
Principals indicadors de resultats dels processos 

PT 01 Definició i revisió de política i objectius de 
qualitat de la UPC 

no aplica 

PT 02 Revisió i millora del SGIQ marc de la UPC no aplica 

PT 03.01 Programació universitària i implantació 
dels programes formatius oficials  

Documentació relativa als Plans d'estudis de grau i màster (verificació i modificació)  

PT 03.02 Seguiment dels programes formatius 
oficials 

Resultats de les activitats relacionades amb el procés d'acreditació i de seguiment de les titulacions de Grau i 
Màster 

Resultats de les activitats relacionades amb el procés d'acreditació i de seguiment de les titulacions de Doctorat  

PT 03.03 Modificació dels programes formatius 
oficials 

Documentació relativa als Plans d'estudis de grau i màster (verificació i modificació)  

PT 03.04 Acreditació dels programes formatius 
oficials 

Resultats de les activitats relacionades amb el procés d'acreditació i de seguiment de les titulacions de Grau i 
Màster 

Resultats de les activitats relacionades amb el procés d'acreditació i de seguiment de les titulacions de Doctorat  

PT 04.01 Definició de les polítiques PDI i PAS 

Distribució del PDI segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció, amb dades globals sobre la seva 
dedicació, nacionalitat i el % de PDI Doctor 

Distribució del PAS per gènere, categoria professional i unitat d'adscripció organitzativa  

PT 04.02 Accés i Selecció PDI i PAS (a. PDI) Relació de les diferents convocatòries de selecció de PDI del darrer any i distribució de les places per categories.  

PT 04.02 Accés i Selecció PDI i PAS (b. PAS) 
Concursos de selecció de PAS per a les diferents categories professionals. Relació de places convocades, persones 

presentades i si la plaça va ser coberta o va quedar vacant.  

PT 04.03.01  Avaluació docent del PDI. Mèrits 
docents  Avaluació del PDI en els àmbits de docència, recerca i gestió així com els resultats obtinguts a l'avaluació del règim 

de dedicació del professorat  PT 04.03.02 Avaluació docent del PDI. Règim de 
dedicació 

PT 04.04 Formació del PDI i PAS  (a.PDI) Activitats de l'ICE (Institut de Ciències de l'Educació) per al PDI. Inclou programes de formació i d'aprenentatge 

PT 04.04 Formació del PDI i PAS  (b.PAS) 
Relació de les activitats formatives, tant internes com externes, desagregades per eix del Pla de formació, nombre 

d'edicions, nombre d'assistents i hores de durada de l'activitat formativa.  

PT 05 Suport a l’estudiantat 

Beques i ajuts del MEC  

Beques d'aprenentatge UPC  

Convenis de cooperació educativa 

https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals/resolveuid/a31191217e764d78bea4fe57eb178bb9
https://www.upc.edu/sga/ca/normatives/PlansEstudi
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=5_1
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=5_1
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=5_2
https://www.upc.edu/sga/ca/normatives/PlansEstudi
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=5_1
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=5_1
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=5_2
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=3_1_1
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=3_1_1
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=3_2_1
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=3_1_5
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=3_2_3
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=3_2_3
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=3_1_3
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=3_1_3
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=3_1_4
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=3_2_4
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=3_2_4
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=1_7_1
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=1_7_3
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=1_8_1


PT 06 Orientació acadèmica i professional a 
l'estudiantat 

Informació referent al nombre de socis i serveis ofertats per l'UPC Alumni  

PT 07 Promoció dels estudis i captació de 
l’estudiantat 

Indicadors del Pla de promoció dels estudis 

PT 08 Informació pública i rendició de comptes Principals indicadors relacionats amb la sol·licitud d'informació pública  

PT 09 Assignació i Encàrrec docent de grau i 
màster 

https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=1_10_1  

PT 10 Recursos materials i serveis Indicadors de les activitats de les biblioteques de la UPC 

PT 11 Recollida de la Satisfacció dels Grups 
d’Interès 

Resultats de les enquestes als principals grups d'interès  

PT 12 Recollida de la informació  no aplica 

 
 * Tots els enllaços contenen dades evolutives o històriques.  

 

 

https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=5_15
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=5_12
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=5_22
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=1_10_1
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=5_4
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=5_21

