CATÀLEG D'INDICADORS DE LA UPC
Codi:

DOC!034

Denominació:

Nivell de participació a les enquestes a l'estudiantat

Descripció:

Percentatge d'estudiantat enquestat per assignatura respecte del total d'estudiantat matriculat a la
mateixa.

CARACTERÍSTIQUES:
Tipologia:
Ràtio
Periodicitat:
Quadrimestral
Forma representació: Percentual
Data disponibilitat:
Abril / Novembre
Elaboració: Gabinet de Planificació, Avaluació i
Qualitat

Data extracció: Abril / Novembre
Estudiantat que ha matriculat algun crèdit a qualsevol
Criteris
estudi
de la UPC durant el curs acadèmic de referència
extracció:

Àmbit: Estudi!Doctorat
Estudi!Grau
Estudi!Màster universitari
Estudi!PreEEES

Paraules clau: Matrícula

Nivell anàlisi:

Departament
Centres docents
Assignatura

Font
Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
informació:

Procés:

Planificació estratègica de les UUBB 2011!2014

FORMA DE CÀLCUL
Aquest indicador s'obté a partir de la divisió entre el nombre d'estudiantat matriculat en una assignatura/grup que respon el
questionari sobre l'actuació docent del professorat i/o el d'assignatures entre el total d'estudianat matriculant en aquella mateixa
assignatura/grup multiplicat per cent.
Nº estudianta t que respon les enquestes d' assignatura i/o actuació docent
x100
Nº total d' estudianta t matriculat

Exemple:

En el grup 2 d'una determinada assignaturi hi ha matriculats 30 estudiants del quals han contestat les enquestes 12
estudiants.
12
x100 40%
30

Observacions: En el procés de la planificació estratègica de les UUBB, per solventar les possibles diferències existents en el nivell
de participació assolit entre les enquestes en format electrònic i en format presencial, s'ha acordat d'introduir un
coeficient corrector per equiparar els resultats aconseguits a les enquestes electròniques amb els de les
enquestes presencials. Aquest coeficient corrector a aplicar serà el resultat de dividir la mitjana dels resultats
obtinguts a les enquestes electròniques entre la mitjana obtinguda a les enquestes presencials. Un cop aplicat
aquest coeficient corrector sobre el nivell de participació a les enquestes electròniques, el resultat d'aquestes i el
de les enquestes presencials es ponderarà pel nombre d'estudiantat matriculat.

Identificador definit atenent la norma UNE 66175:2003
Responsable de l'elaboració del catàleg: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Data d'actualització: 15!oct!12

