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Objecte
Conèixer l'acompliment dels estudiants quant al seu rendiment acadèmic.

Abast
Aquest procediment afecta a tots els centres docents integrats i adscrits de la UdG, en relació amb els estudis
de grau i màster.
Documentació de referencia
-

Estatuts de la UdG

Responsabilitats
Propietari/Responsable polític: Vicerectorat amb responsabilitats en qualitat docent
Propietari/Responsable tècnic: Gabinet de Planificació i Avaluació
Unitats que intervenen
GPA
Comissions de qualitat de les
unitats estructurals

En què consisteix la seva intervenció
Suport a la generació dels indicadors
Anàlisis dels indicadors i utilització en l'informe de seguiment

Desenvolupament del procés
El 2002 es va crear una comissió ad hoc formada pel Vicerectorat de Docència, el Gabinet de Planificació i
Avaluació i degans/directors de centre docent. Conjuntament es va analitzar la necessitat de disposar d'un
conjunt d'indicadors de rendiment que permetessin conèixer any a any l'acompliment dels estudiants. Es van
definir una sèrie d'indicadors que són els que es calculen anualment, adaptats de manera periòdica a les
necessitats de la Universitat.
Aquests indicadors són els mínims que es considera oportú analitzar per a totes les titulacions de grau. Són els
següents:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Nombre absolut d'estudiants matriculats
Mitjana de crèdits matriculats
Estudiants a temps complet
Taxa de rendiment (tots els cursos)
Taxa de rendiment a primer curs
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
o Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
o Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
o Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
o Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
o Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
Crèdits superats sobre crèdits presentats (tots els cursos)
Crèdits superats sobre crèdits presentats (1r curs)
o Crèdits superats sobre crèdits presentats, per via i nota d’accés (tots els cursos)
o Crèdits superats sobre crèdits presentats, per via i nota d’accés (1r curs)
Taxa d’abandonament (tots els cursos)
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Taxa d’abandonament a primer curs
Taxa d’eficiència
Durada mitjana dels estudis dels titulats
Tancament d'expedients segons motiu de tancament
Distribució dels crèdits matriculats pel nombre de matrícula
Distribució dels estudiants per crèdits en relació amb els crèdits per curs segons el pla d’estudis
% Distribució de qualificacions

Pel cas de les titulacions de Màster, els indicadors mínims seran els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre absolut d'estudiants matriculats
Mitjana de crèdits matriculats
Estudiants a temps complet
Taxa de rendiment (tots els cursos)
Crèdits superats sobre crèdits presentats (tots els cursos)
Taxa d’abandonament (tots els cursos)
Taxa d’eficiència
Durada mitjana dels estudis dels titulats
Tancament d'expedients segons motiu de tancament
Distribució dels crèdits matriculats pel nombre de matrícula
Distribució dels estudiants per crèdits en relació amb els crèdits per curs segons el pla d’estudis
% Distribució de qualificacions

Una vegada tancades les actes de tots els estudis, i per tant amb les dades consolidades, es calculen com a
mínim els anteriors indicadors. El resultat d’aquests indicadors s'incorporen a l'aplicació de seguiment de
resultats i millora de la titulació a partir de la qual les comissions de qualitat de les unitats estructurals que
organitzen els diferents estudis elaboren els seus informes de seguiment i millora.
Aquests indicadors també es tindran en compte durant l’anàlisi de les activitats ordinàries de les unitats
estructurals per part del Consell de Direcció, en el marc per exemple de les reflexions estratègiques o de la
elaboració de contractes programa.
Registres
Registre
Bateria d'indicadors

Qui arxiva
GPA

Quant temps
5 anys

Indicadors, seguiment i millora

Indicadors descrits

GPA

Seguiment del calendari proposat

GPA

Analista
Comissions de
qualitat de les
unitats
GPA

Incidències

GPA

GPA

Indicador

Subministrador

La revisió del procés la farà el Gabinet de Planificació i Avaluació (GPA) atenent els comentaris o suggeriments
que rebi per part de les Comissions de Qualitat de les Unitats Estructurals, i seguint les indicacions de la
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Comissió de Qualitat de la UdG. Serà també aquesta la que establirà incorporacions, modificacions o
supressions d’alguns dels indicadors.
Las millores resultants s'incorporaran al procés de manera contínua.
Fluxograma

Anàlisi del rendiment acadèmic
VR Docència/
Comissió

GPA

Comisió de qualitat
de la unitat

SGAE

Definició
indicadors
Tancament
actes

Generació de
dades

Informes de dades

Seguiment de
resultats i
millora de la
titulació
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