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Memòria acadèmica 2021-2022 

Unitat de Gestió dels Estudis de Postgrau (UGEP) 
 
A continuació es presenta un resum de les principals activitats que ha dut a terme la 
UGEP en el marc de les seves funcions, regulades per l'article 3 de l'Acord executiu 
14176, de dia 22 de setembre de 2021, pel qual es crea la Unitat de Gestió dels Estudis 
de Postgrau (FOU núm. 526, de dia 15 d’octubre de 2021).  

Verificació i modificació de títols oficials 

El Reial decret 822/2021, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments 
universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat, fixa les directrius, les 
condicions i els procediments d'assegurament de la qualitat dels plans d'estudis, la 
superació dels quals permet obtenir títols universitaris oficials vàlids a tot el territori 
nacional. Aquests procediments es concreten en la verificació del pla d'estudis com a 
requisit per a l'acreditació inicial del títol i la seva inscripció en el Registre 
d'Universitats, Centres i Títols (RUCT); així com el seguiment, la modificació i la 
renovació de l'acreditació ja atorgada.  
 
Els títols de màster universitari que han finalitzat el procediment de verificació durant 
l’any acadèmic 2021-22 són:  
• Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (4317924) 

• Edificació i Rehabilitació Arquitectònica (4317971) 
 
Els títols de màster universitari que han finalitzat el procediment de modificació 
durant l’any acadèmic 2021-22 són: 

• Física de Sistemes Complexos (4313187) 

• Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família (4312526) 
• Formació del Professorat (4311001) (Avaluada desfavorablement per l’ANECA) 
 
Així mateix, s’han iniciat les propostes d’alta dels títols següents:  
 

Tipus Títol Estat 

Màster 

 

Enginyeria Industrial Lliurat a l’ANECA 

Prevenció de Riscos Laborals Lliurat a l’ANECA 
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Protecció Radiològica Ambiental 
(Interuniversitari) 

En elaboració 

Gestió d’Ecosistemes Mediterranis enfront del 
Canvi Global 

En elaboració 

Turisme i Sostenibilitat En elaboració 

Odontologia Digital i Noves Tecnologies En elaboració 

Doctorat 
Nutrició Humana i Patologies Associades 

(5601504) 

Pendent de 
l’informe final de 

l’ANECA 

 
I les propostes de modificació dels títols següents: 
 

Tipus Títol Estat 

Màster 

 

Filosofia 
En 

elaboració 

Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i 
Pedagògica 

En 
elaboració 

Psicologia General Sanitària 
En 

elaboració 

Sistemes Intel·ligents 
En 

elaboració 

Ecologia Marina 
En 

elaboració 

Doctorat 

 

Ciència i Tecnologia Química 
En 

elaboració 

Educació 
En 

elaboració 

Història, Història de l’Art i Geografia 
En 

elaboració 

Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 
En 

elaboració 

Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties 
d'Alta Prevalença 

En 
elaboració 

Implantació de títols de màster universitari 

Les tasques de la UGEP pel que fa a la implantació de títols de màster consisteixen a 
sol·licitar l’aprovació d’aquesta implantació al Consell Social de la UIB, sol·licitar 
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l’autorització d’implantació i impartició a la CAIB, preparar la plantilla i graf del pla 
d’estudis per configurar-lo a Acadèmic, publicar el pla d’estudis al BOE i al BOIB, i 
preparar la informació del màster per a la web de l’oferta de l’any corresponent.  
 
Els títols de màster universitari que s’han implantat durant l’any acadèmic 2021-22 
perquè entrin en vigor l’any acadèmic 2022-23 són: 

• Investigació i Innovació en Salut (4317736) 

• Investigació i Intervenció Psicoeducativa (4317705) 
• Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (4317924) 

• Màster Universitari. Edificació i Rehabilitació Arquitectònica (4317971) 

• Física de Sistemes Complexos (4313187) (2a modificació) 
• Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família (4312526) (2a 

modificació) 

Extinció de títols de màster universitari 

La verificació d’algunes titulacions pot comportar l’extinció d’altres que estaven en 
vigor o, simplement, es poden extingir títols de màster per altres motius particulars. 
L’any acadèmic 2021-22, la UGEP ha iniciat les tasques per a l’extinció dels màsters que 
inicien el procés l’any acadèmic 2022-23, que són: 

• Primera Infància: Perspectives i Línies d'Investigació (4312374) 

• Investigació en Salut i Qualitat de Vida (4314207) 

Seguiment de titulacions oficials de màster i doctorat 

Des de l’any acadèmic 2021-22, la UGEP ha assumit les funcions d’assessorament i 
suport tècnic a totes les titulacions oficials de màster i doctorat, amb l’objectiu de fer-
ne el seguiment anual. En aquest sentit, ha elaborat dossiers d’indicadors, ha fet 
diferents tipus d’enquestes, ha elaborat els pre-IAS (informes anuals de seguiment i 
avaluació preemplenats), ha tramitat els IAS de les titulacions amb seguiment extern, 
ha donat suport a les al·legacions als informes de seguiment extern, etc. 
 
Els resultats principals de les activitats de seguiment fetes durant l’any acadèmic 2021-
22, referides al seguiment i avaluació de l’any acadèmic 2020-21, es recullen a la taula 
següent: 
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 Àmbit N. 

Elaboració dels pre-IAS (informes anuals de seguiment i 
avaluació preemplenats per part del SEQUA) 

Màster 30 

Doctorat 19 

IAS (informes anuals de seguiment i avaluació) aprovats per 
CQUIB 

Màster 30 

Doctorat 19 

Seguiment extern per part de l’AQUIB 
Màster 4 

Doctorat - 

Informe global de seguiment i pla de millora de les titulacions 
oficials de postgrau de la UIB  

UIB 1 

Planificació d’accions de millora de les titulacions oficials 

Cal destacar l’actualització o l’establiment dels plans de millora de les titulacions 
oficials de màster i doctorat que en aquests moments es troben a cada web 
corresponent. 
 

 Àmbit N. 

Plans de millora actualitzats durant el curs acadèmic 2021-22 i 
disponibles al web 

Màster 18 

Doctorat 11 

Processos de recollida d’informació 

El Sistema de Garantia Intern de Qualitat de les titulacions oficials exigeix un esforç 
important de recollida d’informació. A la taula següent, es resumeixen les principals 
dades de les enquestes que ha posat en marxa la UGEP. 
 

  N. d’enquestes  

Enquesta Àmbit Obtingu
des 

Possibl
es 

% de 
participaci

ó 

Enquesta de satisfacció de 
l’alumnat amb el seu programa 
formatiu 

Màster 543 1.357 40% 

Doctorat* 332 936 35,5% 

Enquesta de satisfacció de 
l’alumnat del Treball de Fi de Màster 

Màster Enquesta aplicada per primera vegada. 
S’aplica en dues fases entre maig i 
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Enquesta de satisfacció de 
l’alumnat de Pràctiques Externes 

 setembre de 2022. Encara no finalitzada la 
fase d’aplicació. 

Enquesta d’interrupció dels 
estudis de grau 

Grau 386 918 42% 

Enquesta de satisfacció i de 
detecció de necessitats del 
professorat 

Màster 493 875 56,3% 

Enquesta de satisfacció dels 
directors de tesis doctorals 

Doctorat* 350 658 53,3% 

Satisfacció dels tutors de TFM Màster* 257 403 63,8% 

*Enquestes referides a l’any acadèmic 2020-21, però aplicades a partir de setembre de 2021. 

Gestió acadèmica de les titulacions oficials de màster i doctorat 

• Suport als serveis administratius del CEP i l’EDUIB dels diferents mòduls 
d’Acadèmic: planificació docent (oferta d’assignatures i grups, introducció de 
professors, introducció d’horaris i guies docents), de gestió d’actes, d’expedients, 
de matrícula, de doctorat, de certificats, de gestió econòmica, de campus docent… 

• Participació amb l’equip operatiu de la gestió acadèmica. 

• Participació amb l’equip de seguiment de la gestió acadèmica. 
• Participació amb l’equip d’implantació del projecte TANGRAM. 

• Participació amb l’equip d’implantació del mòdul d’Acadèmic de doctorat. 

• Participació en el grup de treball de modificació de normatives acadèmiques. 

• Elaboració de sessions formatives sobre la nova eina de gestió acadèmica Acadèmic 
a tutors, directors i membres de les comissions acadèmiques de doctorat i als 
doctorands que han iniciat els estudis aquest any acadèmic. 

• Elaboració de tutorials per als doctorands, publicats al Portal de l’Alumnat. 
• Elaboració de tutorials per a tutors, directors i membres de les comissions 

acadèmiques de doctorat, publicats al Portal PAS-PDI. 

• Gestió de l’apartat de matrícula del Portal de l’Alumnat (màster i doctorat). 

• Col·laboració en l’actualització de la informació publicada als llocs web del CEP, 
EDUIB, estudis de màster i estudis de doctorat. 

• Suport al Vicerectorat de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent en la 
resolució de peticions dels alumnes.  

• Suport al Centre d’Estudis de Postgrau en la resolució de peticions dels alumnes. 

• Suport a l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears en la resolució de 


