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IAI/16/01 Potenciar la titulación mediante un 
convenio que permita obtener dos títulos

Coordinación de estudios y 
Junta de Facultad

Mitjana    Sí   
1.1. El perfil de competències de la titulació és 
consistent amb els requisits de la disciplina i amb el 
nivell formatiu corresponent del MECES. 

amb condicions 0 Sí P2 Disseny, modificació i extinció de la titulació 

IAI/16/02

[1] Preservar suficientemente la 
especificidad de la formación en Ciencia 
Política
[2] Reducir el predominio de los contenidos 
jurídicos y ampliar la docencia por parte de 
profesorado con experiencia en el campo 
de la Ciencia Política

Junta de Facultad, Consejo de 
Gobierno y CQC

Alta    Sí   
1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són 
coherents amb el perfil de competències i amb els 
objectius de la titulació. 

amb condicions 0 Sí P2 Disseny, modificació i extinció de la titulació 

IAI/16/03
Mejorar las competencias metodológicas 
de los estudiantes específicas de cada 
titulación

Junta de Facultad y Consejo de 
Gobierno

Mitjana  Sí Sí Sí   
1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són 
coherents amb el perfil de competències i amb els 
objectius de la titulació. 

amb condicions 0 Sí P2 Disseny, modificació i extinció de la titulació 

IAI/16/04

Introducción en los planes de estudios de 
los grados en Derecho, Criminología y CPA 
de una nueva oferta de optativas y 
racionalización de la oferta existente en la 
actualidad

Junta de Facultad y Consejo de 
Gobierno

Mitjana  Sí Sí Sí   
1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són 
coherents amb el perfil de competències i amb els 
objectius de la titulació. 

amb condicions 0 Sí P2 Disseny, modificació i extinció de la titulació 

IAI/16/05

Evitar que estudiantes con una nota de 
entrada baja sigan un itinerario formativo 
con un nivel de exigencia muy elevado en 
términos comparativos

Junta de Facultad mitjana  Sí     
1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són 
coherents amb el perfil de competències i amb els 
objectius de la titulació. 

favorable 0 No P5 Captació dels estudiants, admissió i matrícula

IAI/16/06

Facilitar la impartición de la docencia en 
grupos pequeños que permiten una mayor 
y mejor interacción entre el docente y los 
alumnos

Coordinación del màster y 
Vicerectorado de Política 
Acadèmica

Alta     Sí  
1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés 
adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent 
amb el nombre de places ofertes. 

favorable 0 No P3 Planificació i impartició de la docència

IAI/16/07
Facilitar la asistencia y participación de los 
estudiantes en las reuniones de órganos de 
Gobierno

Consejo de estudios Mitjana Sí Sí Sí Sí Sí Sí 1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació 
docent adequats. 

favorable 0 No P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/16/08 Ofrecer los laboratorios en grupos 
reducidos (15 alumnos como máximo)

Órganos de gobierno de la UdG Mitjana   Sí    1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació 
docent adequats. 

0 0 No P3 Planificació i impartició de la docència

IAI/16/09 Mejorar el conocimiento entre los 
diferentes actores participantes en el MA

Facultad de Derecho y Colegios 
de Abogados

Mitjana     Sí  1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació 
docent adequats. 

favorable 0 Sí P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/16/10

Facilitar la navegabilidad y potenciar la 
comunicación de las actividades. Velar para 
que los profesores publiquen información 
completa sobre su CV en el web.

Decanato Mitjana Sí Sí Sí Sí Sí Sí

2.1. La institució publica informació veraç, completa i 
actualitzada sobre les característiques de la titulació, 
el seu desenvolupament operatiu i els resultats 
assolits.

0 0 No P5 Captació dels estudiants, admissió i matrícula

IAI/16/11
Disponer de toda la información relativa a 
la vida de la titulación con acceso abierto y 
fácil

GPA / Servei Informàtic Alta Sí      2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la 
titulació.

favorable 0 si P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/16/12

Mejorar las encuestas de docencia para 
que la opinión de los estudiantes se 
convierta en un instrumento central en la 
evaluación de la calidad de las titulaciones 
de la Universidad

Comisión de Calidad de la 
Universidad

Alta Sí      

3.2 El SGIQ implementat garanteix la recollida 
d'informació i dels resultats rellevants per a la gestió 
eficient de les titulacions, en especial els resultats 
acadèmics i la satisfacció dels grups dinterès

favorable 0 No P20 Administració i anàlisi de les enquestes de 
docència

ESTUDIS SEGUIMENTACREDITACIÓ
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IAI/16/13
Conocer la opinión de los titulados sobre la 
formación recibida y su paso por la 
Universidad

GPA Alta Sí      

3.2 El SGIQ implementat garanteix la recollida 
d'informació i dels resultats rellevants per a la gestió 
eficient de les titulacions, en especial els resultats 
acadèmics i la satisfacció dels grups dinterès

favorable 0 si P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/16/14
Conocer el nivel de satisfacción de 
diferentes grupos de interés cuya opinión 
es relevante

GPA Mitjana Sí      

3.2 El SGIQ implementat garanteix la recollida 
d'informació i dels resultats rellevants per a la gestió 
eficient de les titulacions, en especial els resultats 
acadèmics i la satisfacció dels grups dinterès

favorable 0 No P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/16/15 Garantizar la plena coordinación interna en 
la totalidad de las asignaturas

Coordinación y equipo de 
profesores

Alta     Sí  

3.2 El SGIQ implementat garanteix la recollida 
d'informació i dels resultats rellevants per a la gestió 
eficient de les titulacions, en especial els resultats 
acadèmics i la satisfacció dels grups dinterès

favorable 0 Sí P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/16/16
Conocer el nivel de satisfacción de los 
alumnos respecto del 40% de su 
profesorado

Coordinación y GPA Alta     Sí  

3.2 El SGIQ implementat garanteix la recollida 
d'informació i dels resultats rellevants per a la gestió 
eficient de les titulacions, en especial els resultats 
acadèmics i la satisfacció dels grups dinterès

favorable 0 No P20 Administració i anàlisi de les enquestes de 
docència

IAI/16/17

Favorecer la mejora continua de las 
titulaciones y facilitar el proceso de 
seguimiento, identificando el centro 
docente como a principal responsable de la 
elaboración de los informes de seguimiento 
de las titulaciones que se imparten

Comisión de Calidad / GPA Alta Sí Sí Sí Sí Sí Sí 3.3 El SGIQ implmentat es revisa periòdicament i 
genera un pla de millora per a la seva millora continua

favorable 0 Sí P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/16/18

[1] Incorporar el seguimiento de los 
procesos del SGIC como una dinámica 
habitual en el aseguramiento de la calidad 
a nivel de centro Docente.
[2] Fortalecer una mayor concienciación del 
SGIC en el centro Docente
[3] Difundir los procesos del SGIC y sus 
resultados

Comisión de calidad del centro Alta Sí      3.3 El SGIQ implmentat es revisa periòdicament i 
genera un pla de millora per a la seva millora continua

favorable 0 No P29 Revisió del SGIQ

IAI/16/19 Aumentar la participación de los profesores 
en actividades de intercambio.

Decanato Mitjana Sí      
4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per 
millorar la qualitat de l’activitat docent del 
professorat.

favorable 0 No No hi ha vinculació a cap procés

IAI/16/20
Aumentar el nivel de conocimiento del Plan 
y hacerlo m es atractivo para los 
estudiantes

Decanato Mitjana Sí Sí Sí Sí   

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten 
adequadament el procés d’aprenentatge i els 
d’orientació professional faciliten la incorporació al 
mercat laboral.

favorable 0 No P6 Atenció i tutorització dels estudiants

IAI/16/21
Aumentar el nivel de conocimiento del Plan 
y explicar mejor en que consiste la tarea 
del tutor

Decanato Mitjana Sí Sí Sí Sí   

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten 
adequadament el procés d’aprenentatge i els 
d’orientació professional faciliten la incorporació al 
mercat laboral.

favorable 0 No P6 Atenció i tutorització dels estudiants

IAI/16/22
Aumentar el nivel de lengua inglesa o de 
alguna de las otras terceras lenguas de los 
estudiantes

Decanato, Vice-rector 
correspondiente, Servicio de 
lenguas UdG, Coordinación de 
los Grados

Alta  Sí Sí Sí   

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten 
adequadament el procés d’aprenentatge i els 
d’orientació professional faciliten la incorporació al 
mercat laboral.

favorable 0 No P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/16/23 Mejorar la movilidad de estudiantes de la 
FD

Decanato Mitjana  Sí Sí Sí   

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten 
adequadament el procés d’aprenentatge i els 
d’orientació professional faciliten la incorporació al 
mercat laboral.

favorable 0 No P7 Gestió de la mobilitat dels estudiants
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IAI/16/24 Elaborar un Programa Permanente de 
prácticas externas

decanato Mitjana Sí Sí Sí Sí Sí Sí

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten 
adequadament el procés d’aprenentatge i els 
d’orientació professional faciliten la incorporació al 
mercat laboral.

favorable 0 No P9 Gestió de les pràctiques externes

IAI/16/25
Elaborar un Plan de orientación laboral y 
salidas profesionales para los estudiantes 
de la FD

Decanato mitjana Sí Sí Sí Sí Sí Sí

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten 
adequadament el procés d’aprenentatge i els 
d’orientació professional faciliten la incorporació al 
mercat laboral.

favorable 0 No P8 Gestió de l'orientació professional

IAI/16/26
Incrementar el número el contenido de los 
Acuerdos bilaterales con otras Facultades 
de Derecho

Decanato Mitjana Sí Sí Sí Sí Sí Sí

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten 
adequadament el procés d’aprenentatge i els 
d’orientació professional faciliten la incorporació al 
mercat laboral.

favorable 0 No P7 Gestió de la mobilitat dels estudiants

IAI/16/27 Aumentar la participación de los 
estudiantes en prácticas externas.

Decanato Mitjana  Sí  Sí   

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten 
adequadament el procés d’aprenentatge i els 
d’orientació professional faciliten la incorporació al 
mercat laboral.

favorable 0 No P9 Gestió de les pràctiques externes

IAI/16/28
Que la coordinación no tenga que asumir 
tareas añadidas y que el profesorado de la 
asignatura pueda gestionar directamente

GPA , Decanato y Colegios de 
abogados

Mitjana     Sí  
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els 
resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al 
nivell del MECES adequat per a la titulació.

en procés d'excel·lència 0 No P3 Planificació i impartició de la docència

IAI/16/29

Reducir el número de resultados de 
aprendizaje y unificar los criterios de 
asignación
Mejorar el redactado de los resultados de 
aprendizaje

Coordinador de estudios, 
Consejos de estudio, Decanato 
y Comisión de Gobierno

Mitjana  Sí Sí Sí   
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els 
resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al 
nivell del MECES adequat per a la titulació.

favorable 0 No P3 Planificació i impartició de la docència

IAI/16/30

Elaboración de una guía para la obtención 
de segundas titulaciones y sobre dobles 
titulaciones o simultaneidad de estudios.
Potenciar las dobles titulaciones para 
aprovechar recursos explorando nuevas 
opciones y suprimiendo la de DERECHO-CIF 
que no ha cumplido con los objetivos

Decanato Alta  Sí Sí Sí   
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els 
resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al 
nivell del MECES adequat per a la titulació.

favorable 0 Sí P5 Captació dels estudiants, admissió i matrícula

IAI/16/31 Adaptar el título de las asignaturas al 
contenido real de cada una de ellas.

Coordinador del màster Alta      Sí
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els 
resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al 
nivell del MECES adequat per a la titulació.

favorable 0 Sí P3 Planificació i impartició de la docència

IAI/16/32

Mejorar el grado de especialización de los 
estudiantes del Máster que cursan el 
itinerario "Fundamentos para el análisis del 
Derecho Privado".

Coordinador del màster Alta      Sí
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els 
resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al 
nivell del MECES adequat per a la titulació.

favorable 0 Sí P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/16/33 Visibilizar las especificidades del TFM y 
despejar las dudas

Coordinador del estudio y 
Consejo de estudios

Mitjana     Sí  
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els 
resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al 
nivell del MECES adequat per a la titulació.

favorable 0 No P11 Mecanismes que regulen i informen sobre 
normatives que afecten els estudiants

IAI/16/34 Gestionar la asignación de las prácticas 
externas a través del aplicativo

Servicio informático de la UdG y 
técnico de prácticas de la FD

Alta     Sí  
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els 
resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al 
nivell del MECES adequat per a la titulació.

favorable 0 Sí P9 Gestió de les pràctiques externes

IAI/16/35
Conseguir que se puedan trabajar 
realmente todas las competencias 
vinculadas a las diferentes asignaturas

Coordinador del estudio, 
Consejos de estudio y vice-
decano académico

Mitjana  Sí Sí Sí   
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació 
fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és 
públic. 

favorable 0 No P3 Planificació i impartició de la docència

IAI/16/36 Mejorar la tasa de abandono entre 1 y 2 
puntos

Consejo de estudio, 
coordinador de estudio y CQC

Mitjana  Sí  Sí   6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats 
per a les característiques de la titulació.

favorable 0 No P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  
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IAI/16/37 Mejorar la tasa de rendimiento académico 
entre 1 y 2 puntos

Consejo de estudio, 
coordinador de estudio y CQC

Mitjana  Sí  Sí   6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats 
per a les característiques de la titulació.

favorable 0 No P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/16/38 Conseguir información sobre la inserción 
laboral de los estudiants 

Coordinador d'estudi Mitjana     Sí Sí 6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són 
adequats per a les característiques de la titulació.

favorable 0 No P21 Avaluació de la inserció

IAI/18/01 Ampliar los fondos de bibliografía sobre 
Criminología y CPA (deriva IAE/16/17)

Mitjana sí sí
4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per 
millorar la qualitat de l’activitat docent del 
professorat.

amb condicions No
5.2. Els recursos materials disponibles són 
adequats al nombre d’estudiants i a les 
característiques de la titulació.

IAI/18/02

Ampliar el número de profesores del 
ámbito de Ciencia Política y de la 
Administración además de consolidar a 
aquellos que aún no pertenecen de forma 
estable a la plantilla de profesorado (deriva 
IAE/16/31)

VR professorat Mitjana sí

4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de 
qualificació acadèmica exigits per les titulacions del 
centre i té suficient i valorada experiència docent, 
investigadora i, si escau, professional.

amb condicions No P3 Planificació i impartició de la docència

IAI/18/03
Reforzar el profesorado permanente 
adscrito al ámbito de conocimiento de 
criminología (deriva IAE/16/31)

VR professorat Mitjana sí

4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de 
qualificació acadèmica exigits per les titulacions del 
centre i té suficient i valorada experiència docent, 
investigadora i, si escau, professional.

amb condicions No P3 Planificació i impartició de la docència

IAE/16/02 Modificació denominació assignatures Consejo de estudio, coordinador  Baixa      Sí
1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són 
coherents amb el perfil de competències i amb els 
objectius de la titulació. 

favorable 0 No 1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum 
són coherents amb el perfil de competències i 
amb els objectius de la titulació. 

IAE/16/03 Revisar oferta places Coordinación master 0      Sí
1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés 
adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent 
amb el nombre de places ofertes. 

favorable 0 Sí P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAE/16/12 Revisar calendari Pla de millora Decanato Alta Sí      3.3 El SGIQ implmentat es revisa periòdicament i 
genera un pla de millora per a la seva millora continua

favorable 0 Sí P31 Procés de gestió de la millora dels centres 
docents

IAE/16/15

Elaborar un  documento  (PAT)  que  
estructure  y englobe  el conjunto  de  
acciones  de orientación académica en los 
Másteres.

Coordinación master Baixa     Sí Sí

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten 
adequadament el procés d’aprenentatge i els 
d’orientació professional faciliten la incorporació al 
mercat laboral.

favorable 0 No P6 Atenció i tutorització dels estudiants

IAE/16/17 Ampliar los fondos de bibliografía sobre 
Criminología y CPA.

Bibliotecas, Decanato 0   Sí Sí   
5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al 
nombre d’estudiants i a les característiques de la 
titulació.

favorable 0 Sí
5.2. Els recursos materials disponibles són 
adequats al nombre d’estudiants i a les 
característiques de la titulació.

IAE/16/18 Grado en Derecho: Aumentar el número de 
simulaciones y casos prácticos.

VR docencia 0  Sí     
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els 
resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al 
nivell del MECES adequat per a la titulació.

favorable 0 Sí P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAE/16/19 Grabar simulaciones Coordinación master Baixa     Sí  
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els 
resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al 
nivell del MECES adequat per a la titulació.

favorable 0 No
6.1. Les activitats de formació són coherents 
amb els resultats d’aprenentatge pretesos, que 
corresponen al nivell del MECES adequat per a la 
titulació.

IAE/16/25
Reforzar   el   profesorado   permanente   
adscrito   al   ámbito   de   conocimiento   
de criminología.

VR professorat 0   Sí    

4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de 
qualificació acadèmica exigits per les titulacions del 
centre i té suficient i valorada experiència docent, 
investigadora i, si escau, professional.

amb condicions 0 Sí P3 Planificació i impartició de la docència

IAE/16/27 Reforma del Plan de estudios CPA Junta de Facultad Alta    Sí   
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els 
resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al 
nivell del MECES adequat per a la titulació.

favorable 0 Sí P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  
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IAE/16/30 Reforma plan de estudios Junta de Facultad Alta    Sí   
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els 
resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al 
nivell del MECES adequat per a la titulació.

favorable 0 Sí P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAE/16/31

Ampliar el número de profesores del 
ámbito de Ciencia Política y de la 
Administración además de consolidar a 
aquellos que aún no pertenecen de forma 
estable a la plantilla de profesorado 

VR professorat 0    Sí   

4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de 
qualificació acadèmica exigits per les titulacions del 
centre i té suficient i valorada experiència docent, 
investigadora i, si escau, professional.

amb condicions 0 Sí P3 Planificació i impartició de la docència

IAE/16/34 Modificar organización carga en master Coordinación master 0      Sí
1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són 
coherents amb el perfil de competències i amb els 
objectius de la titulació. 

favorable 0 Sí P3 Planificació i impartició de la docència
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