CATÀLEG D'INDICADORS DE LA UPC
Codi:

DOC!042

Denominació:

Competències assolides amb la formació rebuda

Descripció:

Valoració de competències assolides durant l'estudi de la titulació per l'estudiantat un cop titulats.
Algunes de les competències són: capacitat d'anàlisi i de síntesi, presa de decisions, capacitat de posar en
pràctica els coneixements teòrics, treball en equip, planificació i gestió del temps, habilitats
interpersonals,lideratge, coneixement d'una segona llengua, capacitat per comunicar!se amb persones
no expertes en la matèria, apreciació de la diversitat i multiculturalitat, habilitats bàsiques en el maneig
de l'ordinador, habilitat per treballar en un context internacional, etc.

CARACTERÍSTIQUES:
Tipologia:
Qualitatiu
Periodicitat:
Trianual
Forma representació: Numèrica
Data disponibilitat:
Variable
Elaboració: Gabinet de Planificació, Avaluació i
Qualitat

Data extracció:
Estudiantat que, matriculat el curs n!1, ha superat els
Criteris
extracció: crèdits pendents per obtenir la titulació entre l'1 de

Àmbit: Estudi!Grau
Estudi!PreEEES

Paraules clau: Coneixement llengües
Rendiment acadèmic
Empreneduria
Inserció laboral
Titulats

Nivell anàlisi:

Titulació
Curs acadèmic

setembre del curs n!1 i l'1 de novembre del curs n

Font
AQU Catalunya
informació:

Procés:

Dades estadístiques i de gestió UPC
Seguiment i Acreditació de les titulacions

FORMA DE CÀLCUL
Els titulats d'una titulació determinada valoren les competències en funció del nivell assolit durant la titulació, puntuant en l'escala
d'1 (molt baix) al 7 (molt alt) i es calcula la mitjana entre totes les respostes
(X1 x 1) ! (X2 x 2) ! ... ! (X5 x 5)
" xi
i 1a5

xi nº d' estudiants que han respost l' enquesta amb valoració i, on

Exemple:

i

1...5

Dels 81 titulats d'una determinada titulació, 73 van contestar l'enquesta inserció valorant la competència assolida en
coneixement d'idiomes de la següent manera: 42 van valorar!la amb un 3, 14 amb un 2, 10 amb un 4 i 7 titulats van
valorar!la amb una nota de 5.
(42 x 3) ! (14 x 2) ! (10 x 4) ! (7 x 5)
3,14
73

Observacions: Aquest indicador s'obté dels resultats de l'estudi d'inserció laboral dels graduats i graduades catalans/es, que
elabora l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Català (AQU).

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

