídiqu
formatiu
Adminis
vegada 
 
 
1. 
 
La plani
duu a te
 
En el pr
Màster 
favorabl
 
La mem
 
http://w
diques.h
 
En un s
matrícul
d’avalua
 
Les guie
 
https://
a=assig
 
La impla
de verifi
 
 
2. 
 
2.1 
 
2.1.1 
 
El curs 
pogut re
manifes
inferior.

   
 

 

cció 

er en Estudis
 s’inscriu din
yament és p
2011-2012. 

informe de s
es, específic
u. L’ha ela
stració i Dret
finalitzat, es

Planificació 

ificació, prog
erme en dos 

rimer nivell, 
 en Estudi
le d’AQU el 7

mòria del màs

wwwa.urv.ne
htm 

segon nivell,
la, detallen 
ació, bibliogr

es docents d

moodle.urv.
natures&any

antació de la
icació.  

Indicadors 

Accés  

Característiq

2012/2013 
ealitzar una 
t les dades 
 Cada curs a

 
Tau

E
E
E

                 
                 

Mà
A

s Avançats e
ns la branca
presencial i i

seguiment d
cament en e
borat el co

t Públic, amb
s tramet a la

de la titulaci

gramació i a
 nivells de co

 el projecte f
s Avançats
7 de juliol de

ster pot cons

et/la_urv/piq

 es troben 
 els resulta
rafia, entre a

e les assigna

net/docnet/
y_academic=

a titulació s’e

ques del pro

ha estat el 
 campanya d
 exposades 
acadèmic s’o

la 1. Nomb

Estudiants pr
Estudiants ad
Estudiants m
Font: SINIA 
Data inform

Seguim
ster en E

Administr
Curs

en Administr
 de coneixem
nclou perfil 

el curs 2012
el P.1.5-01 P
oordinador 
b la col·labor
a Junta de Fa

ió 

avaluació de
oncreció dife

formatiu de 
s en Admin
e 2011. 

sultar-se a la

q/mapa_grau

les guies d
ts d’aprene

altres.  

atures del cu

guia_docent
=2012_13 

està duent a

cés d’accés 

 segon any 
de difusió i 
de la taula 

ofereixen 30 

bre d’estudi
  

reinscrits  
dmesos  

matriculats  
 
e:15/01/201

ment anua
Estudis Av
ració i Dre
s 2012-20

ració i Dret 
ment de les 
professional

2-2013 s’inc
Procés d’anà
del Màster

ració de la tè
acultat per a

 les compet
erents en el 

 la titulació 
nistració i 

a intranet de

u/suport_me

ocents de 
ntatge, con

urs 2012-20

t/index.php?

a terme sego

 

de funciona
presentació 
 1 el volum 
 places de n

iants preins
2

    
    
    

14 

al del 
vançats e
et Públic 
013 

Públic (en e
 ciències soc
itzador i de 

clou en el SG
lisi dels resu

r Universita
ècnica de su
a la seva apr

tències en e
cas dels mà

es concreta 
 Dret Públ

e la URV a l’

emoriestitols

les assignat
ntinguts, dis

13 poden co

?centre=15&

ons la planifi

ament del m
 de la titulac
 de sol·licitu
ou accés.  

scrits, adm
011-12 
    77   
    27   
    21   

n 
Facul

J

ndavant MA
cials i jurídiq
recerca. El m

GIQ de la Fac
ultats i millo
ri en Estud
port a la qua

rovació.  

l model doc
sters. 

amb la mem
ic, que va 

enllaç següe

s_masters_b

ures, public
tribució am

onsultar-se a

&ensenyamen

cació realitz

màster, per a
ció. Tot i aix
uds de prein

esos i matr
2012-13 
    38 
    21 
    16 

 
ltat de Cièncie
Jurídiques 

ADP) consta 
ques. La mod
màster s’imp

cultat de Ciè
ora dels prog
dis Avançat
alitat docent

cent de la U

mòria oficia
obtenir l’in

ent: 

branca_socia

cades abans 
mb ECTS, sis

a l’enllaç seg

nt=1564&co

zada a la me

aquesta raó
xò, com pos
nscripció ha 

riculats 

es 

3

de 60 
dalitat 
plantà 

ències 
grama 
ts en 
t. Una 

RV es 

al del 
forme 

lsjuri

 de la 
stema 

güent: 

onsult

emòria 

, s’ha 
sen de 
 estat 



 
 
 
 

 

 
 

 
Com a 
jornades
s’ha fet 
 
El nomb
són abs
MADP é
han esta
pública, 
entre d
especial
 
Pel que
esmenta
màster, 
màster 
Governm
molts e
l’informe
internac
vinculac
 
 
2.2 
 
2.2.1 
 
Tot i le
selecció 
estudian
beques 
naciona
comprov

 
Com po
manifes
solamen
 

  
  

acció de m
s de sortide
 difusió de tr

bre d’estudia
solutament c
s un màster
at les princi
 la retallada

d’altres. La 
ment a l'àm

 fa al nom
ar que s’ha o
 possibleme
 s’anomena

ment and Pu
estudiants in
e d’avaluació
cional de pe
ció nacional d

Desenvolupa

Estudiants  

s sol·licituds
 i els requis
nts estrange
pròpies o fa
ls, internaci
vat l’interès 

Taula 3

ot apreciar-s
t que la titu

nt els llicenci

Taula 4

  
  

Mà
A

illora el cur
s profession
ríptics inform

ants matricu
clares i prec
r on el públi
pals afectad
a en els sou

suma d’aq
mbit al qual a

mbre de pre
observat una
ent perquè q
ava Máster e
ublic Manag
nternacionals
ó d’AQU la d
rsones pote
dels estudis 

ament de l’e

s de preinsc
its de coneix
ers s’han red
acilitar el co
onals o estr
 que despert

. Distribuci

Espanya 
Resta Unió
Amèrica 
Font: SIN
Data 
informe:1

se a la seg
ulació atreu e
iats en dret.

4. Distribuci

 F
 D

 

G
Tè
Ll
A
Es
ho

Seguim
ster en E

Administr
Curs

rs 2012/201
nals adreçad
matius enviat

ulats és infe
cises, i alho
ic potencial 
des amb la p
us dels emp
questes, ha 
questa està 

inscripcions 
a disminució
quan s’inicià 
en Administ

gement), am
s que busca
denominació
ncialment in
 de caràcter 

ensenyamen

cripció des 
xement sufic
duït a dos. 
oneixement 
rangeres per
ta.  

ó d’estudia

  

ó Europea 

IA 

5/01/2014 

üent taula, 
estudiants d
 

ió d’estudia

Font: SINIA 
Data informe

 
rau, Diplom
ècnica, Eng.
icenciatura, 
rquitectura, 
studis estran
omologats 

ment anua
Estudis Av
ració i Dre
s 2012-20

13 s’ha dut 
es als estud
ts a vàries a

rior en relac
ora, totalme
es troba a l

presa de me
pleats públic
 impactat 
 destinada: 

 en compar
ó de l’interès
 la campany
tració i Gest

mb aquella d
aven especi

ó de la titula
nteressades 
 jurídic.  

t 

de fora d’Es
cient dels id
Fet que po

 de convoca
r tal d’atreu

 
ants de nou

2

   
 
   

 

 la distribuc
de gairebé to

ants matric

 
e:15/01/201

 

atura, Arq. 
 Tècnica 
 
 Enginyeria 
ngers 

al del 
vançats e
et Públic 
013 

a terme la 
diants del ce
administracio

ció al darrer
nt alienes a
les administ
esures d’aus
s, l’augmen
de forma i
el sector pú

ració amb e
 respecte al 
ya de preins
tió Pública (
denominació 
ialitzar-se e
ció va modif
 va reduir-se

spanya, des
iomes en qu
sa de manif

atòries de be
ure més estu

u accés seg

2011-12 

    20    
   

     1    

ció dels est
ots els àmbi

culats sego

14 

2011-12 

7 

13 

1 

n 
Facul

J

 presentació
entre. També
ons públique

r any, no ob
a la Univers
racions púb
teritat, la co
t de les tax
important e
blic. 

el curs ante
 primer curs 
scripció el cu
(en anglès M
 el màster c

en managem
ficar-se per 
e, com a co

sprés d’aplic
uè s’impartei
fest la nece
eques que o
udiants a la

ons proced
2012-
2013 
     11 
      1 
      1 

tudiants mat
ts de les ciè

ns via d’en

2012-13 
4 

5 

2 

 
ltat de Cièncie
Jurídiques 

ó del MADP 
é s’han elab

es territorials

bstant, les c
sitat. En efe
liques, i aqu
ongelació d’
xes universit
en la titula

erior,  tamb
s d’implantac
urs 2011-20
Master Degr
cridà l’atenc

ment, despr
l’actual i el 

onseqüència 

car els crite
ix la docènc

essitat de ge
ofereixen en
 titulació, u

dència 

triculats po
ències social

ntrada 
 

es 

4

 a les 
borat i 
s.  

causes 
cte el 
uestes 
oferta 
tàries, 
ció, i 

bé cal 
ció del 
012 el 
ree in 
ció de 
és de 
públic 
 de la  

ris de 
ia, els 
enerar 
ntitats 
n cop 

sa de 
s i no 



 
 
 
 

 

 
 

 
També c
ostenten
especial
 

  
 
 
2.2.2 
 
La titula
tipologia
del tota
percenta
 

            
            

cal destacar
n un càrrec p
ment intere

T

       

Recursos hu

ació que s’e
a de màster
al, de mane
atge que se 

Taula

                  
                  

Mà
A

r que gaireb
públic. Cosa
ssant pel se

Taula 5. Es

F
                D

umans: perso

examina és 
r la docència
ra que pot 
 situa pel cu

 6. Nombre
              

            
DOCTOR   
Associat 

TO
NO DOCTO
Associat 

            

                
Universitàr
                

              

TOTA
     Font: SIN
     Data info

2
2
2
2
2
2
[
[

 

Seguim
ster en E

Administr
Curs

é la totalita
 que contrib
ctor públic.  

tudiants de

Font: SINIA 
Data informe

onal acadèm

 un màster 
a impartida 
 observar-se
rs 2012/201

e i categoria
     Categor
       laboral
               

Investiga
postdoct

Profes
Agre

Profes
le

Profes
Visit
Tit

 d’Univers
Catedr

d’Univers
OTAL DOCT
OR            

              Tit
d’Esc

        
ia 
    Investiga
       Predoct

en forma
AL NO DOCT
NIA 
orme:25/02/

 

Edat 

22 
23 
24 
25 
26 
28 
[30-34] 
[35-39] 

ment anua
Estudis Av
ració i Dre
s 2012-20

t dels estud
bueix a justif
 

e nou accés

 
e:15/01/201

mic  

 mixt amb 
por professo
e a la segü
13 en un 56.

a del PDI i 
ia  
l           Nom

1

ador  
toral 1

ssor 
egat 1

ssor 
ctor 2

ssor  
tant 1

tular 
sitat 5

ràtic  
sitat 1

TOR 1

1

tular  
cola  1

ador 
toral 
ació 

1

TOR 1

/2014 

2012-13
Dona  
Home 

    1 
    1 
    1 
    1 
    1        1
    1        1
    1 
    1        1

al del 
vançats e
et Públic 
013 

diants matric
ficar l’existèn

s segons se
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

14 

dos itinerar
ors doctors 
ent taula q
44% 

 percentatg

mbre %
doc

1 3,

1 4,

1 4,

2 17

1 3,

5 18

1 4,

2 56

3 36

1 4,

1 2,

5 43

 

1 
1 

1 

 

n 
Facul

J

culats són em
ncia del prog

exe i edat 
                  

               

ris, segons 
ha d’assolir
ue el màste

ge de docèn
% de 
cència 

,76% 

,51% 

,51% 

7,36% 

,01% 

8,78% 

,51% 

6,44% 

6,81% 

,51% 

,25% 

3,57% 

 
ltat de Cièncie
Jurídiques 

mpleats púb
grama que r

                  

                  

AQU en aq
r almenys el
er millora a

ncia 

es 

5

blics o 
esulta 

   

                  

questa 
l 50% 
aquest 

             



 
 
 
 

 

 
 

 
Cal posa
professo
han hag
 
S’observ
qual es 
diferènc
tècnica 
de cobri
les prev
dirigida 
real, es
titulació
 
2.2.3 
 
Las clas
tracta d
d’audio-
materia
 
2.2.4 
 
2.2.4.1 
 
La meto
reflectei
docents 
s’ha fet 
forma d
major co
 

ar de manif
or doctor a c
gut d’assigna

va una desv
 planificava 
cia es deu en
i professiona
r la docència
visions d’ass
 a alinear la
 proposa au
.  

Recursos ma

sses del màs
d’aules perf
-vídeo, ordin
ls són absolu

Desenvolupa

Metodolo

odologia do
ixen a las a
 dediquen a
 especial èm

dinàmica i p
omunicació e

R

P

Supòs

M
e
to
d
o
lo
gi
e
s 

Mà
A

est que la d
causa de no
ar-se a altres

viació respec
 una partici
n bona mesu
al rellevant 
a programad
signació al 
 planificació
ugmentar e

aterials i ser

ster es realit
fectament d
nador i que
utament ido

ament docen

ogies docents

cent del m
activitats int
als estudiant
mfasi en la 
articipativa, 
entre els est

G

Activitats i

Se

Presentacion

Resolució d'ex

ràctiques de c

M

Supòsit p

Fòrum

sits pràctics/e

Atenció p

Seguim
ster en E

Administr
Curs

disminució re
menament e
s titulacions.

cte a la pre
pació del pe

ura a la nece
en els àmbi
da quan no h
personal do

ó de la mem
l percentatg

rveis 

tzen a les au
imensionade

e disposen a
nis pel desen

nt  

s i sistemes 

àster es ca
troductòries 
ts. Encara qu
realització d
 i en l’atenc
tudiants i el 

Gràfic 1. Me

introductòries

essió magistra

Seminaris

Debats

ns/exposicions

ercicis a l'aula

camp/sortides

Mètode del cas

ràctics a l'aula

Treballs

ms de discussió

Estudis previs

studi de casos

ersonalitzada

ment anua
Estudis Av
ració i Dre
s 2012-20

especte al c
es troba en 
.  

visió de la 
ersonal doce

essitat d’inco
ts materials
ha estat pos
octor. En qu

mòria de veri
ge de profes

ules 405 i 4
es pel grup
a més de p
nvolupamen

 d’avaluació 

aracteritza p
i especialm
ue el recurs
de seminaris
ció personal
 cos docent. 

etodologies

 

0 5

s

l

s

s

s

a

s

s

a

s

ó

s

s

al del 
vançats e
et Públic 
013 

curs anterior
la situació d

memòria de
ent doctor d

orporar doce
s del màster
ssible compli
ualsevol cas
ficació amb 
ssors doctor

06  del Cam
p d’estudian
pissarres dig
nt de l’activit

  

per establir 
ment per l’at
s a les sessi
s per tractar
litzada, que 
  

s docents 

10

Nombre d

n 
Facul

J

r és conseqü
de serveis es

e verificació 
d’un 86% d
nts associats
, d’una band
r por part de
s, com a m
 el personal 
rs que impa

mpus Catalun
nts del màs
gitals, per t
at docent. 

plantejame
enció perso
ons magistr
r qüestions 
 ha crescut 

15 20

d'usos

 
ltat de Cièncie
Jurídiques 

üència de q
specials i qu

 del màster 
del total. Aq
s amb capac
da, i la nece
els  departam

mesura de m
 acadèmic d
arteix classe

nya de la UR
ster, amb e
tant els rec

nts clars q
onalitzada qu
rals és molt 
d’actualitat 
 i ha aporta

 

25

es 

6

ue un 
e tres 

 en la 
questa 
citació 
essitat 
ments 
millora 
docent 
e a la 

RV, es 
equips 
cursos 

ue es 
ue els 
comú 
d’una 

at una 



 
 
 
 

 

 
 

            
            
 
Els siste
habilitat
sobresu
s’associa
d’avalua

            
            
 
2.2.4.2 
 

L’Entorn
es gene
i així la
unions, 
consider
 
Dins de 
publicac
comunic
 
Aquest c
estat ut

Si
st
e
m
e
s 
d
'a
va
lu
ac
ió

 Font: Docne
 Data inform

emes d’ava
ts pròpies de
rten amb f
a sempre a 
ació alhora. 

 Font: Docne
 Data inform

Ús dels recu

n Virtual de f
ra un aula v
 correspond
divisions o

rin adient pe

 l’aula virtua
ció de contin
cació, incloen

curs acadèm
tilitzades pe

Prese

Resolu

Pràctiq

Sup

Supòsits pràc

Proves 

Prove

Mà
A

et 
me: 13/02/20

luació són 
e la titulació
freqüència l
un cas pràc

et 
me: 13/02/20

ursos docent

formació de 
virtual a la q
dència entre 
o duplicacion
el desenvolu

al els profess
guts, la real
nt web confe

mic les aules 
ls professor

Se

entacions/exp

ució d'exercicis

ues de camp/

Mètode

pòsits pràctics

Fòrums de d

ctics/estudis d

de desenvolu

es de pregunte

Proves t

Prove

Proves pr

Prov

Seguim
ster en E

Administr
Curs

014 

molt amplis
ó. Per aques
es proves 

ctic i els sem

Gràfic 2. Si

014 

ts virtuals 

la URV està 
ual tenen ac
 assignature
ns d’aules 
pament de l

sors i els est
lització de d
erències i pu

 virtuals disp
rs i estudian

0

eminaris

Debats

posicions

s a l'aula

/sortides

e del cas

s a l'aula

Treballs

discussió

de casos

upament

es curtes

ipus test

es mixtes

àctiques

ves orals

ment anua
Estudis Av
ració i Dre
s 2012-20

 

s, s’utilitzen
st motiu hi h
mixtes en 

minaris que 

 
 

istemes d’a
 

 basat en la 
ccés el profe
es i aules n
virtuals seg
es mateixes

tudiants disp
iferents tipu

ublicació de n

ponibles per 
nts 19 el qu

2

al del 
vançats e
et Públic 
013 

n vàries ein
ha força equ
què l’avalu
representen

avaluació 

 plataforma 
ssorat i els e
o és unívoc

gons els res
s. 

posen d’una
us d’activitat
notes person

 la titulació 
ual suposa u

4 6

Nombre d

n 
Facul

J

nes per a l’
ilibri, en gen
ació dels c
 un instrum

Moodle, per 
estudiants co
ca, ja que e
sponsables 

 sèrie de fun
s, així com d
nalitzada. 

han estat 20
un percentat

8

d'usos

 
ltat de Cièncie
Jurídiques 

’avaluació d
neral, encar
continguts t

ment de docè

r cada assign
orresponent

es poden rea
d’assignatu

ncionalitats 
diferents ein

0 de les qua
tge del 95%

10 12

es 

7

de les 
ra que 
eòrics 

ència i 

 

natura 
ts. Tot 
alitzar 
ra ho 

per la 
nes de 

ls han 
%. Del 

2



 
 
 
 

 

 
 

total d’u
regularm
 
2.2.4.3 
 
El coord
el coord
trajectò
millorar 
de les tu
assolir l
realitzac
 
2.2.4.4 
 
La realit
perfil p
col·labo
tot i que
 
L’assign
sol·licitu
Les pràc
oficial de
 
La Instit
tutor de
període 
coordina
 
Les func

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Les func
- 

- 

- 

- 

 
Durant 

usuaris amb
ment a l’aula

Acció Tutori

dinador del m
dinador, de f
ria acadèmic
 el seu rend
utories ha es
les metes a
ció d’objectiu

Pràctique

tzació de prà
rofessional 
radora. La p
e és possible

ació de plac
ud i dels est
ctiques haur
e màster de

tució o Entita
e l’estudiant 
 les tasque
adament am

cions del tuto
Facilitar els
l’entitat. 
Proposar ta
l’execució d
Dur a terme
al llarg del p
Proporciona
serveis de l’
Proporciona
funcions enc
Oferir orient
l’organitzaci
Compliment
avaluar l’ad
l’organitzaci

cions del tuto
Oferir orien
període de p
Motivar la r
afavorir la s
que planifiq
Dur a terme
durant el p
l’entitat col·
Avaluar les 
seguiment 
comentaris 

el curs 201

Mà
A

b rol de pro
a virtual el 5

al  

màster i els d
forma transv
ca i detectar
iment i guia
stat l’orienta
cadèmiques
us profession

es externes  

àctiques exte
del màster 

presencialitat
e establir una

ces la du a 
tudiants, ten
an d’acabar 
l centre.  

at on es rea
 durant la re
es de dire

mb el profess

or de l’entita
s aprenentat

sques i func
’aquestes i d
e el seguime
període de p
r a l’estudia
’organització
r a l’alumne
carregades. 
tació sobre e
ió que el tuto
tar, al finalit
quisició de c
ió. 
or universita
tació sobre 
pràctiques ex
reflexió de l
seva capacit
ui el seu des
e el seguim
eríode i est
laboradora. 
Pràctiques E
realitzat du
rebuts del tu

2/2013 dos 

Seguim
ster en E

Administr
Curs

fessor dins 
1,61%, i d’e

docents han 
versal, ha p
r l’existència
ar-los en la s
ació dels estu
 que els pla
nals. 

 

ernes corres
 que const
t s’organitza
a distribució

terme el re
nint en cons
 abans de la

litzin les prà
ealització de
ecció i d’as
or tutor.  

at col·labora
tges de l’al

cions a dese
dels seus res
ent de l’estu
ràctiques.  
nt la inform

ó. 
e les eines 

els contexto
or consideri 
tzar el períod
competèncie

ari són: 
els contexto
xternes. 
’alumne per
at per resol
senvolupame
ent de l’alu
ablir contac
 
Externes de 
urant l’estad
utor de l’ent

 estudiants 

ment anua
Estudis Av
ració i Dre
s 2012-20

de les aule
estudiants el

 realitzat un
procurat asse
a d’obstacle 
seva trajectò
udiants, en a
antejava la 

spon a una a
ta de 6 EC
a normalmen
 horària dife

esponsable a
sideració els

a data de tan

àctiques desi
e la pràctica,
ssessoramen

dora són: 
umne duran

envolupar a 
sultats.  
diant en prà

ació que es 

i els recurs

os, les situac
 rellevants. 
de de pràcti
es profession

os i les situa

r tal que sig
dre els prob
ent personal
mne en prà

cte personal 

 l’alumne a 
da a l’empr
itat col·labo

del màster 

al del 
vançats e
et Públic 
013 

s virtuals d
 68,75%. 

 seguiment 
essorar als e
o dificultats,
òria acadèm
aquestes s’h
Universitat 

assignatura o
CTS i 150 h
nt en 5 hore
erent per rao

acadèmic de
s interessos 
ncament de 

ignarà un pr
, al qual se 
nt, i actua

nt el períod

l’organitzac

àctiques mitj

 consideri op

os necessar

cions, els pro

ques extern
nals de l’alu

acions que l

gui conscient
blemes, pren
l i profession
ctiques mitj
 amb el tut

partir de la 
resa. Seran 
radora. 

han realitza

n 
Facul

J

e la titulació

dels estudia
estudiants a
, treballant c
ica o profess

ha ofert l’aju
com també

obligatòria p
hores prese
es diàries du
ons degudam

l màster so
 professiona
les actes pre

rofessional q
li encomana
rà, quan s

de de pràct

ió i realitzar

jançant entr

portuna sobr

ris per realit

ocediments i

es, un breu 
mne durant 

’alumne pot

t de la seva
ndre decision
nal. 
jançant entr
tor professio

memòria qu
també mo

at pràctiques

 
ltat de Cièncie
Jurídiques 

ó, s’ha conn

nts. Especia
al llarg de la
conjuntamen
sional. La fin
da necessàr

é consell pe

pels estudian
encials a l’e
urant 5 setm
ment justifica

bre la base 
als de l’estu
evista al cale

que actuarà c
arà durant a
sigui conve

iques exter

r el seguime

revistes pers

re els produc

tzar les tasq

i els process

 qüestionari 
t la seva est

t trobar dur

a pròpia evo
ns por si ma

revistes pers
onal nomena

ue ha redact
lt important

s externes e

es 

8

nectat 

lment 
a seva 
nt per 
nalitat 
ria per 
r a la 

nts del 
entitat 

manes, 
ades. 

 de la 
diant.  
endari 

com a 
aquest 
enient, 

nes a 

ent de 

sonals 

ctes o 

ques i 

sos de 

 per a 
tada a 

ant el 

olució, 
ateix i 

sonals 
at per 

at i el 
ts els 

en les 



 
 
 
 

 

 
 

següent
 

- 
- 

No s’ha
reduït d
que les 
relació 
garantir
alumnes
 
La rest
l’assigna
normativ
 
2.2.4.5 
 
Durant e
mobilita
 
2.2.4.6 
 
El treba
cada est
coordina
preparac
 
Caracter
1.- El tr
pàgina i
2.- El tr
realitzat
 
Caracter
1.- El tr
científic 
necessa
bibliogra
1.- A m
extensió
 
Procés d
1.- Elec
objecte 
contingu
2.- Desi
coordina
per tal q
durant e
mínim, 
reunions
formalitz
3.- Pres
coordina
− una c
− una c
− el doc

ts entitats: 

Ayuntament
Manubens A
 
n registrat 
’alumnes qu
entitats col·
amb la tipo

r la satisfacc
s que hagin 

ta d’estudia
atura mitja
va acadèmic

Mobilitat 

el curs 2012
at. 

Treball F

ll de fi de M
tudiant, amb
ador de la m
ció d’un proj

rístiques del
reball ha de
 exclosa la b

reball ha d’in
t, les conclus

rístiques del
reball ha d’i
 de l’objecte
ri tenir en 
afia especial
és s’entrega

ó d’entre 50 

d’elaboració 
cció del tem
d’estudi i co

uts formatius
ignació del d
ador de la m
que es posin
el període d
un primer c
s intermèdi
zar la confor
sentació del
ador de la m
òpia del treb
òpia en form
cument de co

Mà
A

t de Reus 
Advocats 

incidències 
ue les han re
·laboradores
ologia d’acti
ió d’aqueste
d’adaptar-se

ants del pe
nçant l’acre
ca i de matrí

 

2/2013 cap e

i de Màster 

Màster consis
b la supervis

matèria. En e
jecte de tesi

 TFM (perfil 
e tenir una e
bibliografia i 
ncloure l’índe
sions i la bib

 TFM (perfil 
incloure l’índ
e de la futu
compte i la
itzada.  
arà la redacc
 i 100 pàgine

del TFM: 
ma que cons
onsultarà am
s dels estud
director del 

matèria desig
n en contact
d’elaboració 
contacte per
es per ava
rmitat amb e
 treball. Pe

matèria: 
ball en paper
mat electròni
onformitat fi

Seguim
ster en E

Administr
Curs

en la realit
ealitzades no
s han estat e
vitats que 

es enlloc de t
e al lloc disp

erfil profes
editació de 
ícula de la U

estudiant del

steix en una 
sió d’un prof
el cas espec
 doctoral.  

 professiona
extensió d’e
 els annexos
ex, una intro

bliografia util

 investigador
dex del proj
ura tesi, una
a metodolog

ció completa
es. 

stitueix l’obj
mb el coordin
is.  
treball. Un 

gna el direct
e. En funció
 del treball 
r determinar
aluar el des
el text final d
r formalitza

r, amb enqu
c del treball
irmat pel dir

ment anua
Estudis Av
ració i Dre
s 2012-20

zació de les
o es poden e
elegides en 
s’havien de
tenir una llis
onible. 

sionalitzado
 l’experiènc
RV per als m

l màster ha 

 activitat d’i
fessor univer
cífic del perfi

litzador): 
entre 50 i 1
s.  
oducció que 
litzada. 

r): 
jecte de tes
a anàlisi del
gia prevista

a d’algun de

jecte d’estud
nador de la m

cop decidit 
tor o directo
ó de les part

el director 
r l’estructur
senvolupame
del treball. 
ar la presen

uadernació se
; 
rector o la di

al del 
vançats e
et Públic 
013 

s pràctiques
extreure dad
funció dels 
 realitzar, d
sta predeter

r han obti
cia laboral/p
màsters univ

sol·licitat la 

nvestigació 
rsitari o expe
il d’investiga

00 pàgines,

 justifiqui l’i

si, una intro
s principals 

a par dur-ho

els capítols d

di. L’estudia
matèria l’ade

el tema que
ora del treba
icularitats d
o directora 
a del trebal
ent del tre

ntació del tr

enzilla;  

irectora;  

n 
Facul

J

s. Considera
es significat
interessos d
d’aquesta m
minada i evi

ingut el re
professional 
ersitaris. 

 participació 

realitzada in
ert en la ma
ació el treba

 incloses les

nterès de l’o

ducció que 
 problemes 
o a terme, 

de l’índex pr

ant proposa 
equació del t

e serà l’obje
ll i ho comu
e cada cas, 
 i l’estudian
l i les fonts
ball i una 

reball haurà 

 
ltat de Cièncie
Jurídiques 

at el nombre
ives. Cal des

dels estudian
manera es p
itar que sigu

econeixemen
 conforme 

 en program

ndividualmen
atèria design
ll consisteix

s notes a p

objecte del t

justifiqui l’in
jurídics que

 com també

roposat, am

 un tema c
tema propos

ecte del treb
unica a l’estu
 es recoman
nt tinguin, c
s a utilitzar,

reunió fina

 d’entregar-

es 

9

e tant 
stacar 
nts en 
pretén 
uin els 

nt de 
a la 

mes de 

nt per 
at pel 
 en la 

eu de 

treball 

nterès 
e serà 
é una 

b una 

com a 
sat als 

ball, el 
udiant 
a que 

com a 
 dues 

al per 

-se al 



 
 
 
 

 

 
 

4.- Term
de lliura
fins el te
5.- Acte
Els treba
universi
de 15 m
de l’estu
continua
estimin 
desenvo
podrà u
point. E
Hi haurà
6.- Qua
La Comi
del treba
 
Durant 
temàtiqu
 

Tre
Las
en 
Ent
tra
El p
Op
La 
Ess
Eur
A 
Go
Cód
Res
Les
cre
L'a

 
 
Les qua
 
2.2.4.7 
 
No va 
específic
situació 
estudian
 

 
2.2.5 
 
A contin
nombre 
de 40. L
com es 
línia am
consider
possibili
 

mini de lliura
ament del tr
ermini màxim
e de presenta
alls es prese
taris o expe

minuts, per p
udi, metodo
ació, els me

oportunes.
oluparà dura
tilitzar recur
l període ord
à un període
lificació. La 
issió, prèvia 
all en el mat

el curs 201
ues i amb le

eball de fi de
s sociedades
 el ámbito lo
tre la oscuri

ansparencia 
proceso de f

pen Governm
 reforma act
say on blin
ropean Unio
Penrose Sta
vernance Co
digo Técnico
sponsabilida
s àrees re
eixement urb
plicació dels

lificacions fin

Orientaci

haver-hi ac
ca de l'alum
 laboral acti
nts que l’han

Satisfacció  

nuació s’exp
 d’enquestes
Les puntuac
pot apreciar
b les notes 
ració que e
tats de millo

Mà
A

ament. Excep
reball és el 
m del 3 de s
ació i defens
entaran en u
rts en la ma

part de l’auto
ologia d’anàl
embres de 
 Finalment 
ant un temp
rsos de supo
dinari de def
e extraordina
qualificació,
 deliberació 
teix acte. 

12-2013 s’h
es qualificacio

e màster 
s mercantiles
ocal 
idad de la n

feminización
ment: la adm
tual de las ad
dness: mul
n 
aircase? The
ontext 
o de la Edifi
ades de los e
esidencials 
banístic 
s expedients 

nals dels qua

ió profession

ctivitats prò
mnat del m
va). Tanmat

n sol·licitada

 

osen algune
s valorades 
cions de les 
r dels resulta
mitjanes d’a
es tracta de
ora, en la me

Seguim
ster en E

Administr
Curs

pte autoritza
30 de juny,
etembre. 

sa del treball
un acte públi
atèria. L’acte
or o l’autora
lisi utilitzada
la Comissió
 l’autor o 
ps màxim d
ort com pres
fensa dels tr
ari entre el 3
 que serà n
 a porta tanc

an presenta
ons que s’es

s urbanística

noche y la lu

 de las admi
ministración a
dministracion
tilevel covar

e rights of 

cación. Inte
entes locales
estratègique

 de regulació

als posen de

nal  

pies del m
àster (gaire
teix el coord
. 

es dades de 
al Màster en
enquestes e

ats de les en
altres titulaci
el segon a
esura que s’

ment anua
Estudis Av
ració i Dre
s 2012-20

ació expressa
, però serà 

l. 
ic davant d’u
e consistirà e
, de las cara
a, estructura
ó realitzaran

l’autora po
de 45 minut
sentacions a
reballs comp
3 i el 12 de s
umèrica, es 
cada, comun

at 10 trebal
specifiquen a

as de capita

uz del día: 

inistraciones
accessible 
nes públicas
riance and r

 the Child 

erpretación j
s 
es, el frac

ó d'ocupació

e manifest el

àster en aq
ebé la total
dinador ha p

 l’enquesta d
n Estudis Av
es calculen 

nquestes, la 
ions de la UR
ny de func
’aniran perfil

al del 
vançats e
et Públic 
013 

a del coordin
possible prè

una Comissió
en una expo
acterístiques
a del trebal
n les observ
odrà respon
ts. Per l’exp
amb transpa
prèn des de l
setembre. 
 comptarà s
nicarà la qua

lls de fi de 
a continuació

l íntegramen

el proyecto 

s públicas 

s españolas 
regional pol

in an Expe

jurídico-adm

às d un 

ó al sector pú

ls molt bons 

quest àmbit
itat dels es
proporcionat 

d’activitat do
vançats en A
sobre una q
titulació obt
RV, per tant
cionament d
lant millor le

n 
Facul

J

nador de la m
èvia autoritza

ó formada p
sició durant 

s bàsiques de
l i principal

vacions i co
ndre a aqu
posició oral 
rències, dia
’1 de juny fi

sobre un mà
alificació a l’

 màster, so
ó:  

nte público 

 de Ley de 

icy in the 

rimentalist 

inistrativa. 

model de 

úblic 

 resultats ob

t, també p
tudiants es 
 orientació p

ocent del cu
Administraci
qualificació m
é una puntu
, és satisfac

del màster 
es metodolog

 
ltat de Cièncie
Jurídiques 

matèria el te
ació el lliura

er tres profe
t un temps m
el treball (ob
s conclusion

onsideracion
uestes. L’ac
l’autor o l’a
positives o p
ins al 15 de 

àxim de 10 p
’autor o a l’a

obre les seg

Qualificació
9 

10 

8,5 
10 
8,5 
9 

10 

7 

9 

9 

btinguts. 

er la comp
 trobava en
personalitzad

urs 2012-20
ó i Dret Púb
màxima de 
uació totalme
ctòria. Cal te
i que exist

gies docents

es 

10

ermini 
ament 

essors 
màxim 
bjecte 
ns). A 
s que 
te es 
autora 
power 
 juliol. 

punts. 
autora 

güents 

ó 

posició 
n una 
da als 

13. El 
blic és 
7. Tal 
ent en 
nir en 
teixen 
.   



 
 
 
 

 

 
 

  
  
            
 
2.3 
 
2.3.1 
     
Els resu
 

En els plant
inicials de l'a
s’especifica 
objectius, e
els criteris d
Les activitat
s'ajusten als
continguts, 
d'avaluació 
que preveia
docent. 
La metodolo
d'ensenyam
als objectius
l'assignatura
Explica els c
claredat. 
Resol satisfa
els dubtes o
que se li pla
Es preocupa
l'interès de 
l'assignatura
Manté un bo
relació perso
comunicació
estudiants. 
Compleix am
classe i d'at
personalitza
l'aula. 
El volum de
coherent i p
als crèdits d
l'assignatura
Globalment 
és un/a bon
professor/a.
    Font: Enq
    Data: 17/
         

Resultats 

Resultats ac

ltats acadèm

Mà
A

Taula 6. R

  

ejaments 
assignatura,
 clarament e
l programa i
d'avaluació. 
ts docents 
s objectius, 
sistema 
i competènc
 la guia 

ogia 
ment s'adequ
s de 
a. 
continguts a

actòriament 
o preguntes 
antegen. 
a per estimu
l'alumnat en
a. 
on clima de 
onal i 
ó amb els 

mb l'horari d
enció 

ada fora de 

 treball és 
proporcionat 
de 
a. 
 considero q

n/a 
. 
questa d’acti
/02/2014 

cadèmics 

mics tal com 

Taula 7

Taxa de re
Taxa d’èxi
Nombre d
Taxa d’efic

Seguim
ster en E

Administr
Curs

esultats de
Mitja

pregu
Màst

, 
els 
 

5,1

cies 4,9

a 4,8

mb 4,8

 
5,0

lar 
n , 4,8

5,2

de 

5,3

 5,2

ue 
4,8

ivitat docent

 es posa de 

. Indicador
  

endiment 
it 
e titulats  
ciència  

ment anua
Estudis Av
ració i Dre
s 2012-20

 
e l’enquesta
ana 
unta 
ter 

Des
preg
Mà

16 2

95 2

84 2

89 2

04 2

89 2

27 2

39 2

27 1

87 2

t 

manifest a c

rs de result
201
87,4
99,

1
100,

al del 
vançats e
et Públic 
013 

a d’activita
viació 
gunta 
àster 

M
pre

2,03 

2,05 

2,07 

2,13 

2,11 

2,33 

2,00 

2,03 

,89 

2,25 

continuació s

tats acadèm
1-12 20
43% 90
32% 10
13 
,00% 99

n 
Facul

J

t docent 
itjana 
egunta 
URV 

D
p

5,60 

5,52 

5,32 

5,28 

5,48 

5,25 

5,54 

5,87 

5,38 

5,51 

són molt sat

mics 
12-13 

0,28% 
0,00% 

7 
9,29% 

 
ltat de Cièncie
Jurídiques 

Desviació 
pregunta 

URV 

1,57 

1,59 

1,75 

1,84 

1,78 

1,89 

1,74 

1,55 

1,73 

1,69 

tisfactoris: 

es 

11



  

1.

La
de

El
la 
Le
m
vig

 
 
 
 

 

 
 

  
  

La taxa 
dels mà
d’èxit i d
 
2.3.2 

Es cons
en relac
basa en
valoracio
 
Pel que 
(vegeu 
competè
 
En relac
individu
competè
 
2.3.3 
 
No es di
 
Dels 10
autònom
de docto
 
3. 

 
3.1 
 
El curs 
titulació
i així, ca
mesures
l’admini
públic p
estudian
tal i com
finals ob
 
 

ASPECTE DEL

.Planificació 

a justificació  qu
e la titulació, co

s objectius que 
 titulació, contin
es competències
emòria de la tit
gents? 

  
  
 
 de rendimen
àsters unive
d’eficiència s

Resultats pe
 
idera que el
ció amb les 
n dos factor
ons realitzad

 fa al prime
2.2.4.6) i 

ències transv

ció amb el s
als, amb el
ències esper

Inserció labo

isposa de da

0 titulats, 5
ms, 1 ha obt
orat i 2 osten

Valoració de
 
Valoració qu

2012/2013 
 totalment n
al fer referèn
s, que ja h
stració, sect

potencial es 
nts amb el m
m posen de 
btinguts pels

T
L TÍTOL A VAL

ue consta a la m
ntinuen sent vig

 consten a la m
nuen sent vigen
s que consten a 
tulació, continue

Mà
A

Mitjana du
Font: SI
Data: 15

nt ha mejora
rsitaris de l
se situen en 

ersonals 

s titulats de
 competènci
rs: 1) Els re
des pels estu

r factor - el
els comen

versals esme

segon eleme
s estudiants

rades per cu

oral dels titu

ades objectiv

5 són emple
tingut una b
nten càrrecs

el seguiment

ualitativa del

ha estat el 
nova, i certa
ncia a la dis
he comenta
tor al qual v
 trobava en 
màster, donc
manifest els

s titulats sub

Taula . Valo
LORAR 

  

memòria 
gents?  X 

emòria de 
nts?  X 
 la 
en sent 

 X 

Seguim
ster en E

Administr
Curs

urada estudi
NIA 
5/01/2014 

ado desde e
a URV, que 
 el màxim ra

el màster ha
es transvers

esultats dels
udiants.  

l TFM – les 
ntaris dels 
entades.  

ent, el coord
s del màste
rsar la titula

ulats 

ves però és p

eats públics
beca de form
s polítics. 

t dels indicad

l desenvolup

 segon any 
ament susce
sminució de 
t anteriorm
va dirigit aq
 les adminis
cs es situa d
s resultats d
bratllen el co

oració del d

Si 

ment anua
Estudis Av
ració i Dre
s 2012-20

s 

l primer cur
 pel curs 20
ang possible

an assolit un
sals i nuclea
s Treballs d

excel·lents 
tutors pose

dinador del m
er en què h
ació i els com

possible apo

s (4 naciona
mació per a 

dors i del de

pament de la

de funciona
ptible de mi
matriculacio

ment, i que 
questa titula
stracions pú

dins la mitjan
de les enque
ompliment de

desenvolupa

Si, però cal 
una 

actualització 
(1) 

   

   

   

   

al del 
vançats e
et Públic 
013 

1 

so y resulta 
012/2013 va
.  

n nivell de re
ars de la tit
e Fi de Màs

qualificacion
en de man

màster ha m
ha valorat e
mentaris rebu

ortar la següe

als i 1 de 
la investigac

esenvolupam

a titulació  

ament del m
llores, la va

ons, deguda 
 han impac
ació. En efec
úbliques. Ca
na de les tit
estes realitza
e les compet

ament de la
VALORAC

No, cal una 
modificació(2

) 

  

 

 

 

n 
Facul

J

1,3 

 ya muy pró
a ser del 93

esultats pers
tulació. Aque
ster i 2) la 

ns obtingude
nifest que s

mantingut re
el grau de 
uts han esta

ent informac

Brasil), 3 s
ció, 1 ha acc

ment de la tit

màster. Tot i
loració globa
 principalme
ctat de form
cte el MADP
l destacar l
ulacions imp
ades. Finalm
tències pròp

a titulació 
CIÓ 

 

  

  

  

  

 
ltat de Cièncie
Jurídiques 

óxima a la m
3,95%. Les 

sonals satisf
esta afirmac
 percepció d

es pels estud
s’han assol

eunions, de g
realització d

at satisfactor

ció general. 

són profess
cedit al prog

tulació  

i tractar-se 
al és positiv
ent a una sè
ma directa 
P és un màs
a satisfacció
partides a la

ment, els res
pies del màst

 

es 

12

mitjana 
taxes 

factori 
ció es 
de les 

diants 
it les 

grup i 
de les 
ris. 

ionals 
grama 

d’una 
a. Tot 
rie de 
sobre 

ster el 
ó dels 
 URV, 

sultats 
ter.    

 
 

 

 

 



2.

El 
co

La

El 
in

3.

El 
es

La

4.
El 
im

El 
PD

5.
Le
… 
El
tit

El

La
vi

6.
Le
tit
El
a 

La
La
l’e

La

El 
és

 
 
 
 

 

 
 

ASPECTE DEL

. Accés dels es

 perfil d'ingrés d
orrespon amb el

a demanda de la

 funcionament d
corporació dels 

. Estudiants 

 nombre total i 
studiants és… 

a ràtio home/do

. Personal acad
 nombre i perfil

mparteix docènc

 percentatge de
DI doctor és .. 

. Recursos mat
es instal·lacions 
 
s recursos mate
tulació són … 

s serveis de sup

a disponibilitat i 
rtuals és … 

. Desenvolupa
es metodologies
tulació són, en g
s mètodes i crit
la titulació són, 

a coordinació do
a càrrega previs
estudiant, en vo

a mida dels grup

 desenvolupame
s … 

L TÍTOL A VAL

studiants a la t

dels estudiants 
l plantejat a la m

a titulació és … 

del procés d'acc
 alumnes és 

 perfil global del

na és … 

dèmic 
 del professorat
ia a la titulació 

e docència impa

terials i serve
 i espais d'ús do

erials específics 

port a la docènc

 ús dels recurso

ment docent 
s docents empra
global … 
teris d'avalaució
 en global … 

ocent a la titulac
sta de treball de
olum i distribució

ps de classe  és

ent de l'activita

Mà
A

LORAR 

Ad

titulació 

es 
memòria?   

  

cés i 
 X 

ls 
  

 X 

t que 
és …  X 

artida per 
 

is 
ocent són 

 X 
 per a la 

 X 

cia són …  X 

os docents 
  

ades a la 
 X 

ó emprats 
 X 

ció és …  X 
e 
ó, és...  X 

 ...   

t tutorial 
 X 

Seguim
ster en E

Administr
Curs

equat/da (3) 

ment anua
Estudis Av
ració i Dre
s 2012-20

Suficient (3) 

 X  

   

   

   

   

   

 X  

   

   

   

 X  

   

   

   

   

 X  

   

al del 
vançats e
et Públic 
013 

Cal millorar 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n 
Facul

J

Es 
compleixen 

les 
especificaci
ons de la 
memòria 

verificada?(
4) 

Sí   

No 

Es
in
le
pr
de

Sí   

  

És
m
ca
no
es

    

Sí   

No 

El
de
de
es
m
de
re
hu
di

Sí   

Sí   

Sí  

Sí 

C
es
qu
do
el
vi
di

Sí   

Sí   

 Sí   

    

  

S
no
m
be
le
de
l’a

Sí 

S
un
pr
za
l’a

 
ltat de Cièncie
Jurídiques 

Es proposen 
millores?  

s necessari 
nformar sobre 
es sortides 
rofessionals 
e  la titulació 

s precís 
millorar  la  
aptació de 
ous 
studiants 

l percentatge 
e doctors és 
el 56,44% i 
s procurarà 

millorar dins 
els límits dels 
ecursos 
umans 
isponibles 

Cal realitzar un 
sforç paer tal 
ue tots els 
ocents usin 
ls recursos 
irtuals 
isponibles 

Si augmenta el 
ombre de 

matriculats es 
eneficiarien 
es dinàmiques 
e treball a 
aula 

Seria desitjable 
na major 
rocedimentalit
ació de 
activitat 

es 

13

Observa
cions 

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  



El 
ex

El 
El 
Gr
El 
d'
La
pr
La
su

7.
El
es
El
co
de
La
l'e

 
 
 
 

 

 
 

 desenvolupame
xternes és  

 funcionament d
 desenvolupame
rau/Màster és 
 desenvolupame
orientació profe
a satisfacció dels
rograma format
a satisfacció del 
uport a la docèn

. Resultats 
s resultats acad
studiants de la t
s resultats pers

ompetències) ob
e la titulació són
a inserció labora
ensenyament és

(1) Aque
(2) Una 
títol. 
(3) La v
(4) no e
 
 
 
 
 
4. 

 
4.1 

Cen
tre T

FCJ 

M
U
en
A
en
A
ió
Pú
(M

 FCJ  M

ent de les pràct

de la mobilitat é
ent del Treball d

ent de les activi
essional és … 
s estudiants sob
iu és… 
 personal acadè

ncia és … 

dèmics són obtin
titulació són … 
sonals (assolime
btinguts pels est
n … 
al dels titulats d
s … 
esta actualit
 modificació 

valoració com
es valora en 

Propostes d
 
Propostes d

Titulació 

Màster 
niversitari 
n Estudis 
vançats 
n 
dministrac

ó i Dret 
úblic 
MADP) 
MADP 

Mà
A

tiques 
 X 

és …   
de Fi de 

 X 
itats 

  
bre el 

 X 
èmic i de 

 X 

nguts pels 
 X 

ent 
tudiants 

 X 
e 

 X 
tzació no com
 substancial 

m a Adequat 
tots els ítem

e millora 

e millora 

Taula 

Àmbit 
de la 
millor

a de

Comun
icació/
captaci
ó 

Lim
difu

 Moodl  Alg

Seguim
ster en E

Administr
Curs

mporta una m
 d’un d’aque

 o Suficient 
ms, només en

 8. Propost

Punt 
feble 
etectat 

Pr

m

mitada 
usió  

Ar
mé
co
s 
po
me
int
ts 

gunes  Im

ment anua
Estudis Av
ració i Dre
s 2012-20

   

   

   

 X  

   

   

   

   

   
modificació 

ests ítems po

no impedeix
n els marcat

 
tes de millo

ropost
a de 

millora 

L
mi

su
a u
mo
ca
de

me
r

ver
ad
(

rribar a 
és 

ol·lectiu

otencial
ent 
teressa
  

no 

mplem  no 

al del 
vançats e
et Públic 
013 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 
substancial d
ot ser causa 

x que es prop
ts (*) 

ora de titula
La 
illor
a 
pos
una 
odifi
ació 
e la 
emò
ria 
rific
da? 
1) 

Respo
l

impla
ó

d’apl

coordi

  Coord

n 
Facul

J

tu
(t
se
et

Sí   

No 

 P
m
fa
m

Sí   

    

    

    

Sí   

    

Sí   
del títol. 
 d’una nova 

posin millore

ació 

onsab
e 
antaci
ó 
icació 

Ter
imp

ac

inador Juny
201

dinado  Jun

 
ltat de Cièncie
Jurídiques 

utorial 
termini, 
eguiment, 
tc) 

Prendre 
mesures  per a 
acilitar la 
mobilitat 

 verificació d

es 

rmini 
plant
ció 

Indic
s d

segu
t

y 
3 

Nomb
preins

ny Nomb

es 

14

  

  

  

  

  

  

  

  

  

del 

cador
de 
imen
t  

bre 
scrits 

bre 



 
 
 
 

 

 
 

 FCJ M

FCJ M

(1) Es p
modifica
 
4.2 

No hi ha
 
 
 
4.3 
 
Respect

1) 
2) 

3) 

4) 

5) 

 
 
4.4 
 

Recom
 Si bie
materia 
de 12 c
materias
desarrol

MADP 

MADP 

poden donar 
ació substan

Propostes d
 

a propostes d

Seguiment p

o a les millo
S’han prepa
S’ha augme
ha activat l’a
S’ha realitza
ha organizat
No s’ha aco
màster. 
No s’han fir
programes e

Seguiment r

manació 
en cada 
 consta 

créditos (4 
s), el 
llo del  

Mà
A

e asi
s n
imp
at d
for
sat
a l’
mo

 Perso
nal 
docent 

Per
e d
doc
imp
per
doc
infe
la 
me
ver

Mobilit
at 

Ma
d’e
de 
mo
del
est

 diferents sit
cial 

e modificaci

de modificac

propostes m

ores proposa
arat tríptics i 
entat l’ús de 
aula virtual 
at una prese
t la Facultat 

onseguit aug

rmat conven
específics de

recomanacio

Taula 9. 

Procedèn
cia 

 AQU 

Seguim
ster en E

Administr
Curs

gnature
o han 
plement
de 
ma 
tisfactòri
’ús del 
oodle 

en
l’ú
mo
en
las
as
ur

rcentatg
de 
cència 
partida 
r 
ctors 
erior a 

emòria 
rificada 

 In
nt
pe
tg
do
im
a 
pr
rs 
do

nca 
estades 
 
obilitat 
s 

tudiants 

Sig
co
de
co
ac
alt
un
at

tuacions: NO

ó de la mem

ció de la mem

illora de l’inf

des del curs
 altres mate
 la plataform
(moodle). 
entació del m
 de Ciències 
gmentar el p

nis de col·la
e mobilitat.  

ons externes

Seguiment 

Estat 

 En estudi 

ment anua
Estudis Av
ració i Dre
s 2012-20

ntar 
ús del 
oodle 

n totes 
s 
ssigant
res 

ncreme
tar el 
ercenta
e de 

ocència 
mpartid
per 
rofesso
 
octors 

 no 

gnar 
onvenis 
e 
ol·labor
ció amb 
tres 
niversit
s 

no 

O; SI sense m

mòria 

mòria.  

forme anter

s anterior, po
erials per a la
ma virtual pe

màster a les
 Jurídiques. 
percentatge 

aboració am
 

s (ANECA i A

t de recoma
Accio

portad
term

  

al del 
vançats e
et Públic 
013 

r/prof

 
 Coord
r/Dep
ents 

Coord

modificació s

ior 

ot observar-
a presentaci
era  la docèn

s Jornades d
 
 de doctors 

mb altres un

AQU) 

anacions ex
ons 
es a 

me 
S’ha
mod
rela
d’es
tem

n 
Facul

J

essors 201

dinado
artam  Jun

201

inador Juny
201

substancial; 

se que el cu
ó del màster

ncia, només 

de Sortides 

que imparte

iversitats pe

xternes 

Obser
a consider
dificar encar
tiu a l’est
tudis per d
ps per valor

 
ltat de Cièncie
Jurídiques 

3 d’acce
mood

ny 
3 

Perce
e de 
docèn
impar
per 
profes
docto

y 
3 

Conve
de 
col·la
ió sig

 SI amb 

rso 2012/20
r. 
1  assignatu

Professional

eixen docèn

er tal de fa

rvacions 
rat oportú
ra aquest as
tructura de
disposar de
rar comes re

es 

15

essos 
dle 

ntatg

ncia 
rtida 

ssors 
rs 

enis 

borac
nats 

013:  

ura no 

ls que 

ncia al 

acilitar 

 no 
specte 
el pla 
e més 
ealitza 



 
 
 
 

 

 
 

plan de
se concr
asignatu
créditos 
una, lo
normati
correcto
obstante
atomiza
plan de
en 
(asignat
poca en
una 
importan
compete
puede d
proceso 
evaluaci
mismas.
recomie
revisar 
aspecto.
 
 
 
 
Dr. Endr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordina
 
 

e estudios 
reta en 24 
uras de 3 
 cada 

o cual es 
vamente 

o. No 
e, esta 
ción del 

e estudios 
unidades 

turas) de 
ntidad con 

carga 
nte de 
encias 
dificultar el 
 de 
ión de las 
. Se 

enda 
este 

. 

rius Cocciolo

ador del Màs

Mà
A

o 

ster Univers

Seguim
ster en E

Administr
Curs

itari en Estu

 

ment anua
Estudis Av
ració i Dre
s 2012-20

dis Avançats

al del 
vançats e
et Públic 
013 

en l
d’av
o 3
més
com
les 
cara
en f
mes
adeq

s en Adminis

n 
Facul

J

a pràctica e
valuació. Am
 cursos es 

s ajustada 
m els estudi

competèncie
acterístiques 
funció d’això
sures de 
quades. 

stració i Dret

 
ltat de Cièncie
Jurídiques 

el procés do
mb un marge
 tindrà una
a la realita
iants adquir
es i les hab
s de la titula
ò s’adoptara

correcció 

 

t Públic 

es 

16

cent i 
e de 2 
 visió 
at de 
reixen 
bilitats 
ació, i 
an les 

més 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
5. 
 
Docume
 

- 

- 

- 

- 
- 
- 

 
 
Fonts d
 

- 
- 
- 
- 
- 

 

Documents 

ents i guies

Guia per a l
i màster (ju
Guia per al 
2011. 
Marc per a l
oficials. AQU
Programa ex
(30 d’abril d
Guia d’avalu
març 2009. 

documental

SINIA. URV 
Moodle. Ent
Docnet. Gui
Enquesta d’
Informació p

Mà
A

de referènci

s de consul

’elaboració i 
ny 2011). 
seguiment d

a Verificació
U Catalunya,
xperimental 
de 2010). 
uació interna
 

ls de referè

 en xifres 
orn virtual d
a docent 
activitat doc
pròpia del m

Seguim
ster en E

Administr
Curs

a  

lta per l’ela

 verificació d

de les titulac

ó, el Seguime
, juliol 2010.
 de seguime

a. Programa 

ència d’aque

de formació 

cent 
màster 

ment anua
Estudis Av
ració i Dre
s 2012-20

aboració de

de les propo

ions oficials 

ent, la Modif
. 

ent de titulac

 d’avaluació 

est informe

al del 
vançats e
et Públic 
013 

e l’IST i ISC

stes de titul

 de grau i m

ficació, per l

cions oficials 

 de centres a

e de seguim

n 
Facul

J

: 

acions unive

àster. AQU C

’acreditació 

 de grau i m

adscrits. AQU

ment de titu

 
ltat de Cièncie
Jurídiques 

ersitàries de 

Catalunya, m

 de titulacion

màster  

U Catalunya

ulació: 

es 

17

 grau 

maig 

ns 

, 



 

 

 
 
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_ofici
als/admin_gestiopubliques.html 

NORMATIVA 
D’ACCÉS Normativa d’accés i admissió 

http://www.urv.cat/media/upload
/arxius/gestio_academica/normati
ves_master/admo_gestio_publiqu
es.pdf 

PREINSCRIPCIÓ Preinscripció en línia http://www.urv.cat/masters_ofici
als/preinscripcio-online.html 

MATRÍCULA 

Normativa  
 
Automatrícula  
Preus 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_or
gans_govern/secretaria_general/l
egislacio/2_propia/auniversitaria/
docencia/normat_acad_mat_mast
er_12_13.pdf 
http://www.urv.cat/gestio_acade
mica/automatricula/master/auto
matricula_master.html 

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

http://www.urv.cat/masters_ofici
als/prestecs.html 
http://www.urv.cat/masters_ofici
als/beques_edpd.html 

CONTACTE Escola de Postgrau i Doctorat http://www.urv.cat/masters_ofici
als/contacte.html 

PRÀCTIQUES 
EXTERNES Pràctiques externes 

http://www.urv.cat/serveis_unive
rsitaris/borsa_de_treball/emprese
s-practiques.html 

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

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

ESTUDIANTS 
INTERNACIONAL

S 
Estudiants Internacionals http://www.urv.cat/international/

en_index.html 

BORSA 
D’HABITATGE Borsa d’Habitatge 

http://www.urv.cat/serveis_unive
rsitaris/borsa_habitatge/index.ht
ml 

BORSA DE 
TREBALL Borsa de Treball 

http://www.urv.cat/serveis_unive
rsitaris/borsa_de_treball/index.ht
ml 

BIBLIOTECA 

Informació general 
Horaris 
Directori 
Biblioteques de la URV 
Catàleg i recursos d'informació 
Serveis 
Com trobar informació 

http://www.urv.cat/crai/ 



 

 

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.cat/docnet/guia_docent/index
.php?centre=15&ensenyament=1564&any_acade
mic=2012_13 

INFORMACIÓ 
PÚBLICA AL WEB 
DE LA FACULTAT 

DE CIÈNCIES 
JURÍDIQUES 

Memòria verificada 
Taxes i indicadors 
Informes de seguiment 
Política de qualitat de la Facultat 
de Ciències Jurídiques 
Manual de qualitat de la Facultat 
de Ciències Jurídiques 
Altra informació d’interès 
 

http://www.fcj.urv.cat 

WEB DEL 
MÀSTER 

Recull de tota la informació 
d’utilitat relativa al màster 

http://www.urv.cat/departaments/dretpublic/MA
DP.html 
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