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El present document forma part del Sistema de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears.  

1 OBJECTE 

Establir la sistemàtica per mesurar i analitzar els resultats de la formació, de la inserció laboral i 
de la satisfacció dels diferents grups d’interès. 
 

2 ABAST 

La mesura i l’anàlisi dels resultats de la formació, de la inserció laboral i de la satisfacció dels 
diferents grups d’interès de les titulacions de grau i de postgrau del centre. 
 

3 REFERÈNCIES/NORMATIVA 

� RD 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 
d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. 

� Reglamentació interna de la UIB 
 

4 DEFINICIONS 

 
Taxa de rendiment 
Relació percentual entre el nombre total de crèdits superats pels alumnes (s’exclouen els crèdits adaptats, 
superats, reconeguts, etc.) i el nombre total dels crèdits dels quals s’han matriculat 
 
Taxa d’èxit 
Relació percentual entre el nombre total de crèdits superats pels alumnes (s’exclouen els crèdits adaptats, 
superats, reconeguts, etc.) i el nombre total dels crèdits dels quals s’han presentat a examen 
 
Taxa de crèdits presentats 
Relació percentual entre el nombre total de crèdits dels quals s’han examinat els alumnes (s’exclouen els 
crèdits adaptats, superats, reconeguts, etc.) i el nombre total dels crèdits dels quals s’han matriculat 
 
Taxa de fracàs 
Relació percentual entre el nombre total de crèdits presentats a avaluació i NO superats pels alumnes i el 
nombre total dels crèdits dels quals s’han presentat a examen 
 
Taxa d’abandonament 
Relació percentual entre el nombre total d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que havien d’obtenir el 
títol l’any acadèmic anterior i que no s’han matriculat l’any acadèmic actual ni l’anterior 
 
Taxa d’eficiència  
Relació percentual entre el nombre total de crèdits teòrics del pla d’estudis als quals haurien d’haver-se 
matriculat al llarg dels estudis el conjunt d’estudiants graduats en un determinat curs acadèmic i el nombre 
total de crèdits en els quals realment han hagut de matricular-se. 
 
Taxa de graduació  
Percentatge d’estudiants que finalitzen l’ensenyament en el temps previst al pla d’estudis (d) o en un any 
acadèmic més (d+1) en relació amb la seva cohort d’entrada 
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5 DESENVOLUPAMENT 

5.1 Mecanismes d’obtenció de dades 

5.1.1 Opinió/Satisfacció dels grups d’interès i ins erció laboral dels titulats 
Per determinar l’opinió i/o el grau de satisfacció dels diferents grups d’interès de les titulacions i 
obtenir informació relativa a la inserció laboral dels titulats s’estableixen tota una sèrie d’eines 
de recollida  d’informació, la descripció de les quals es troba a http://sequa.uib.cat/estadistica/ a 
l’apartat “Planificació i eines per al seguiment periòdic dels títols oficials”. 
 
Aquestes eines són les següents: 
 

Grup d’interès Eina de recollida d’informació 
Alumnat de nou 
ingrés 

Enquesta de Perfil i satisfacció de l’alumnat de nou ingrés 

Alumnat Enquesta de satisfacció de l’alumnat amb el seu programa formatiu 
 Enquesta de satisfacció de l’alumnat amb la tasca docent del seu 

professorat 
Professorat Enquesta de satisfacció i de detecció de necessitats del  professorat 
Personal 
d’administració i 
serveis 

Enquesta de satisfacció i de detecció de necessitats del  personal 
d’administració i serveis que dona suport a les titulacions oficials de grau 
i màster 

Titulats Enquesta d’inserció laboral, impacte i satisfacció amb la formació rebuda 
dels titulats de titulacions oficials de la UIB 

 
 
L’esmentada descripció inclou, com a mínim, els següents apartats 

• Nom de l’eina 
• Objecte 
• Àmbit 
• Responsable 
• Periodicitat 
• Planificació 

 
 

5.1.2 Valoració del progrés i els resultats de la t itulació  
 
Per a poder determinar el progrés i els resultats de la titulació el SEQUA proporcionarà les 
següents taxes i indicadors: 
 

• Taxa de rendiment 
• Taxa d’èxit 
• Taxa de crèdits presentats 
• Taxa de fracàs 
• Taxa d’abandonament 
• Taxa d’eficiència 
• Taxa de graduació 

 
 
 

5.1.3 Resultats de les pràctiques externes 
Avaluació i seguiment individual de les pràctiques externes de l’alumne 
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Vegeu “PC9. Pràctiques externes” 
 

5.1.4 Resultats de les activitats de mobilitat 
Vegeu “PC11. Mobilitat” 
 

5.2 Rendiment de comptes 
Aquesta informació formarà part de l’Informe Anual de Seguiment (IAS) de la titulació i, es 
procedirà a retre comptes segons el que descriu el procés PE8. Informació pública. 
 

6 SEGUIMENT I MESURAMENT 

La informació anteriorment esmentada formarà part de l’Informe Anual de Seguiment (IAS) de 
la titulació  
Són indicadors d’aquest procés els següents: 

� Nre. enquestes recollides 
� Nre. enquestes possibles 
� Percentatge de participació 
� Nombre de queixes i suggeriments 

 

 

7 ARXIU 

Identificació del registre Suport 
Responsable de la 

custòdia 
Temps de 

conservació 
Actes de la CGQ Paper i/o informàtic Secretari de la CGQ 6 anys 
Informes i taxes Paper i/o informàtic Secretari de la CGQ 6 anys 
 

8 RESPONSABILITATS 

8.1 SEQUA/CTI 
Recollir la informació, tratar-la, elaborar els informes o taules i proporcionar-les al degà i al 
responsable de qualitat de la titulació. 
 

8.2 Responsable de qualitat 
Analitzar la informació proporcionada pel SEQUA  i  fer-la extensiva als membres de la 
Comissió de garantia de Qualitat de la titulació (vegeu PE7. Anàlisi i millora de resultats) 

8.3 Comissió de garantia de qualitat 
Analitzar la informació i els resultats obtinguts per la titulació i planificar accions que assegurin 
la seva millora continua (segons es descriu al procés PE7. Anàlisi i millora de resultats i al 
procés PE9 Garantia de qualitat i revisió del títol) 
 


