INFORME D'ACREDITACIÓ DE LES TITULACIONS




Màster universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions
Energètiques Marítimes
Màster universitari en Navegació i Gestió del Transport
Marítim

Traçabilitat de les versions del document
Versió

Data

1
2
3
4

19.12.2019
11.02.2020
21.02.2020
24.02.2020

Modificacions
Autoinforme d'acreditació_V1. Versió inicial
Incorporació noves dades i comentaris CAI. Versió enviada al GPAQ-UPC
Incorporació revisió tècnica GPAQ. Versió consensuada a la darrera reunió del CAI
Versió exposada públicament del 24.02.20 al 03.03.20

Facultat de Nàutica de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya

Informe d'Acreditació - Facultat de Nàutica de Barcelona

Índex
1. Context
-

Dades identificadores

-

Titulacions del centre a acreditar

-

Presentació del centre

-

Agents que han participat en l’elaboració de l’informe

-

Procés d'elaboració de l'informe d’acreditació

-

Valoració de la implicació dels agents i de les evidències aportades

2. Valoració de l'assoliment dels estàndards
-

Estàndard 1 Qualitat del programa formatiu

-

Estàndard 2 Pertinència de la informació pública

-

Estàndard 3 Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

-

Estàndard 4 Adequació del professorat al programa formatiu

-

Estàndard 5 Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

-

Estàndard 6 Qualitat dels resultats dels programes formatius


Màster universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques
Marítimes



Màster universitari en Navegació i Gestió del Transport Marítim

3. Pla de Millora
-

Relació de propostes de millora

-

Valoració global del Pla de Millora

4. Evidències

2/48

Informe d'Acreditació - Facultat de Nàutica de Barcelona

3/48

1. Context
Dades identificadores

Nom del centre

Facultat de Nàutica de Barcelona

Enllaç web

https://www.fnb.upc.edu/

Enllaç al SGIQ

https://www.fnb.upc.edu/content/presentació-del-sistema-de-laqualitat-de-lfnb

Agustí Martin i Mallofré (Degà)
Rosa M. Fernández Cantí (Vicedegana de Planificació Estratègica i
Responsables de
Qualitat)
l'elaboració de
Montserrat Vela del Olmo (Cap d’Estudis)
l'informe d'acreditació
Marcel·la Castells Sanabra (Coordinadora del MUNGTM)
Germán de Melo Rodríguez (Coordinador del MUGOIEM)
Dades de contacte

93 401 58 95
vdg.qualitat@fnb.upc.edu

Òrgan responsable
d'aprovació de
l'informe

Junta de Facultat

Data d'aprovació de
l'informe

(pendent d’aprovació per JF, convocada per al 04.03.20)

Titulacions del centre a acreditar, RUCT i coordinadors/es

Àmbit Enginyeria Marina
MUGOIEM

Màster Universitari en Gestió i Operació
d’Instal·lacions Energètiques Marítimes

4316048

Germán de Melo Rodríguez

4316049

Marcel·la Castells Sanabra

Àmbit Enginyeria Nàutica
MUNGTM

Màster Universitari en Nàutica i Gestió del
Transport Marítim

Presentació del centre
La Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) pertany a la UPC des de l’any 1990, tot i que els seus orígens com a
Escola Nàutica es remunten al 1769. Així doncs, és un dels centres d’ensenyament tècnic en actiu més antics de
l’estat espanyol i el 2019 va celebrar el quart de mil·lenni d’existència. És l’únic centre d’educació superior a Catalunya
que imparteix titulacions de l’àmbit de l’enginyeria marina, nàutica i naval.
En l’àmbit de l’enginyeria marina i nàutica, les titulacions que imparteix l’FNB tenen validesa d’abast mundial. Són
les titulacions que donen accés a les professions regulades de la Marina Civil. El Grau en Nàutica i Transport Marítim
(GNTM) dona accés a la professió de pilot de la Marina Mercant (MM), el Grau en Tecnologies Marines (GTM) dona
accés a la professió d’oficial de màquines de la MM, la Menció en Electrotècnia Marina del GTM dona accés a més a
la professió d’oficial electrotècnic de la MM, el Máster Universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim
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(MUNGTM) dona accés a la professió de capità/ana de la MM i el Màster Universitari en Gestió i Operació
d’Instal·lacions Energètiques Marítimes (MUGOIEM) dona accés la professió de cap de màquines de la MM.
Aquestes titulacions són requisit indispensable per obtenir el títol professional, el qual s’aconsegueix un cop acomplert
el període d’embarcament necessari en cada cas i superada una prova d’idoneïtat que depèn de la Direcció General
de la Marina Mercant (DGMM).
Per tal de que aquestes quatre titulacions estiguin homologades a nivell mundial han de complir els requisits del
conveni internacional i codi que regula la formació, titulació i guàrdies dels professionals del mar, Standards of
Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers STCW-95 (Manila 2010). Per aquest motiu, l’FNB és objecte
de freqüents auditories i inspeccions per tal de verificar que el contingut i avaluació de les assignatures, i els recursos
docents per a impartir-les (professorat, equipaments), s’ajusten a l’estipulat en el codi STCW. Les darreres
inspeccions han estat l’auditoria de l’Agència Europea per a la Seguretat Marítima (European Maritime Safety Agency,
EMSA) l’octubre de 2016 i les de la DGMM el juny de 2018 i el març i el maig de 2019.
Un dels requisits del conveni SCTW és que els centres que imparteixen aquest tipus d’estudis han de tenir un sistema
de qualitat certificat. Per aquest motiu l’FNB està certificada ininterrompudament segons la Norma ISO 9001 per la
Lloyd’s Register Quality Assurance des de l’any 2000 amb el següent abast: “Disseny dels plans d’estudi i accions
formatives, i organització i desenvolupament de l’activitat docent, incloent el Codi de Formació del Conveni SCTW2010”. Això fa que el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) de l’FNB estigui dissenyat de tal manera
que satisfà simultàniament els requisits tant del programa AUDIT com de la norma ISO 9001:2015. El mapa de
processos correspon a les directrius d’AUDIT i el desenvolupament es complementa amb un conjunt de procediments
interns que inclouen, per exemple, el disseny dels exercicis i mètode d’avaluació per a les pràctiques amb simuladors.
Addicionalment, al comptar amb la certificació de la nova versió de la ISO, l’FNB porta a terme, de manera sistemàtica,
anàlisis de context intern i extern, anàlisis de riscos i oportunitats, i auditories internes, entre altres.
En l’àmbit de l’enginyeria naval, el Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval (GESTN) habilita per a l’exercici
de la professió d’Enginyer/a Tècnic/a Naval, amb l’especialitat en Propulsió i Serveis del Vaixell, segons l’Ordre
Ministerial (OM) CIN/350/2009, de 9 de febrer. És un títol de grau oficial amb orientació professional i amb les
competències que s’estableixen a l’esmentada OM. Per la seva banda, el Màster Universitari en Enginyeria Naval i
Oceànica (MUENO) habilita per a l’exercici de la professió regulada d’Enginyer/a Naval i Oceànic/a segons l'ordre
CIN/354/2009, de 9 de febrer.
El nombre d’estudiants del centre es manté estable al voltant de 800 tal i com mostra la Taula 1. Per la seva banda,
la Taula 2 mostra l’evolució temporal dels titulats dels graus i dels màsters. El Màster en Enginyeria Marina (MEM) i
el Màster en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim (MENTM) del Pla 2014 són les titulacions que van ser reverificades el 2016 per tal de donar lloc a les titulacions de màster actuals, MUGOIEM i MUNGTM respectivament,
del Pla 2016.

GTM
GNTM
GESTN
MEM Pla 2014
MUGOIEM Pla 2016
MENTM Pla 2014
MUNGTM Pla 2016
MUENO

2015/2016
167
233
295
14
25
-

2016/2017
168
248
300
9
8
16
11
-

2017/2018
168
248
314
3
8
9
9
41

2018/2019
164
236
319
3
8
1
27
63

2019/2020
106
235
255
16
43
62

Taula 1. Evolució del nombre d’estudiants (Font: Llibre de dades de la UPC)

GTM
GNTM
GESTN
MEM Pla 2014
MUGOIEM Pla 2016
MENTM Pla 2014
MUNGTM Pla 2016
MUENO

2014/2015
7
30
19
-

2015/2016
10
30
55
6
-

2016/2017
9
37
41
2
7
-

2017/2018
26
45
59
2
8
4
-

2018/2019
28
40
61
3
4
2
4

Taula 2. Evolució del nombre de titulats (Font: Llibre de dades de la UPC)
En el cas dels màsters MUGOIEM i MUNGTM l’evolució mostrada a les taules s’explica pel fet que no hi va haver
entrada d’estudiants el curs 17/18 per la posada en marxa aquell curs del tercer màster, el MUENO.
L’FNB compta amb un departament central, el de Ciències i Enginyeria Nàutica CEN que engloba la major part dels
professors (45 professors el desembre de 2019), però també tenen presència a la Facultat els departaments
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d’Enginyeria Elèctrica EE (6), Enginyeria Química EQ (6), Matemàtiques MAT (6), d’Enginyeria de Sistemes,
Automàtica i Informàtica Industrial ESAII (6), Enginyeria Civil i Ambiental ECA (6), Organització d’empreses OE (6),
Enginyeria Electrònica EEL (3), Física aplicada FA (2), Teoria i Història de l’Arquitectura i Tècniques de Comunicació
THATC (3) i Projectes Arquitectònics PA (1). Pel que fa a les titulacions professionals, el desembre de 2019 el
departament CEN comptava amb 7 capitans/caps de màquines, 8 pilots/oficials i un metge; i el departament ESAII
amb un oficial radioelectrònic.
La Taula 3 mostra l’evolució temporal de cada categoria de professorat en primera assignació al centre.
Catedràtics d’Universitat
Titulars d’Universitat
Catedràtics d’Escoles Universitàries
Titulars d’Escoles Universitàries
Agregat/da
Col·laborador/a permanent
Associat/da
Altres
Total

2014/2015
1
8
1
3
7
4
21
45

2015/2016
1
8
1
3
6
4
25
1
49

2016/2017
1
8
3
7
4
27
2
52

2017/2018
1
8
2
7
4
31
3
56

2018/2019
1
8
2
7
4
30
3
55

Taula 3. Evolució de la plantilla de professorat de l’FNB en primera assignació (Font: Llibre de dades de la UPC)
Finalment, pel que fa a la recerca i projecció internacional, l’FNB és l’única escola de l’estat espanyol membre de la
IAMU (International Association of Maritime Universities), de la qual és també membre fundador, i recentment va ser
la seu i organitzadora del 19th Annual General Assembly Meeting (17-19.10.18).

Agents que han participat en l’elaboració de l’informe d’acreditació (Comitè
d'Avaluació Interna)
Nom i Cognoms

Càrrec

Col·lectiu

Agustí Martin Mallofré

Degà

PDI

Ramon Grau i Mur

Secretari Acadèmic

PDI

Montserrat Vela del Olmo

Cap d’Estudis

PDI

Rosa M. Fernández Cantí

Vicedegana de Planificació Estratègica i Qualitat

PDI

Marcel·la Castells Sanabra

Coordinadora del MUNGTM

PDI

Germán de Melo Rodríguez

Coordinador del MUGOIEM

PDI

Clara Borén Altés

Professora MUGOIEM

PDI

Jordi Moncunill Marimon

Professor MUNGTM

PDI

Santiago Ordás Jimémez

Professor MUGOIEM/MUNGTM

PDI

Anna Fábregas Puntí

Unitat de Gestió Acadèmica

PAS

Marta García Zugasti

Cap de la Unitat de Gestió Acadèmica

PAS

Àngela Medina Solá

Cap de la Unitat de Gestió Econòmica - Tècnica
de Qualitat

PAS

Eduardo Abaijón Remacha

Estudiant MUGOIEM

Estudiant
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Elisenda Ventura Jariod

Estudiant MUNGTM

Estudiant

Javier Montaña

Titulat MUNGTM

Titulat

Marcelo Mora Moreira

Titulat MUGOIEM

Titulat

Narcís Pavón

Managing Director a APM Terminals

Empleador

Eulàlia Pujol i Valls

Responsable del Centre de Coordinació de
Salvament Marítim de Barcelona (SASEMAR)

Administració

Procés d'elaboració de l'informe d’acreditació
L’elaboració del present informe s’ha portat a terme segons el procés 280.2.1.4 Garantia de Qualitat dels Programes
Formatius - Acreditació del SAIQ de l’FNB. També s’han tingut en compte les recomanacions de la sessió de formació
sobre l’elaboració dels informes de seguiment i acreditació que va portar a terme el Gabinet de Planificació, Avaluació
i Qualitat (GPAQ) de la UPC el 17.06.16, i el document “Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i
màster” (edició de juliol de 2019) publicat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).
La composició del Comitè d’Avaluació Interna (CAI) es va aprovar en sessió extraordinària de la Junta de Facultat de
l’FNB el 13.11.19 (Acord JF 07-19).
Com a primer pas, i amb el suport de la Unitat de Gestió Acadèmica, la Cap d’Estudis i la Vicedegana de Planificació
Estratègica i Qualitat van recopilar totes les dades rellevants al llarg dels mesos de Novembre i Desembre de 2019.
Les dades recollides es van presentar a la Comissió de Qualitat del dia 13.12.19 i van ser analitzades especialment
pels coordinadors del MUGOIEM i el MUNGTM. En paral·lel, i al llarg dels mesos de Novembre, Desembre i Gener,
la Cap d’Estudis i els coordinadors dels màsters van fer un seguiment de les fitxes docents de les diferents
assignatures i es van entrevistar amb els professors i estudiants.
A partir dels dos darrers Informes de Seguiment de Centre aprovats per la Junta de Facultat i les noves dades, la Cap
d’Estudis i la Vicedegana de Planificació Estratègica i Qualitat van elaborar un esborrany inicial que va ser presentat
a la reunió del CAI el 17.01.20.
En aquesta reunió es va debatre l’enfocament que calia donar a l’autoinforme, es va explicar als assistents el procés
d’acreditació i les accions portades a terme fins el moment, es van determinar les accions futures i els encarregats
de portar-les a terme, i es van assignar responsables per a la redacció final dels diferents apartats.
En termes generals, el PAS s’ha encarregat de la recollida de les dades pendents, el repàs de les ja disponibles i la
gestió de les evidències. La Cap d’Estudis, la Vicedegana de Planificació Estratègica i Qualitat i els coordinadors
dels dos màsters han mantingut diverses reunions i han redactat la major part del text. Per la seva banda, la resta
de membres del CAI no directament implicats en la gestió dels màsters han aportar les seves reflexions i punts de
vista.
La comunicació i intercanvi de documents entre tots els membres del CAI s’ha realitzat fonamentalment per correu
electrònic. Per facilitar aquesta tasca, el Centre de Càlcul de l’FNB va crear una llista de distribució específica
(comissio.CAI@llistes.fnb.upc.edu). Els sis estàndards de l’autoinforme s’han treballat per separat.
El 11.02.20 es va fer arribar l’autoinforme al Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) per a la seva revisió
tècnica i les esmenes proposades es van incorporar a l’informe la setmana del 17 de febrer. El CAI es va reunir el
21.02.20 per consensuar la present versió.
La present versió s’exposarà en audiència pública a la web de l’FNB del 24.02.20 al 03.03.20 per tal de que tots els
membres de la comunitat puguin fer els seus comentaris. Les aportacions dels grups d’interès seran incorporades a
la versió final que es presentarà el proper 4 de març a la Junta de Facultat per a la seva aprovació.

Valoració de la implicació dels agents i de les evidències aportades
Els agents implicats en l’elaboració de l’autoinforme han mostrat en tot moment un alt grau de col·laboració i implicació
amb el centre, per la qual cosa els volem agrair molt sincerament el seu esforç. També volem agrair el suport en tot
moment de la institució (GPAQ-UPC) en el subministrament de dades i revisió tècnica del document.
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Pel que fa les evidències aportades cal esmentar que, degut a la baixa participació, no es disposa de les enquestes
que porta a terme l’AQU sobre satisfacció dels titulats i inserció laboral. Des del centre hem intentat pal·liar aquest
dèficit preparant unes enquestes pròpies de les quals encara no tenim els resultats. Al marge d’aquesta excepció, la
resta de dades i evidències presentades es consideren suficients, fiables i adequades.
Pel que fa a la font de les dades, la major part prové del llibre de dades oficial de la UPC gestionat pel GPAQ. En els
casos de discrepància o manca de dades, s’exposen els motius i es presenten, justificadament, els càlculs i dades
pròpies. En tot cas, el CAI garanteix que les dades i evidències presentades s’ajusten a la realitat.
En principi, es presenten les dades dels dos màsters per separat tot i que sovint, en alguns aspectes comuns, s’ha
decidit presentar la informació en un únic apartat per tal de no duplicar-la i allargar excessivament aquest informe.
Pel que fa a la representativitat, val a dir que aquests màsters van començar a impartir-se en modalitat semipresencial
el curs 18/19 per la qual cosa considerem que encara no estan estabilitzats i que les conclusions que ara es puguin
extreure no són prou representatives. Per exemple, en el moment de redactar el present autoinforme, les assignatures
de Q3 d’ambdós màsters només s’hauran impartit en una única edició i tampoc no tenim cap titulat que hagi cursat el
màster completament en la nova modalitat (els primers es titularan aquest 2020).
Finalment, el procés d’elaboració del present autoinforme és valorat molt positivament pels col·lectius d’interès ja que
ens ha permès fer una anàlisi de les nostres titulacions més exhaustiva en comparació a l’anàlisi anual que portem a
terme en els Informes de Seguiment del Centre i Informes Anuals de Qualitat. Així, hem pogut detectar oportunitats
de millora que de ben segur beneficiaran els nostres estudis en un futur.
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2. Valoració de l´assoliment dels estàndards
ESTÀNDARD 1: QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU
El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat segons els requisits
de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit en el MECES.

1.1 El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el
nivell formatiu corresponent del MECES.
Màster Universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes
El perfil de competències del MUGOIEM es manté tal i com va ser definit a la memòria de Verificació de la titulació
(Evidència E1.1), avaluat favorablement per l’AQU (E1.3).

Màster Universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim
El perfil de competències del MUNGTM es manté tal i com va ser definit a la memòria de Verificació de la titulació
(E1.2), avaluat favorablement per l’AQU (E1.4).

Les competències són les mateixes del Pla 2014 (07.07.14) i en els informes de l’AQU van ser valorades en aquests
termes (E1.5, E1.6):

El perfil de formación (redactado en competencias) es adecuado, tanto por lo que se refiere a su formulación,
como a la estructura, contenido y nivel académico. Las competencias propuestas definen un perfil de
formación estructurado muy completo y claramente de prestigio.
El criteri s’assoleix.

1.2 El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb
els objectius de la titulació.
Màster Universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes
El pla d’estudis i estructura del currículum es mantenen tal i com van ser definits a la memòria de Verificació de la
titulació (E1.1), avaluada favorablement per l’AQU (E1.3) el 01.07.16, per tant són coherents amb les competències i
objectius que s’hi defineixen.

Màster Universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim
El pla d’estudis i estructura del currículum es mantenen tal i com van ser definits a la memòria de Verificació de la
titulació (E1.2), avaluada favorablement per l’AQU (E1.4) el 01.07.16, per tant són coherents amb les competències i
objectius que s’hi defineixen.

El criteri s’assoleix.

1.3 Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és
coherent amb el nombre de places ofertes.
Perfil d’ingrés
El MUGOIEM i el MUNGTM donen accés a les titulacions professionals de Cap de Màquines de la Marina Mercant
(MM) i Capità/ana de la MM respectivament. Com que són la continuació natural dels estudis que donen accés a les
titulacions professionals d’Oficial de Màquines de la MM i Pilot de la MM, la majoria dels estudiants que ingressen
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han cursat el grau corresponent, o la diplomatura, a la pròpia FNB o altres centres de l’estat espanyol (E1.15). Tot i
així, també ingressen estudiants d’altres universitats i països que no necessàriament han cursat graus de l’àmbit
nàutic.

Admissions i complements formatius
Les admissions als màsters es decideixen a la Comissió de Qualitat (E2.20) previ informe dels coordinadors dels
màsters i consulta de la documentació aportada pels candidats. En funció de la formació del candidat són
imprescindibles o no complements de formació. Si aquests són excessius (més de 43.5 crèdits en assignatures de
grau), no es poden cursar els màsters. Aquest mecanisme assegura que els estudiants podran seguir els estudis
sense dificultats per manca de formació prèvia. Els llistats d’admesos dels dos darrers cursos i els complements
assignats es poden consultar a E1.16 i E1.17 per al MUGNTM i el MUGOIEM respectivament.
Els bons resultats acadèmics (veure estàndard 6 en aquest mateix document) ens indiquen que els complements que
s’assignen són adients.

Demanda
La demanda al MUGOIEM i al MUNGTM és baixa comparada amb d’altres màsters de l’àmbit de l’enginyeria i
arquitectura que ara estan en auge com són els relacionats amb el big data i el machine learning. Pensem que això
és així perquè són estudis poc coneguts i els estudiants potencials no són conscients de l’ampli ventall de sortides
professionals que ofereixen.
La demanda del MUGOIEM, a més, es veu especialment afectada per la del seu grau corresponent, el Grau en
Tecnologies Marines (GTM), el qual va patir una davallada significativa de demanda arrel de la sentència del Tribunal
Supremo (E1.7) que va obligar a eliminar la paraula “enginyeria” de la seva denominació. Aquesta davallada està
documentada als informes de seguiment del centre (E2.22) i als informes anuals de qualitat en els quals es presenten,
a més, l’anàlisi i seguiment de les accions destinades a millorar les dades d’accés al GTM (E3.3).
Els propis màsters MUGOIEM i MUNGTM també van haver d’eliminar la paraula “enginyeria” de la seva denominació
(E1.8, E1.9).

Re-verificació
L’actual política universitària a Catalunya requereix que la demanda dels diferents estudis sigui el més elevada
possible. Per millorar l’indicador d’accés, el 2016 els dos màsters es van re-verificar i, des del curs 16/17, l’entrada
al MUNGTM i al MUGOIEM és comuna (Pla 2016). Tanmateix no s’ha pogut valorar l’efectivitat d’aquesta mesura al
llarg dels següents cursos ja que, quan es van iniciar les classes del Màster universitari en Enginyeria Naval i
Oceànica (MUENO) el curs 17/18 a l’FNB, aquell any no va haver entrada d’estudiants nous al MUNGTM i al
MUGOIEM, i només es va impartir el Q2 en ambdós màsters.

Canvi a modalitat semipresencial
Mentrestant, i com a fruit del procés de seguiment d’aquests dos màsters, l’FNB va arribar a la conclusió de que calia
adoptar la modalitat semipresencial per tal d’atraure els graduats que ja treballen (E1.13).
Els nostres graduats tenen un índex d’inserció laboral molt alt, amb uns índexs de qualitat ocupacional (IQO) al voltant
del 70% (segons l’enquesta d’inserció laboral de l’AQU 2017, E6.12), per la qual cosa troben ràpidament una bona
feina i no es plantegen seguir el estudis. D’altres no fan el màster perquè a l’estar embarcats no poden assistir a les
classes. Així doncs, per fer atractius aquests dos màsters als graduats que ja treballen, el maig de 2018 es va portar
a terme la modificació a format semipresencial i el curs 18/19 es van començar a impartir en aquesta modalitat. Tal i
com es veu més endavant, amb la semipresencialitat l’indicador d’accés ha millorat substancialment.

Promoció dels estudis
D’altra banda, l’any passat vam plantejar la proposta de millora 280.M.501.2019 (Potenciar la promoció del MUGOIEM
i el MUNGTM) per tal de portar a terme jornades de presentació dels màsters (E1.14), mailings i visites a les navilieres
i empreses a terra relacionades amb l’àmbit, promoció als darrers cursos dels graus, a d’altres universitats
(Llatinoamèrica), etc.
La propera jornada de presentació dels màsters està prevista per al 11.03.20. Enguany seguirem amb les tasques
de promoció pròpies i amb les accions coordinades amb la resta de centres de l’estat per recuperar la denominació
“enginyeria” al GTM i al MUGOIEM (E1.12).
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Màster Universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes. Anàlisi de la demanda
La següent taula mostra com el nombre d’admissions, i sobretot el nombre de matrícules el curs 19/20, s’ha
incrementat al MUGOIEM des del pas a la modalitat semipresencial.

Titulats GTM
MEM (pla 2014)
MUGOIEM (pla 2016)
Matrícula nous

14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
19/20
7
10
8
26
28
17/20(1)
19/20(1)
12/20(1)
0(2)
10/15(1)
14/15(1)
9
7
7
0(2)
6
11
(1) Nombre d’admissions/oferta (dades FNB), (2) No va haver entrada

Taula 4. Preinscripció vs. nombre de places ofertes, i matrícula al MUGOIEM

Pel que fa a la procedència dels estudiants la majoria són de la pròpia FNB tot i que també tenim estudiants de tercers
països (Llatinoamèrica). Addicionalment tots treballen i un percentatge significatiu naveguen. Dels 11 estudiants
matriculats el cus 19/20, 8 són de l’FNB (7 de GTM i 1 de GESTN). La resta són de la Universitat Rovira i Virgili (1),
Bolívia – Universidad Mayor de San Simón (1) i Cuba – Universidad de Camagüey (1).
D’altra banda, per tal de millorar encara més aquest indicador, s’ha demanat una modificació (E1.18) a la memòria
consistent en suprimir els complements de formació per als Diplomats en Màquines Navals (estudis pre-EEES).

Màster Universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim. Anàlisi de la demanda
La següent taula mostra com enguany, a l’igual que en el cas del MUGOIEM, el nombre d’admissions i de matrícules
presenta els millor resultats des de la implantació dels màsters. A la vista d’aquests resultats, s’ha decidit incrementar
l’oferta de 15 a 20 places per al curs 20/21.

Titulats GNTM
MENTM (pla 2014)
MUNGTM (pla 2016)
Matrícula nous

14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
19/20
30
30
37
45
40
16/30(1)
28/30(1)
13/30(1)
0(2)
37/15(1)
22/15(1)
10
16
11
0(2)
26
21
(1) Nombre d’admissions/oferta (dades FNB), (2) No va haver entrada

Taula 5. Preinscripció vs. nombre de places ofertes, i matrícula al MUNGTM
Pel que fa a la procedència, també en aquest cas la majoria d’estudiants són provinents de l’FNB i un alt percentatge
naveguen en el moment de cursar els estudis. El curs 19/20 s’han matriculat 18 estudiants de l’FNB (17 de GNTM i
1 llicenciat en Nàutica), 1 de la Shangai Maritime University (Shangai), 1 de l’École Nationale de Formation Maritime
(Senegal) i 1 de la Université de Picardie Jules Verne (França).
D’altra banda, per tal de millorar encara més aquest indicador, s’ha demanat una modificació (E1.19) a la memòria
consistent en suprimir els complements de formació per als Diplomats en Navegació Marítima (estudis pre-EEES).

Perspectiva de gènere a l’FNB
La Taula 6 mostra, des del curs 17/18, els percentatges d’homes i dones en el total d’estudiants i en els estudiants
de nou ingrés. A la vista de les taules, especialment del MUGOIEM, al darrer Informe de Seguiment del Centre
(E2.21) es va proposar l’acció de millora 280.M.512.2020 (Potenciar la perspectiva de gènere als màsters).

Dones (nou ingrés)
Homes (nou ingrés)
Dones (total)
Homes (total)

17/18
22%
78%

MUNGTM
18/19
8%
92%
7%
93%

19/20
35%
65%
21%
79%

17/18
0%
100%

MUGOIEM
18/19
0%
100%
0%
100%

19/20
10%
90%
7%
93%

Taula 6. Perspectiva de gènere a les titulacions de màster (Font: Llibre de dades de la UPC)
El dia 06.02.19 es va portar a terme a les instal·lacions de l’FNB la VI Jornada d’Igualtat UPC “Connectant rumbs”
(E1.23), on entre altres activitats cal destacar la taula rodona “Dones al Mar” que va comptar amb destacades dones
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professionals de l’àmbit marítim. El febrer de 2019 vam ser l’escola escollida per penjar el recurs en la campanya
contra els micromasclismes de l’Oficina d’Igualtat de la UPC (E1.25).
D’altra banda, la perspectiva de gènere és un dels objectius estratègics de l’actual Pla Estratègic de l’FNB (Objectiu
OE 16. Fomentar la igualtat de gènere, E3.19) que, com a accions a destacar compta amb l’organització de la jornada
del 8 març de 2019 a l’FNB i la participació en la primera edició del projecte Gènere i Docència (E1.26), que actualment
està en la seva segona edició, i té com a objectiu principal la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les
titulacions impartides a l’FNB segons els requeriments de l’AQU mitjançant l’assessorament al professorat i la creació
d’una base de dades de bones pràctiques a partir dels resultats obtinguts de la implementació del projecte.
Professorat de l’FNB també ha participat en diversos congressos i taules rodones per difondre els resultats del treball
en perspectiva de gènere arrel de la implementació del projecte (E1.27). Algunes professores de l’FNB també
participen en el programa de la UPC ‘Aquí STEAM’, programa pensat per atraure talent femení als estudis de
tecnologia i enginyeria entre noies d’entre 9 i 14 anys. Així mateix, un grup consolidat de professorat de l’FNB, està
en contacte permanent amb diferents grups, associacions i organitzacions que fomenten la igualtat de gènere per
establir sinergies i col·laboracions per continuar la feina en aquesta línia (E1.27).

Figura 1. Celebració del 8 de març a l’FNB
Tot i que el nombre de noies a l’FNB és baix, són molt actives i s’impliquen molt en la vida universitària a la Facultat,
fent de becàries a les fires de promoció i Planetari, i col·laborant en la realització de congressos i en altres activitats.
En concret, l’FNB compta amb un equip femení de regates que ha participat ja dues vegades a la regata universitària
de vela Course Croisière EDHEC (E1.24). La FNB dona molta importància al tema de la igualtat i per aquest motiu
fa tota la difusió possible a la pàgina web del centre (veure Figura 1 i Figura 2).

Figura 2. Equip femení de regates

El criteri s’assoleix.

1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.
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Coordinació de les titulacions
La responsabilitat de la coordinació horitzontal i vertical a l’FNB recau en els coordinadors de les titulacions i el
Vicedeganat Cap d’Estudis que es reuneixen en diverses ocasions a l’any en el marc de la Comissió de Qualitat
(E2.20).
A l’ISC de 2018 es va proposar la millora 280.M.502.2019 (Definir pautes i indicadors de coordinació vertical,
horitzontal i inter-titulació) amb l’objectiu de poder valorar l’efectivitat de la coordinació i establir pautes per a una
coordinació més efectiva de les titulacions (graus i màsters) i de les relacions entre elles.
La satisfacció dels graduats del curs 17/18 amb la coordinació és del 5.7 sobre 10 (E3.26). Degut a la baixa
participació a les enquestes de l’AQU, no disposem de la dada pel cas dels màsters.
Aquest curs 19/20 hi ha hagut canvi de coordinador al MUGOIEM per la jubilació del Dr. Ignacio Echevarrieta el juliol
de 2019. El nou coordinador és el Dr. Germán de Melo. Pel que fa al MUNGTM no hi ha hagut canvis i continua com
a coordinadora la Dra. Marcel·la Castells.

Reunions plenàries de professors
La coordinació també inclou reunions plenàries de professors i coordinadors dels màsters. Aquestes reunions
serveixen per valorar el quadrimestre acabat i preparar el següent. Per tal de preparar el pas a la semipresencialitat
es van portar a terme reunions els dies 21.02.2018 i 23.05.2018. Un cop implantada la semipresencialitat, s’han
portat a terme reunions els dies 30.01.2019, 02.07.2019 i 10.01.2020 on s’han compartit experiències, i valorat els
continguts i la metodologia relacionada amb la semipresencialitat (E1.13).

Mecanismes de control
L’FNB disposa de mecanismes que permeten comprovar el correcte desenvolupament de les titulacions.
Per una banda, l’FNB compta a la intranet amb un aplicatiu d’incidències de docència que permet prendre mesures
correctores en el cas de que un professor puntualment no pugui impartir docència en el dia i horari previst. Aquest
aplicatiu permet al centre conèixer també el nombre d’activitats d’extensió docent com ara visites (torre de salvament,
vaixells, instal·lacions industrials i drassanes), pràctiques a d’altres centres de la UPC (pràctiques d’alta tensió,
electrotècnia i motors tèrmics a l’ETSEIB), etc. Addicionalment, tots els membres de la comunitat (PDI, PAS i
estudiants) tenen accés a la bústia de suggeriments i queixes (E3.17) accessible des de la pàgina web principal del
centre i des de l’apartat de qualitat. Les incidències de docència i els missatges de la bústia es recullen a l’Informe
Anual de Qualitat de l’FNB (E3.3).
Finalment, a banda de les enquestes de docència quadrimestrals que passa la UPC, l’FNB passa una enquesta
interna als estudiants del MUGOIEM i del MUNGTM on se’ls anima a contestar amb respostes lliures. El curs 18/19
es va passar en paper i enguany s’ha passat amb l’ajut de l’aplicatiu my-enquesta (E3.25). Aquestes respostes ens
donen informació molt valuosa sobre el desenvolupament dels estudis.

Distribució horària del pla d’estudis i matèries
Cada curs s'actualitzen els horaris per garantir un millor aprenentatge dels estudiants i una bona compatibilitat amb
el temps disponible per part dels docents, especialment els professionals en actiu amb una feina principal fora de la
FNB (Professors Associats) i dels professors que tenen docència en algun altre centre de la UPC.
La semipresencialitat consisteix, en el nostre cas, en tres setmanes presencials més la setmana d’avaluació final
(E1.20, E1.21).
L'horari dels màsters és sempre de tarda per facilitar la docència als estudiants que treballen. Les sessions
presencials també s’escullen amb criteris de facilitar l’assistència i evitar solapaments. S’ha detectat que cal evitar
solapaments entre Q1 i Q3 ja que hi ha estudiants que desitgen cursar-los simultàniament.

El criteri s’assoleix.

1.5 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu
sobre els resultats de la titulació.
Els dos màsters segueixen les recomanacions publicades a la Resolución de 20 de enero de 2016, de la Secretaría
General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Universidades que establece
recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos
de la Náutica y Transporte Marítimo, las Tecnologías Marinas, la Electrotecnia Marina y la Radioelectrónica Naval.
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(E1.22). Aquestes fitxes les valorem molt positivament ja que asseguren la uniformitat amb la resta de centres de
l’estat.
L’adaptació del Pla 2014 al Pla 2016 s’ha fet seguint l’estipulat a les memòries (taules d’adaptacions) sense cap
incidència destacable.
Pel que fa als Treballs Fi de Màster, el 22.05.2019 la Junta de Facultat va aprovar la modificació de la Normativa de
TFMs (E6.6) per tal de simplificar el seu redactat, organitzar-lo per punts, i incloure que la preinscripció només es pot
fer en el mateix quadrimestre en que el treball es matricula, punt aquest aprovat prèviament a la Normativa Acadèmica
de Grau i Màster (NAGRAMA) de la UPC. Es va aprofitar per actualitzar la fitxa d’avaluació dels treballs amb criteris
de millora contínua.
Finalment, tot el professorat de l’FNB satisfà la normativa vigent i, addicionalment, als professors que imparteixen
assignatures amb competències STCW, la UPC els ha organitzat formació específica sobre “Formació de Formadors.
OMI 6.09” (E4.9). Fins al moment s’han portat a terme tres edicions d’aquest curs i s’ha demanat una quarta per al
professorat de recent incorporació.

El criteri s’assoleix.

1.6 La titulació recull les modificacions que s’han identificat arran dels anteriors seguiments i del
procés d’acreditació de l’ensenyament.
La darrera versió de les memòries està disponible a la web de l’FNB (E1.1, E1.2). Des de la verificació el 2016, s’han
portat a terme dues modificacions:
La primera modificació va consistir en eliminar el nom “enginyeria” del títols el 2017 arrel d’un sentència el Tribunal
Supremo (E1.7). L’informe de modificació del canvi de nom de MEM (Màster en Enginyeria Marina) a MUGOIEM i
MENTM (Màster en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim) a MUNGTN està disponible a la web de l’FNB (E1.8,
E1.9).
La segona modificació, més important, va ser el pas a modalitat semipresencial el 2018. Aquesta modificació es va
plantejar després d’un procés de reflexió i anàlisi (E1.13) i ens ha permès millorar l’indicador d’accés a ambdós
màsters. Els informes de modificació estan disponibles a la web de l’FNB (E1.10, E1.11).
En el moment de redactar el present informe està en tràmits la sol·licitud d’eliminació dels complements de formació
per als diplomats dels plans d’estudis anteriors (pre-EEES) amb l’objectiu d’incrementar encara més l’entrada, tant al
MUGOIEM (E1.18) com al MUNGTM (E1.19).
D’altra banda, al present procés d’acreditació hem comprovat que els continguts d’algunes assignatures de tots dos
màsters han anat evolucionant des de la memòria verificada inicial. Considerem que l’evolució és raonable i està
plenament justificada, ja que és fruit de l’experiència del nostre professorat, que s’ha anat adaptant als requeriments
de la professió i als nous estudiants. La nostra plantilla és molt professional i experimentada i per tant creiem que els
continguts actuals són els més adients. Per tant, estem recopilant i analitzant els canvis i presentarem la sol·licitud
de modificació a la propera convocatòria, segons l’acció de millora 280.M.521.2020 (Revisar els continguts del
MUGOIEM i MUNGTM).
Finalment, fruit de l’anàlisi de la plantilla i context actual del sistema universitari català, creiem que és necessari ajustar
el percentatge de professors doctors participants a la titulació i, per fer-ho, es proposa l’acció de millora
280.M.525.2020 (Actualitzar el bloc TFM) amb l’assignació d’un professor doctor responsable de potenciar l’enfoc a
la recerca dels TFMs per a aquells estudiants que vulguin continuar els seus estudis amb el doctorat i l’acció
280.M.524.2020 (Adequació dels requeriments de professorat al MUGOIEM i MUNGTM) que proposa la modificació
d’aquest percentatge a les memòries.

El criteri s’assoleix.

Informe d'Acreditació - Facultat de Nàutica de Barcelona

14/48

ESTÀNDARD 2: PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA
El centre docent informa de manera adequada tots els grups d’interès sobre les característiques del programa i
sobre els processos de gestió que en garanteixen la qualitat.

2.1 El centre docent publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les
característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu.
Informació sobre les característiques de les titulacions
La publicació de la informació sobre les titulacions està vinculada al procés 280.7.1 Publicació d’informació i rendició
de comptes (E3.14).
La informació de totes les titulacions de l’FNB és accessible des de la pàgina principal de la web de l’FNB (E2.1), on
només cal clicar sobre el nom de cada titulació per veure-hi tota la informació. També és possible arribar-hi des
d’altres llocs, com per exemple des del menú, clicant a l’apartat “Estudis” (E2.2).
Per a cada titulació la informació està organitzada en pestanyes: “Quadre resum”, “Objectius de la titulació”,
“Competències”, “Competències STCW” (si escau), “Estructura de la titulació” (als graus), “Requisits d’assignatures”
(als graus), “Preinscripció” (als màsters), “Perfil d’ingrés”, “Pla d’estudis”, “Sortides professionals” i “Professió
regulada”.
Les pestanyes d’informació professional contenen les atribucions professionals, quins són els requisits i procediment
d’accés a la professió regulada, i l’enllaç al BOE corresponent.
A les titulacions que donen accés a titulacions professionals es mostren els fluxgrames per a l’obtenció dels títols de
pilot, capità, oficial de màquines i cap de màquines de la MM respectivament. A aquests fluxgrames també s’hi arriba
des de l’apartat “T’ho expliquem” (E2.4) accessible des d’una de les fotos de la pàgina principal.
Considerem doncs que la informació pública de les titulacions és completa, es presenta de forma clara i agregada, i
és fàcilment accessible per a tots els grups d‘interès.
L’actualització de la informació de totes les titulacions la porta a terme Gestió Acadèmica a l’inici de cada curs
acadèmic. Pel que fa a l’actualització de les guies docents, abans de l’inici de cada curs acadèmic Gestió Acadèmica
obre un període per a que tots els professors revisin i actualitzin les seves fitxes a l’aplicatiu PRISMA de la UPC. Els
coordinadors de les titulacions són els encarregats de revisar i validar tota la informació pública (incloses cadascuna
de les fitxes docents) abans de l’inici de cada curs acadèmic. Es desitja sistematitzar la recollida d’evidències
documentals de totes aquestes accions i d’altra banda es vol incloure la revisió de continguts de la web amb criteris
de perspectiva de gènere. Per aquest motiu es planteja l’acció de millora 280.M.526.2020 (Revisió del procés 280.7.1
de publicació de la informació).

Informació operativa
La pàgina principal conté accessos directes a la informació operativa més consultada al llarg el curs com ara el
calendari acadèmic, els horaris de classe i els calendaris d’exàmens. També compta amb accessos directes a la
“Bústia de Suggeriments, reclamacions i felicitacions”, a la “Intranet de l’FNB”, al campus digital “Atenea”, a la
“Bibliotècnica” i a la ”E-Secretaria” (E2.1).
A l’apartat de la web “Curs actual” (E2.3) també es pot trobar la informació corresponent al desenvolupament operatiu
de les titulacions com ara els horaris i llocs d’atenció als estudiants per part dels professors, per als quals el Centre
de Càlcul de l’FNB ha preparat un aplicatiu on el PDI pot mantenir actualitzada aquesta informació (E2.6). A l’apartat
“Treballs de fi de Grau i Màster” (E2.9), accessible des de “Curs actual”, s’hi troba tota la documentació relacionada
(normativa, calendari de tràmits, recursos per a l’elaboració, fitxa d’avaluació, oferta de treballs, properes lectures).
La informació de mobilitat es troba a l’apartat “Exchange students” (E2.10) i la de pràctiques externes i borsa de treball
a l’apartat “Empreses” (E2.11). La pàgina de pràctiques externes i la de treballs fi de grau i màster també són
accessibles des de les pàgines corresponents a les titulacions.
Existeix un apartat “No t’ho perdis” per penjar els cartells de les diferents conferències i actes que es van programant
a l’FNB, mostrar els guanyadors dels concursos de pòsters, presentar vídeos promocionals,...
La pàgina web és dinàmica i en cada moment es posa a la primera plana el més rellevant, com ara la convocatòria
de les proves d’idoneïtat, les jornades de portes obertes, els actes d’inauguració o graduació, etc., i en període de
matrícula es publiquen els tràmits i terminis.
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Valoració de la satisfacció amb la nova web
La pàgina web de l’FNB (E2.1) es va refer el 2018. A l’Informe Anual de Qualitat de 2018 (E3.4, p55-56) es pot veure
com era la pàgina principal del centre abans de la modificació i com és en l’actualitat.
En termes generals, la web de l’FNB s’ha refet per tal de fer-la més intuïtiva, operativa i atractiva.
A la darrera enquesta de satisfacció dels estudiants amb els serveis d’octubre de 2018 (E3.27, p4) es pot veure com
l’afirmació “Trobo el que busco” a la web ha passat de tenir una valoració per part dels estudiants de 2.96 el 2015 a
una de 3.71 el 2018 (escala de valoració de 1 a 5). La propera enquesta es portarà a terme el maig de 2020 i aquesta
pregunta s’inclourà també per al PAS i PDI.

Actualització dels continguts
Organització dels continguts
Utilitat dels continguts
Trobo el que busco
Estètica

2015
3.65
3.55
2.96
-

2018
3.70
3.66
3.92
3.71
3.61





Taula 7. Valoració de la web de la Facultat (satisfacció amb els serveis 2018)
Un cop feta la primera gran revisió de la el 2018, a l’actualitat estem abordant la revisió del segon nivell de la web a
fi de simplificar l’arbre i assegurar que tota la informació és fàcil d’accedir i fàcil d’actualitzar quan cal. Al darrer ISC
es va proposar com a acció de millora 280.M.513.2020 (Optimització web) la creació d’un grup de treball, amb
representants de tots els grups d’interès, que analitzi la web i aporti idees per al disseny i l’accés als diferents
continguts. Com a millores més immediates es preveu la revisió dels continguts en castellà, la millora de l’apartat
d’acció tutorial per incloure les noves accions, i la millora de l’apartat dels cursos d’especialitat per permetre la
inscripció via web de les persones interessades. També es vol fer sistemàtica la tasca de les persones encarregades
d’introduir els continguts.

Xarxes socials
Hem detectat que els estudiants fan un ús intensiu de les xarxes socials, especialment de l’Instagram, per la qual
cosa la informació rellevant de l’FNB també la publiquem a les xarxes. El SAIQ de l’FNB disposa d’una matriu de
comunicacions que indica qui és responsable de cada tipus de comunicació i quins són els permisos als diferents
canals i apartats d’informació.
Tot i així, i sobretot per a les tasques de promoció, detectem que no hi ha cap persona (ni PDI ni PAS) encarregat
directament de la pàgina web de la Facultat ni de les xarxes. Per això, veiem la necessitat de comptar amb una
persona que faci les tasques de community manager i mantingui al dia les xarxes socials. Aquesta figura s’ha inclòs
també dins les accions de millora 280.M.501.2019 (Promoció) i 280.M.513.2020 (Optimització web).

El criteri s’assoleix.

2.2 El centre docent publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció.
L’apartat de qualitat de la web de l’FNB es va refer totalment el 2018. Entre altres millores es va incloure l’apartat
Facultat > Qualitat > Evidències i indicadors del SAIQ (E2.16). Aquest apartat és públic, mostra la informació de
manera clara i agregada, i tots els grups d’interès hi tenen fàcil accés.
Aquest apartat inclou de manera centralitzada tots els indicadors de resultats acadèmics de les titulacions de l’FNB.
Té enllaços tant al llibre de dades de la UPC com als portals Winddat i EUC. Conté les memòries del centre, els
informes de gestió, els informes de seguiment de centre (ISC) i els informes anuals de qualitat (IAQ). Els informes
anuals de revisió dels processos del SAIQ formen part dels informes anuals de qualitat.
Els informes anuals de qualitat han fet la funció d’informes de seguiment del centre en aquells anys en que no s’ha
fet servir la plantilla pautada del GPAQ per als ISCs ja que inclouen el seguiment i valoració de l’accés i matrícula,
professorat, mobilitat, satisfacció dels grups d’interès, resultats acadèmics i inserció laboral.
Atès que el centre ha decidit adoptar el model pautat del GPAQ per tal d’elaborar ISCs anuals, entenem que hi ha
informació redundant entre l’IAQ i l’ISC i que cal reduir l’IAQ a fi de que contingui la informació més relacionada amb
el SGIQ i els requeriments de la norma ISO 9001:2015 (objectius de qualitat, anàlisi de context, seguiment de
proveïdors, riscos i oportunitats). Actualment s’està treballant amb el quadre d’indicadors de l’FNB a fi d’evitar
redundàncies i simplificar encara més els processos.
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L’apartat E2.16 també conté altres evidències com ara els resultats de les enquestes de satisfacció (PDI, PAS,
estudiants, docència, serveis, titulats), les enquestes de nou ingrés, els indicadors d’inserció laboral i els plans derivats
del SGIQ (pla d’acció tutorial, pla d’acollida, pla d’orientació professional i pla de promoció)
Tal i com estableix el SAIQ del centre en el seu procés 280.7.1 Publicació d’informació i rendició de comptes (E3.14),
la informació s’actualitza en el moment en que s’aproven els documents per l’òrgan corresponent (veure actes de la
Junta de Facultat (E2.19) i Comissió de Qualitat (E2.20)) o quan es disposa dels resultats de les enquestes.

El criteri s’assoleix.

2.3 El centre docent publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i
l’acreditació de la titulació.
Publicació del SAIQ
La presentació del SAIQ de l’FNB està a l’apartat Facultat > Qualitat > Presentació del Sistema de Qualitat (E2.17).
La política de qualitat està disponible a les instal·lacions i a la web, a l’apartat Facultat > Qualitat > Política de Qualitat
(E2.18) i ha estat comunicada a tots els col·lectius d’interès.
La totalitat dels processos i procediments del SAIQ són públics i estan disponibles a l’apartat Facultat > Qualitat >
Processos del SAIQ (E2.15). El SAIQ de l’FNB satisfà simultàniament els requisits d’AUDIT i la ISO 9001:2015 i per
tant disposa de procediments i formats únics dins tota la UPC com ara el procediment d’auditories internes (E3.13) o
el de gestió de riscos i oportunitats (E3.16).
El SAIQ es revisa anualment i l’informe d’aquesta revisió forma part dels informes anuals de qualitat, els quals estan
disponibles a Facultat > Qualitat > Evidències i indicadors del SAIQ (E2.16). Aquest apartat també conté els
documents que són resultat del SAIQ com ara els plans d’acció tutorial, orientació professional, acollida d’estudiants
nous i promoció. Al mateix apartat hi podem trobar les memòries del centre, els informes de gestió i els informes de
seguiment del centre.
Cadascun dels esmentats informes són el producte d’un procés diferent, per exemple, l’ISC és una sortida del procés
280.2.1 i les memòries són la sortida del procés 280.7.1. Pel fet de tenir la ISO 9001 des del 2000, a l’FNB l’informe
més rellevant ha estat sempre el de qualitat ja que és el més operatiu a nivell pràctic. En ell es llisten els objectius
anuals, es planifiquen accions, s’analitza l’eficàcia d’aquestes i es fa el seguiment dels indicadors per tal de determinar
si els objectius s’assoleixen o no. Per tal d’assolir la millora continua, a mida que es van assolint, cada any els valors
desitjats dels indicadors es fan una mica més exigents.
Hem detectat que de vegades la mateixa informació apareix en diversos informes, per tant, proposem com a acció
de millora la revisió i simplificació dels diferents informes de rendició de comptes (280.M.527.2020).
El Pla Estratègic 2019-2021 (E3.19) de l’FNB, junt amb els documents derivats (Conclusions de la Jornada de Treball
dels Stakeholders, E3.21) i informes de seguiment del Pla Estratègic (E3.24), es poden consultar a Facultat > Qualitat
> Pla Estratègic (E2.13).

Publicació dels resultats del seguiment i l’acreditació
La documentació relacionada amb els processos de seguiment i Acreditació es mostra a l’apartat Facultat > Qualitat
> Marc VSMA de les titulacions (E2.14). Aquesta pàgina conté tots els informes de verificació, seguiment, modificació,
acreditació i avaluació, així com les resolucions, segells i certificats.
A tots els apartats la informació és pública, es mostra de manera clara i agregada, i tots els grups d’interès hi tenen
fàcil accés.

El criteri s’assoleix.
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ESTÀNDARD 3: EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT
El centre docent disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i implementat que
assegura, de manera eficient, la qualitat i la millora contínua de la titulació.

3.1 El SGIQ implementat ha facilitat el procés de disseny, aprovació, seguiment i acreditació de les
titulacions.
ISO 9001:2015 i AUDIT
El Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) de l’FNB està actualment certificat segons la norma ISO
9001:2015 per la Lloyd’s Quality Assurance Register (E3.1). L’FNB està certificada ininterrompudament segons la
ISO 9001 des de l’any 2000 amb el següent abast: "Disseny dels plans d’estudi i accions formatives, i organització i
desenvolupament de l’activitat docent, incloent el Codi de Formació del Conveni Standards of Training, Certification
and Watchkeeping for Seafarers STCW-2010". Addicionalment, el disseny del SAIQ està certificat per l’AQU amb
data de 2010 (E3.2) i la nostra intenció és certificar la implementació per tal d’esdevenir centre acreditat
(280.M.523.2020, Aconseguir la certificació AQU de la implementació del SAIQ).

Marc VSMA
Seguint les recomanacions d’AUDIT, l’FNB disposa del procés estratègic 280.2.1 Garantia de la Qualitat dels
Programes Formatius, el qual està estructurat en quatre subprocessos: 280.2.1.1 Verificació (E3.5), 280.2.1.2
Seguiment (E3.6), 280.2.1.3 Modificació (E3.7) i 280.2.1.4 Acreditació (E3.8).
Aquests processos, junt amb la resta de processos, procediments i formats del SAIQ, són públics i accessibles a la
web a l’apartat Facultat > Qualitat > Processos del SAIQ (E2.15).
L’aplicació del procés 280.2.1 implica la participació dels diferents grups d’interès ja que en l’elaboració dels
documents, plans i informes participen l’equip directiu, els/les coordinadors/es de les titulacions i el personal de la
Unitat Transversal de Gestió (UTG). I en el debat i aprovació dels documents, plans i informes participen la resta de
grups d’interès interns de l’FNB per mitjà dels seus representants a la Comissió de Qualitat (E2.20) i la Junta de
Facultat (E2.19).
La darrera modificació aprovada a la Junta de Facultat dels nostres estudis ha estat el canvi a modalitat
semipresencial dels màsters MUGOIEM i MUNGTM. Aquesta modificació és resultat del seguiment i diagnosi que
ha fet l’FNB de la demanda d’aquests màsters, incloent un seguit de reunions amb els diferents grups d’interès i debat
final en el si de la Junta de Facultat (E2.19).

Pla Estratègic
Cal destacar que, en el re-disseny, actualització i millora continua dels plans d’estudis, l’FNB també té en compte els
grups d’interès externs a l’FNB com són els empleadors, alumni, institucions de l’entorn marítim i educatiu, i persones
o institucions singulars. Una mostra de la implicació de tots aquests grups d’interès és el disseny del Pla Estratègic
de l’FNB 2019-2021 (E3.20) aprovat en Junta de Facultat el 19.12.18 (E2.19). Destaquem especialment les jornades
d’stakeholders portades a terme els dies 09.04.18 (E3.21) i 24.10.18 (E3.22). La primera va donar lloc a un document,
Present i Futur de la Facultat de Nàutica de Barcelona. Conclusions de la Jornada d’Stakeholders del 09.04.2019,
que es va traduir també al castellà i es va difondre entre tots els stakeholders, incloent la DGMM. Tota aquesta
informació és pública i accessible a la web a l’apartat Facultat > Qualitat > Pla Estratègic (E2.13).
El Pla Estratègic de l’FNB està en plena implementació, amb reunions trimestrals dels responsables (veure actes de
les reunions dels dies 10.04.19, 26.06.19, 09.10.19 i 11.12.19, E3.23). Els debats en aquestes reunions ens permeten
debatre quins canvis cal efectuar en els plans d’estudis per donar resposta a les necessitats reals de la societat i
sector productiu marítim-portuari (com ara la introducció de nous àmbits de coneixement com la propulsió elèctrica,
el gas natural liquat, o altres aspectes de sostenibilitat).
L’Informe de Seguiment del Pla Estratègic corresponent al primer any es va aprovar en Junta de Facultat el 18.12.19,
és públic i es pot consultar a la web de la Facultat (E3.24). Per a aquest segon any d’implementació, una de les
accions centrals del Pla Estratègic és la celebració el proper 26.02.20 de la Jornada de Connexió Universitat-Empresa
en el Sector Nàutic (E6.18), que comptarà amb la presència del Vicerector de Transferència de Coneixement i
Innovació de la UPC. Aquesta jornada ha estat organitzada conjuntament amb el Barcelona Clúster Nàutic, els
estudiants podran contactar directament amb les empreses i es reflexionarà sobre els continguts dels plans d’estudis
i la demanda present i futura del mercat. També està previst realitzar noves jornades amb d’altres empreses de la
resta d’àmbits afins a l’FNB, com ara el marítim i logístic.

El criteri s’assoleix.
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3.2 El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió
eficient de les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la satisfacció dels grups
d’interès.
Procés de recollida i anàlisi de dades
Seguint les recomanacions d’AUDIT, l’FNB disposa del procés 280.6.1 Recollida de dades i anàlisi de resultats
(E3.12), que inclou la recollida d’informació i de resultats acadèmics i de satisfacció. D’altra banda, a tots els
processos de la versió actual del SAIQ es llisten quins són els indicadors i evidències que cal recollir com a mínim.
El conjunt d’aquests indicadors constitueixen el quadre de comandament de l’FNB.
La recollida de dades és imprescindible per elaborar l’Informe Anual de Qualitat que requereix la ISO 9001, per tant,
està molt sistematitzada. L’evolució temporal dels indicadors dels processos i la seva anàlisi està recollida en els
informes de qualitat anuals disponibles per a tots els grups d’interès a l’apartat Facultat > Qualitat > Evidències i
indicadors del SAIQ (E2.16).
Addicionalment, l’FNB disposa del procediment PG-6.1/QA-02 Auditories Internes (E3.13). Les auditories internes es
realitzen anualment i també aporten informació sobre la gestió dels ensenyaments del centre. D’altra banda, l’emissió
de no conformitats i desviacions sempre va acompanyada de les correccions i accions correctives pertinents.
La satisfacció dels grups d’interès es mesura amb l’ajut d’enquestes, algunes gestionades per l’AQU o la UPC i unes
altres des del propi centre. Els resultats de les diferents enquestes i edicions són públics i es poden consultar a
Facultat > Qualitat > Evidències i indicadors del SAIQ (E2.16).

Enquestes pròpies de l’FNB
A banda dels indicadors recollits als processos, i en funció del context en cada moment, l’FNB porta a terme enquestes
pròpies. El març de 2018 es va passar una my-enquesta als estudiants (el model d’enquesta es mostra a l’Informe
Anual de Qualitat 2018, p46, E3.4), sobretot per conèixer el desenvolupament del nou màster MUENO. El juny de
2019, la mateixa enquesta es va passar però en paper, per tal de millorar el nivell de participació. Amb motiu de la
present acreditació hem portat a terme una tercera edició de l’enquesta el mes de gener, només per als estudiants
de Q1 i Q3 del MUGOIEM i el MUNGTM (E3.25); el mes de maig es passarà als de Q2. També es passarà una
enquesta de satisfacció ad-hoc al PDI dels dos màsters a fi de valorar la seva satisfacció amb la modalitat
semipresencial i altres aspectes dels estudis.
A l’anterior informe de seguiment vam plantejar la millora 280.M.503.2019 (Preparació d’una enquesta pròpia als
ocupadors del nostre sector). Aquesta acció va ser resultat del Pla Estratègic en el que vam constatar que no
disposem de suficient informació objectiva sobre la satisfacció de les empreses que contracten els nostres titulats.
Per manca de temps i recursos no es va poder portar a terme al llarg del 2019, però l’estem preparant per tal de
passar-la el 2020.
D’altra banda, la baixa participació dels titulats del MUGOIEM i el MUNGTM fan que no puguem disposar de les
enquestes AQU sobre satisfacció dels titulats i inserció laboral. Per resoldre aquesta mancança el centre ha preparat
també una enquesta pròpia amb l’ajut del my-enquesta. Aquesta ja es va contemplar al darrer informe de seguiment
dins l’acció de millora 280.M.520.2020 (Realitzar una enquesta de satisfacció als titulats del MUGOIEM i MUNGTM).
El criteri s’assoleix.

3.3 El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a la
millora continuada de la titulació.
Revisió del SAIQ
El SAIQ es revisa anualment segons el procés 280.8.1. Desplegament, Seguiment i Revisió del SAIQ, i Control de la
Documentació (E3.15). El detall de les modificacions introduïdes anualment és públic un cop aprovat per la Junta de
Facultat (E2.19) i es pot consultar a l’apartat “Revisió del SAIQ” dels informes anuals de qualitat (Facultat > Qualitat
> Evidències i indicadors del SAIQ, E2.16).
Destaquem la revisió que es va portar a terme el 2018 amb motiu del canvi de versió de la norma ISO 9001 ja que va
comportar canvis significatius en el sistema (el detall es pot consultar al final de l’IAQ de 2018, E3.4).
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Pla de Millora
El Pla de Millora s’introdueix a l’eina de Seguiment i Acreditació de les Titulacions de la UPC, per tal de que la UPC
estigui informada i facilitar el seguiment. A nivell de centre, a l’FNB el seguiment del pla de millora s’ha portat a terme
tradicionalment dins els informes anuals de qualitat (veure, p.ex., p53 i següents a E3.4). Com que l’FNB ha optat
per realitzar Informes de Seguiment del Centre anuals segons el model pautat de la UPC, estem valorant la possibilitat
de fer el seguiment general del pla de millora només als informes de seguiment (p33 i següents a E2.21) per tal
d’evitar redundàncies, i deixar que l’informe anual de qualitat es centri en el seguiment de les accions i objectius de
qualitat prioritaris.

Objectius de qualitat prioritaris
Addicionalment al pla de millora general, anualment l’FNB dóna prioritat a uns 3 o 4 objectius de qualitat i en fa un
seguiment exhaustiu al llarg de diversos cursos, mentre es considera necessari. Aquests objectius són també objecte
de seguiment per part dels auditors externs de la norma ISO 9001:2015.
Per a cada objectiu de qualitat es plantegen unes accions (tot assignant responsable, recursos i termini d’execució) i
a finals d’any l’Equip Directiu i la Comissió de Qualitat revisen el valor resultant dels indicadors i valoren l’eficàcia de
les accions plantejades. Com a conseqüència d’aquesta anàlisi, es plantegen nous objectius prioritaris i accions per
a l’any següent. El resum dels objectius i les accions s’incorpora a l’informe anual de qualitat que es debat a la
Comissió de Qualitat (E2.20) i s’eleva a la Junta de Facultat per a la seva aprovació (E2.19).
Per al 2020 els objectius prioritaris de qualitat són: un índex de captació en primera opció a GTM del 35%, un
rendiment a la fase inicial del 50% a GTM i del 75% a GNTM i GESTN, un nombre d’estudiants incoming igual o
superior a 14, un nombre d’estudiants outcoming igual o superior a 23 i un nombre d’admissions als màsters de 40
per al MUENO, 20 per MUNGTM i 12 per al MUGOIEM. L’anàlisi de l’eficàcia de les accions de 2019 i les accions
proposades per al 2020 es poden consultar a l’Informe Anual de Qualitat de 2019, a l’apartat “Objectius de qualitat”
(p4, E3.3).

El criteri s’assoleix.
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ESTÀNDARD 4: ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU
El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord amb les
característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants.

4.1 El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions
del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, professional.
Encàrrec docent personalitzat
Els departaments són els proveïdors de professorat al centre. Anualment, abans de l’inici de cada curs acadèmic,
els departaments presenten al centre una proposta d’assignació de professorat per a cada assignatura de les que
tenen encarregades. L’encàrrec docent personalitzat s’aprova en Junta de Facultat (E4.3). Aquest mecanisme fa
que l’assignació de PDI a les diferents assignatures sigui òptima en cada curs acadèmic.
Pel que fa als Treballs Fi de Màster, la Comissió de Projectes de l’FNB aprova l’assignació i contingut dels TFMs
abans que aquests s’iniciïn per garantir la idoneïtat i nivell del treball (E6.6). Tots els professors del màster estan
qualificats per dirigir-los. De tota manera, a fi d’augmentar la participació de doctors al màster i donar formació més
específica orientada a l’adquisició de competències per a la recerca, plantegem l’acció de millora 280.M.525.2020
(Actualitzar el bloc TFM a MUGOIEM i MUNGTM) on, addicionalment al tutor principal, s’assignarà un professor doctor
per a donar suport a tots els treballs i orientar-los cap a la recerca. Aquesta formació ja s’ha assajat en algunes
assignatures de MUNGTM (E5.14) i a la vista dels bons resultats es proposa fer-la extensiva a tots dos màsters per
mitjà del TFM.
Màster universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes
Qualificació: El professorat del MUGOIEM està adscrit als departaments de Ciència i Enginyeria Nàutiques (CEN),
Enginyeria Elèctrica (EE), Enginyeria Electrònica (EEL), Organització d’Empreses (OE) i Enginyeria de Sistemes,
Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII). Per a cada assignatura, el professorat assignat és un especialista de
l’àrea. La titulació acadèmica és la requerida en tots els casos. Addicionalment, sempre que és possible (per tal de
complir amb el conveni STCW i/o les directrius de la DGMM), el professorat disposa de la titulació professional
corresponent (cap de màquines, oficial de màquines).
Experiència: El professorat permanent assignat al MUGOIEM té una àmplia experiència, amb molts anys de
docència, reflectits en el nombre total de quinquennis. Pel que fa al professorat no permanent, el valor afegit és que
són professionals en actiu que poden transmetre la seva experiència professional als estudiants. A més, molts
d’aquests professors també imparteixen classes des de fa anys (E4.1). El professorat també està molt implicat amb
la Facultat: dos dels professors han estat degans, altres tres són o han estat vicedegans, i un ha estat coordinador
d’un grau. El coordinador del màster també hi imparteix docència.
Satisfacció dels estudiants amb la competència docent: Les enquestes quadrimestrals portades a terme per la UPC
mostren una tendència creixent en la satisfacció tant amb les assignatures com amb el professorat. Els resultats del
curs 18/19 no inclouen Q3 perquè no es va cursar.
En conjunt estic satisfet amb aquesta
assignatura
El/la professor/a que ha impartit aquesta
assignatura és un/a bon/a docent

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

3.2

3.3

3.4

3.6

3.8



3.4

3.6

3.7

3.8

4.1



Taula 8. MEM/MUGOIEM. Evolució de la mitjana en les enquestes quadrimestrals de satisfacció amb la docència
(Font: Llibre de dades UPC)

Addicionalment, per tal d’obtenir informació més detallada i qualitativa de l’actuació docent, especialment en la
modalitat semipresencial, l’FNB ha passat enquestes internes pròpies (E3.25).

Màster Universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim. Hores impartides de docència (HIDA)
Qualificació: El professorat del MUNGTM està adscrit als departaments de Ciència i Enginyeria Nàutiques (CEN),
Enginyeria Civil i Ambiental (ECA), Teoria i Història de l’Arquitectura i Tècniques de Comunicació (THATC) i
Organització d’Empreses (OE). Per a cada assignatura, el professorat assignat és un especialista de l’àrea. La
titulació acadèmica és la requerida en tots els casos. Addicionalment, sempre que és possible, el professorat disposa
de la titulació professional corresponent (capità/ana, pilot).
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Experiència: El professorat permanent assignat al MUNGTM té una àmplia experiència docent, amb molts anys de
docència, reflectits en el nombre total de quinquennis. Pel que fa al professorat no permanent, el valor afegit és que
són professionals en actiu que poden transmetre la seva experiència professional als estudiants. A més, molts
d’aquests professors també imparteixen classes des de fa anys (E4.2). El professorat també està molt implicat amb
la Facultat: un dels professors és l’actual degà, dos dels altres professors han estat degans, altres tres són o han
estat vicedegans, un ha estat coordinador d’un grau i una és la responsable dels cursos d’especialitat. La
coordinadora del màster també hi imparteix docència.
Satisfacció dels estudiants: Les enquestes quadrimestrals portades a terme per la UPC mostren el nivell general de
satisfacció tant amb les assignatures com amb el professorat. Els resultats del curs 18/19 no inclouen Q3 perquè no
es va cursar i els ha calculat el propi centre a partir dels resultats de cada assignatura.
14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

3.2

3.5

3.5

3.5

3.6



3.6

3.8

3.8

3.7

3.9



En conjunt estic satisfet amb aquesta
assignatura
El/la professor/a que ha impartit aquesta
assignatura és un/a bon/a docent

Taula 9. MENTM/MUNGTM. Evolució de la mitjana en les enquestes quadrimestrals de satisfacció amb la
docència (Font: Llibre de de dades UPC i centre)

Addicionalment, per tal d’obtenir informació més detallada i qualitativa de l’actuació docent, especialment en la
modalitat semipresencial, l’FNB ha passat enquestes internes pròpies (E3.25).

Professorat doctor
La Taula 10 mostra el total de professorat de centre, permanent i no permanent, doctor i no doctor.
Permanent Doctor
Permanent No Doctor
No Permanent Doctor
No Permanent No Doctor
Total

2014/2015
19
5
4
17
45

2015/2016
18
5
7
19
49

2016/2017
19
4
10
19
52

2017/2018
18
4
13
21
56

2018/2019
18
4
13
20
55

Taula 10. Plantilla FNB segons doctorat (Font: Llibre de dades de la UPC)

Nombre de doctors a MUGOIEM: La memòria de la titulació especifica un percentatge de PDI doctor del 84.8%. Tot
i que el curs 17/18 (només es va impartir el Q2) el percentatge de doctors va ser del 100%, la recent jubilació d’un
professor i el canvi de centre d’un lector han fet que el curs 19/20 el percentatge sigui del 80% (12 doctors de 16
professors). Dels quatre professors no doctors, dos tenen molta experiència docent (sumen 8 trams docents) i els
altres dos són reconeguts professionals del sector. Considerem doncs que és una molt bona plantilla de professors
i que està equilibrada pel que fa a la docència, la recerca i la relació de primera mà amb l’entorn laboral.

Permanent doctor (TU, AGR)
Permanent doctor (COL)
Permanent no doctor (COL)
Lector doctor
Associat doctor
Associat no doctor
Altres doctor
Altres no doctor

2016/2017
7
2
1
2
-

2017/2018
2
1
-

2018/2019
8
2
1
3
1
-

2019/2020
9
2
3
2
-

Taula 11. Professorat MUGOIEM (Font: Llibre de dades de la UPC)

Nombre de doctors a MUGNTM: La memòria de la titulació especifica un percentatge de PDI doctor del 74.5%. El
present curs 19/20 el percentatge és del 53% (8 doctors de 15 professors), el que suposa una millora respecte el 48%
i 44% dels dos primers cursos. Val a dir que, dels 7 professors no doctors, dues professores i un professor són
doctorands, de manera que quan defensin la tesi incrementaran el percentatge significativament. En tot cas, la
plantilla considerem que està equilibrada, amb professors amb molta experiència docent, investigadora i relacionats
directament amb el mercat laboral.
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Permanent doctor (TU, AGR)
Permanent doctor (COL)
Permanent no doctor (TEU, COL)
Lector doctor
Associat doctor
Associat no doctor
Altres doctor
Altres no doctor
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2016/2017
4
2
2
1
1
5
-

2017/2018
2
2
-

2018/2019
5
2
2
1
2
6
-

2019/2020
6
1
3
1
3
1

Taula 12. Professorat MUNGTM (Font: Llibre de dades de la UPC)

Hi ha un desajust entre el percentatge de doctors que apareix a les memòries i el que disposem de manera efectiva
als dos màsters. Tot i així, pensem que en cap cas els màsters es veuen perjudicats per aquest fet. Dels professors
no doctors, els associats són reconeguts professionals i donen valor afegit als màsters per la seva relació directa amb
la indústria del sector mentre que els col·laboradors són professors molt experimentats i molt ben valorats en tots els
indicadors de docència (qualificació A a l’apartat de docència del règim de dedicació, E4.1, E4.2).
Per resoldre aquesta discrepància, a banda de l’acció de millora 280.M.525.2020 (Actualitzar el bloc TFM a
MUGOIEM i MUNGTM), es proposa l’acció 280.M.524.2020 (Adequació dels requeriments de professorat al
MUGOIEM i MUNGTM), de modificació dels percentatges de les memòries.

Producció científica
El MUGOIEM i el MUNGTM són màsters que donen accés a les titulacions professionals de Cap de Màquines de la
MM i Capità/ana de la MM. No són per tant màsters tan enfocats a la recerca i posterior realització del doctorat com
poden ser altres màsters de la UPC. Tot i així, el nombre de doctors i doctorands entre el professorat que disposa
de titulació professional de la MM és molt alt (E4.1).
En relació als projectes de recerca, cada professor fa recerca en el seu camp d’expertesa. La producció científica
del PDI de la UPC és pública i es pot consultar al portal FUTUR de la UPC (E4.4). Considerem que el nivell de
producció és adequat i destaquem el paper del professorat de l’FNB a nivell internacional, amb l’organització del
congrés de la IAMU l’octubre de 2018 (E4.5) i la participació en projectes de recerca com ara el Mona Lisa STM
(E4.6).

El criteri s’assoleix.

4.2 El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les
seves funcions i atendre els estudiants.
Màster Universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes
El nombre de professors és suficient per impartir la titulació i atendre els estudiants. De fet, els grups són reduïts
(especialment a Q2 i Q3, entre 4 i 5 estudiants el curs 19/20) i això permet fer un seguiment més personalitzat de
l’aprenentatge dels estudiants.
Pel que fa a l’evolució de la plantilla, la següent taula mostra les hores impartides de docència (HIDA) per categoria.
MUGOIEM
% HIDA permanent doctor (CAT, TU, AGR)
% HIDA permanent no doctor (COL)
% HIDA associat doctor
% HIDA associat no doctor
% HIDA del PDI amb tram de docència viu
% HIDA del PDI amb tram de recerca viu
% HIDA permanent
% HIDA doctor

16/17
66,2
16,9
4,2
12,6
74,7
67,6
83,1
70,4

17/18
66,7
33,3
66,7
33,3
66,7
100

18/19
66,1
14,3
19,6
63,6
18,8
71,3
80

Taula 13. Evolució de la composició del PDI. MUGOIEM (Font: Llibre de dades UPC)
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Màster Universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim
El nombre de professors és suficient per impartir la titulació i atendre els estudiants. Els grups no són nombrosos
(entre 23 i 24 estudiants el curs 19/20) i això facilita el seguiment personalitzat de l’aprenentatge.
Pel que fa a les hores impartides de docència (HIDA), la següent taula mostres les dades dels darrers cursos.

MUNGTM
% HIDA permanent doctor (CAT, TU, AGR)
% HIDA permanent doctor (COL)
% HIDA permanent no doctor (TEU, COL)
% HIDA lector
% HIDA associat doctor
% HIDA associat no doctor
% HIDA del PDI amb tram de docència viu
% HIDA del PDI amb tram de recerca viu
% HIDA permanent
% HIDA doctor

16/17
25,9
12,4
17,2
5,7
4,3
34,4
46,9
8,6
55,5
48,3

17/18
44,4
55,6
44,4
33,3
44,4
44,4

18/19
45,8
14,4
9,8
30,4
49,9
13,6
35,8
55,6

Taula 14. Composició del PDI. MUNGTM (Font: Llibre de dades UPC)

El criteri s’assoleix.

4.3 La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i
investigadora del professorat.
Formació contínua
Per a la formació contínua del PDI comptem amb l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UPC. L’ICE realitza
una oferta continuada de cursos i el PDI va assistint a les diferents edicions segons els seus interessos, necessitats
i compatibilitats horàries. El PDI també pot sol·licitar que s’imparteixin cursos que són del seu interès i addicionalment,
si cursa uns determinats cursos obligatoris i optatius, pot acabar obtenint el postgrau en Ensenyament Universitari en
Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM).
A fi de facilitar l’assistència als cursos s’ha demanat sempre que es facin a les instal·lacions de l’FNB. Exemples
recents d’aquesta formació a les nostres instal·lacions són:








“Taller pràctic sobre els Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) dels programes formatius de la
UPC” (19.01.18).
“Coaching per a professorat universitari que imparteix docència en anglès (FNB)” (05-28.06.18)
“Formació de Formadors. Curs d'entrenament per a instructors segons model OMI 6.09” (04-22.06.18)
“Disseny, desenvolupament i avaluació d’assignatures en línia i/o semipresencials” (curs virtual, 05.04.18 –
10.05.18)
“Recursos per a impulsar l’acció tutorial (FNB)” (31.10.18 – 14.11.18)
“Recursos per a arribar a acords en els conflictes dels equips de treball” (19.02.19 – 05.03.19)
“Coaching per a professorat universitari que imparteix docència en anglès (FNB)” (09.05.19 - 28.06.19)

El llista de PDI de l’FNB que ha participat als diferents cursos de l’ICE els darrers dos anys es pot consultar a E4.7.
Cal fer especial esment al curs de Formació de Formadors (E4.9). Aquesta formació és un requeriment del conveni
STCW que aplica a tots els professors que han d’impartir assignatures que contenen alguna competència STCW. A
l’FNB el curs de Formació de Formadors segons el curs model 6.09 de la Organització Marítima Mundial (OMI) s’ha
ofert a la totalitat dels professors de l’FNB. Fins al moment s’han realitzat tres edicions (la segona organitzada per la
Fundació Politècnica), a les quals han participat un total de 37 professors de la Facultat, i estem preparant la quarta
edició per aquest any. També destaquem els cursos de docència en anglès (E4.10), el curs de recursos per als
professors tutors (E4.11) i, sobretot, el curs de Disseny d’assignatures semipresencials (E4.8) del qual ja s’ha
demanat una segona edició, ara més centrada en les eines.

Activitat investigadora
La Facultat recolza la participació en projectes de recerca, tribunals de tesi i congressos del seu professorat. Quan
el PDI ha de viatjar per aquests motius ho introdueix a l’aplicatiu d’incidències de docència a la intranet de la Facultat
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i es prenen mesures per recuperar les classes o fer substitucions. El pas a la modalitat semipresencial d’aquests
màsters dona més flexibilitat a l’hora de compaginar docència i recerca.
Finalment, pel que fa a la formació per a la recerca, la Biblioteca de l’FNB regularment porta a terme diversos tallers
relacionats amb la publicació dels resultats (publicació en accés obert, Mendeley) i el centre també ha sol·licitat per
a aquest any a l’ICE formació per a la redacció i publicació en revistes JCR d’articles de recerca.

Enquesta de satisfacció PDI
A la darrera enquesta de satisfacció del PDI de l’FNB l’abril de 2018 (E3.28), la pregunta “El suport institucional
(formació, ajuts, mobilitat, etc.) per al desenvolupament de l’activitat docent” ha obtingut una mitjana de 3,4 (desviació
0,93, participació 44,6%) en una escala de 1 a 5. A l’enquesta anterior, de 2015, la mitjana va ser de 3,76 (però amb
una desviació de 1,3 i una participació del 30%).

El criteri s’assoleix.
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ESTÀNDARD 5: EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L'APRENENTATGE
El centre docent disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per a l’aprenentatge de l’alumnat.

5.1 Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els
d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral.
El procés clau 280.3.2 del SAIQ és el que fa referència a l’Orientació i Suport de l’Estudiantat (E3.9) i es concreta en
el Pla d’Acció Tutorial (E5.3) i el Pla d’Acollida (E5.5). Per la seva banda, el Pla d’Orientació Professional (E5.6)
prové del procés 280.3.5 de Gestió de l’Orientació Professional (E3.10).
Pla d’Acció Tutorial
El curs 18/19, amb motiu de la impartició simultània per primera vegada de les sis titulacions de l’FNB, es van
incorporar nous tutors al Pla d’Acció Tutorial (E5.3), es va refer el Manual de el/la Tutor/a (E5.4) i es va portar a terme
un curs de Recursos per a l’Acció Tutorial organitzat per l’ICE (E4.11).
Cada curs acadèmic es fa una crida als professors per a la tutorització d’estudiants de nou ingrés per correu electrònic
i el conjunt de tutors es reuneix amb la Cap d’Estudis a l’inici del curs per tal de consensuar les línies d’actuació,
intercanviar experiències i identificar les necessitats. Aquest any, a la reunió del 25.09.19, es va generar nou material
comú per a la tasca tutorial. D’altra banda, el Centre de Càlcul de l’FNB posa a disposició de cada tutor i els seus
tutoritzats un curs específic a la plataforma Atenea i són els professors els que reserven les aules per a les reunions
amb els seu grup d’estudiants tutoritzats per mitjà de la intranet del centre.
En general, els professors i estudiants estan satisfets amb les tutories. A la darrera enquesta de satisfacció amb els
serveis de l’FNB el 2018 (E3.27) la mitjana de satisfacció del PDI amb les tutories és de 3.62 i per part dels estudiant
és de 3.05 (escala de valoració de 1 a 5). Tot i que els tutors s’assignen per a tot el recorregut de la titulació, a la
pràctica és al primer curs quan hi ha més activitat.
Pel que fa als màsters, és difícil valorar l’impacte de les tutories en els indicadors de rendiment acadèmic ja que des
de l’inici de les titulacions hi ha hagut acció tutorial i els estudiants de màster no tenen tanta necessitat d’orientació
pel fet d’haver cursat ja un grau. En tot cas, com a resultat de l’intercanvi d’impressions a les reunions de professors
tutors, creiem que l’impacte és positiu tot i que no és un dels factors que més influeixen en els indicadors de rendiment.
Enguany s’ha decidit que sigui primordialment el coordinador de cadascú dels Màsters qui tutoritzi els nous estudiants.
Com que les tutories són una activitat voluntària, el professorat que hi participa ho fa molt motivat i repeteix curs rere
curs. Els estudiants estan en general menys implicats que el professorat, i si bé assisteixen a les primeres reunions,
a mida que avança el curs la seva assistència a les activitats de tutoria va disminuint. Al Pla d’Acció Tutorial es fa
una recomanació sobre el nombre i contingut de cadascuna de les sessions de tutoria. Aquest Pla es va revisar el
2018 a fi d’anar-lo adaptant a les necessitats dels estudiants.
Pla d’Orientació Professional
Enguany l’FNB ha estat la seu de la trobada anual d’Alumni UPC (E6.16) i en el moment d’elaborar el present informe
s’estan portant a terme gestions per crear el Club d’Alumni propi de l’FNB per tal d’intensificar les activitats de
networking entre els estudiants, titulats i ocupadors. D’altra banda, Alumni UPC (E6.15) ha organitzat diversos tallers
d’orientació laboral (“Prepara’t i ves per feina” 10.04.17, “Ocupa’t amb internet” 11.04.18). Enguany, és la Biblioteca
de l’FNB la que portarà a terme el 12.02.20 un taller per preparar el currículum vitae i amb recursos per a la cerca de
feina obert a tots els estudiants de l’FNB (E6.17).
D’altra banda, en el marc del Pla Estratègic 2019-2021 (E3.19) , l’FNB té com a objectiu enfortir els llaços amb les
empreses properes del sector. De fet dos dels objectius estratègics han estat assignats a professionals externs del
sector i un altre objectiu estratègic consisteix en la creació d’un Consell Assessor Extern per a l’FNB. Al darrer informe
de seguiment es va proposar l’acció de millora 280.M.516.2020 (Organitzar un fòrum/jornada d’empreses). En el
moment de redactar aquest informe la Jornada de Connexió Universitat-Empresa en el Sector Nàutic ja ha estat
organitzada amb l’ajut del Barcelona Clúster Nàutic i es portarà a terme el 26.02.20 a les instal·lacions de la Facultat
(E6.18).
Finalment, per tal de conèixer la satisfacció dels ocupadors amb els nostres titulats, s’està portant a terme l’enquesta
que es va proposar com a acció de millora al darrer informe de seguiment (E3.25), on també es va proposar com a
acció de millora l’actualització del procediment de la borsa de treball per tal de fer-lo més àgil i que doni més informació
280.M.506.2019 (Millora del procediment d’ofertes de feina i pràctiques externes).

El criteri s’assoleix.
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5.2 Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques
de la titulació.
El llistat d’espais, equipaments i serveis està disponible a la web del centre, a l’apartat Facultat (E2.12).

Laboratoris
Les dimensions dels laboratoris de l’FNB són petites degut a les dimensions de l’edifici històric on està ubicada. Això
ens obliga a fer grups de pràctiques reduïts i repetir les sessions diverses vegades. En el cas dels màsters això no
és problema perquè els grups ja són petits.
D‘altra banda, en seguiments anteriors hem trobat a faltar un laboratori específic per portar a terme treballs de fi de
grau/màster. Dins el marc del Pla Estratègic es va definir el repte “Adequació dels recursos materials” per portar a
terme un estudi de la situació actual i de les necessitats presents i futures i actuar en conseqüència i dins de les
possibilitats pressupostàries. L’any passat es va plantejat l’acció de millora 280.M.519.2020 (Millora dels laboratoris)
i en aquests moments ja han començat les accions per a l’adequació dels laboratoris d’Assajos No Destructius i
Automàtica i Projectes.

Equipaments
Els darrers anys l’FNB ve portant a terme dues convocatòries anuals d’ajuts “Convocatòria d’ajuts per a la realització
de TFG/TFM innovadors” i “Convocatòria d’ajuts per a la millora d’equipaments docents i infraestructures de l’FNB”.
La convocatòria de “Renovació d’equipament docent obsolet de la UPC” de 2019 també ens ha permès renovar els
equipaments dels laboratoris d’Electricitat, Electrònica i Química. Valorem molt positivament tots aquests ajuts ja que
ens permeten mantenir els equipaments dels laboratoris al dia.

Simuladors
Hi ha competències STCW que s’assoleixen per mitjà d’exercicis de simulació. Els simuladors han d’estar actualitzats
i homologats, però són molt cars. En aquests moments el simulador de càrregues líquides i el de màquines han
quedat obsolets perquè ha sortit una nova versió. L’empresa, TRANSAS, només ha homologat la darrera versió. En
el moment de redactar aquest informe, hem aconseguit el finançament per actualitzar el simulador de càrregues
líquides i tenim el compromís per part de la UPC d’adquirir el nou simulador de màquines i mòdul d’alta tensió tant
aviat com els diners arribin de la Generalitat.

Campus virtual ATENEA
El Campus virtual ATENEA (E5.1), basat en Moodle, és la principal eina per a la docència a distància que la UPC
posa al nostre servei. És on es carreguen els cursos oficials junt amb els llistats d’estudiants i professorat provinents
de l’eina PRISMA (E5.2) de gestió dels estudis de la UPC. El Campus virtual millora curs a curs amb noves
funcionalitats i, en concret, en el cas de la docència semipresencial, permet l’ús de recursos audiovisuals i elaboració
de qüestionaris, entre altres. Algunes assignatures dels nostres màsters fan part de l’avaluació contínua mitjançant
aquests qüestionaris.

Fons de la Biblioteca
La Biblioteca de l’FNB compta amb el procediment PE-5.1-SG-04 Adquisició de Material Bibliogràfic (E3.11) i dona
prioritat a les adquisicions de la bibliografia referenciada en les assignatures dels graus i màsters. També està oberta
a suggeriments de compra per part de PDI, estudiants i pas. Monitoritza les diferents seccions de la col·lecció per tal
que estigui prou representada i adquireix els documents que es consideren. Els documents referenciats de les
assignatures dels màsters s'han anat adquirint en la mesura del possible i a mida que s'han anat programant noves
assignatures. Hi ha una comunicació efectiva i continuada amb el PDI.
La Biblioteca dona accés també als recursos electrònics subscrits com ara llibres, revistes i bases de dades. Aquests
recursos són fonamentals per als ensenyaments semipresencials. L’accés a la biblioteca digital es fa a través de
qualsevol dispositiu amb connexió a internet prèvia autenticació.
A banda, la Biblioteca està molt implicada amb els ensenyaments de la Facultat, amb l’elaboració de material de
suport a l’aprenentatge, com ara la gravació de les conferències que s’hi porten a terme a l’FNB, la redacció de la
Guia d’elaboració de TFG i TFM (E5.11), la participació en xerrades des de 2017 per augmentar la qualitat dels TFG
i TFM (E5.13), l’organització del taller de recursos per buscar feina (E6.17), la revisió tècnica dels pòsters que
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participen al concurs anual de pòsters de TFG i TFM (E5.9) i la formació en recursos per a la recerca en l’àmbit nàutic
(E5.14).
Les dades quantificades més significatives d'ús de la Biblioteca són públiques i es poden consultar a E5.8. D’altra
banda, els resultats de l’enquesta sobre la satisfacció dels usuaris de la biblioteca es estan disponibles a E5.7. Les
dades no estan desglossades per titulació sinó que són dades globals per centre. La Taula 15 mostra els principals
indicadors de satisfacció en una escala de l’1 al 5.

Cobertura necessitats informatives
Els espais
Els equipaments
La web de la biblioteca
L’atenció del personal
Satisfacció global

2019
4,4
3,9
4.1
4,3
5
4,2

Taula 15. Satisfacció dels usuaris amb la Biblioteca de l’FNB

Enquesta de satisfacció amb els serveis
En general, la satisfacció dels estudiants amb els serveis és bona i ha augmentat des del 2015 del 3.23 al 3.46
l’octubre de 2018 (mitjanes, escala de valoració de 1 a 5). Els recursos digitals (campus virtual, intranet) han passat
de 4.27 a 4.43 i la Biblioteca del 4.04 al 4.08. Pel que fa a les instal·lacions i equipaments la següent taula mostra
les valoracions:

Aules informàtiques (hardware i software)
Aules docents
Laboratoris docents
Taller
Aules d’estudi
Simuladors

2015
3.14
2.71
2.71
-

2018
3.45
3.46
3.10
3.65
2.37
3.33





Taula 16. Satisfacció amb les instal·lacions i equipaments
Els resultats complets de l’enquesta de serveis són públics i es poden consultar a E3.27. La propera enquesta es
portarà a terme el maig de 2020.
El criteri s’assoleix.
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ESTÀNDARD 6: QUALITAT DELS RESULTATS DELS PROGRAMES FORMATIUS
Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació. Els resultats d’aquests
processos són adequats tant pel que fa als assoliments acadèmics, que es corresponen amb el nivell del MECES de
la titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics, de satisfacció i laborals.

6.1 Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i
amb el nivell del MECES de la titulació.
Màster Universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes
La finalitat del MUGOIEM és proporcionar els coneixements i les competències per dissenyar, operar, mantenir,
planificar i gestionar instal·lacions marines des d’una perspectiva interdisciplinària abordant els aspectes econòmics
de seguretat i mediambientals de l’enginyeria marina. Aquest màster dona accés a la professió regulada de Cap de
Màquines de la Marina Mercant.

Estructura del pla d’estudis: Consta de 90 ECTS (E6.3). Totes les assignatures són de 5 ECTS i estan repartides en
tres quadrimestres Q1, Q2 i Q3. El Q3, a més, inclou el Treball Fi de Màster (TFM) de 15 ECTS. No hi ha assignatures
optatives ni pràctiques externes ni reconeixement de crèdits. La semipresencialitat es concreta en sessions de dues
hores i mitja per cada assignatura repartides en tres setmanes presencials durant cada quadrimestre i una setmana
d’avaluació al final del mateix.

Assignatures: El Q1 consta de 6 assignatures (700, 703, 704, 705, 706, 707), és comú amb MUNGTM i s’imparteix
el quadrimestre de tardor. El Q2 consta de 6 assignatures específiques (718, 719, 720, 721, 722, 723) i s’imparteix
el quadrimestre de primavera. Finalment el Q3 inclou tres assignatures específiques (724, 725 i 726) i s’imparteix el
quadrimestre de tardor. Aquest darrer quadrimestre té la meitat d’assignatures per permetre la realització simultània
del TFM i poder enllestir els estudis en un any i mig. Les fitxes docents de les assignatures es poden consultar a
E6.1, apartat “Pla d’estudis 2016”.

A continuació es fa una valoració de la metodologia, el nivell d’assoliment de la formació i la satisfacció dels estudiants
posant el focus en dues assignatures de la llista proposada per l’AQU: 704 Gestió de sistemes integrats. Seguretat,
medi ambient i qualitat (Q1) i 722 Sistemes de propulsió i planta elèctrica (Q2).

Metodologia:
La metodologia emprada a la 704 combina el mètode expositiu de les classes presencials amb el treball autònom de
contingut teòric i l’aprenentatge autònom mitjançant la resolució d’exercicis i problemes. Per la seva banda, a la 722
es porta a terme l’anàlisi d’aplicacions reals i l’estudi de casos i articles sobre temes de l’assignatura; els treballs són
de realització individual i tot l’aprenentatge va enfocat al desenvolupament d’actituds i aptituds per a l’operació dels
sistemes elèctrics del vaixell. L’assignatura 722 inclou les pràctiques obligatòries (10 hores) al Laboratori d’Electricitat
a les sessions presencials.
En tots dos casos la planificació setmanal de l’assignatura es publica a principi de curs a Atenea i els materials de
treball es publiquen també amb molta antelació per tal de facilitar que l’estudiant es pugui planificar la feina.
En el moment de redactar aquest informe, disposem dels resultats de l’enquesta interna (E3.25) de la 704 (els
resultats de la 722 els obtindrem el mes de juny). A l’apartat “Indica els 3 aspectes de l'assignatura que t'hagin resultat
més satisfactoris” destaquem les següents respostes:
Una bona planificació; Activitats interessants; Continguts clars.
Explicaciones claras y entretenidas en las sesiones presenciales por parte del profesor
Feines disponibles des del primer dia, Temari disponible des del primer dia, Bones classes, atenció per correu i
bons apunts
Mentre que a l’apartat “Indica els 3 aspectes més rellevants de l'assignatura que creguis que s'han de millorar” les
respostes han estat
Muestra de ejemplos que sirvan como guías
Ampliar una mica més el temari de rsc
D’altra banda el 100% dels estudiants que ha respost totalment l’enquesta (17 de 33) han contestat “Sí” a les següents
preguntes: “Creus que els materials han estat adients?”, “Creus que els recursos de docència semipresencial han
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estat adients?”, “Creus que les tasques proposades has estat adients?”, “T'ha estat fàcil seguir el curs (i no despenjarte)?” i “Creus que el curs ha estat ben planificat?”.
Pel que fa a l’actuació docent del professor de la 704, el 100% dels estudiants que ha respost totalment l’enquesta
interna (17 de 33) han contestat “Sí” a les següents preguntes: “El/La professor/a ha atès adequadament les teves
consultes (presencialment i/o no presencialment)?” i “Creus que la metodologia emprada pel/per la professor/a és
adient (en general i pel que fa a la modalitat semipresencial)?”
Considerem que la metodologia és adequada per assolir els objectius de l’aprenentatge, combina diferents tasques,
ben planificades al llarg del curs i conegudes des de principi de curs pels estudiants. A més, els estudiants estan
molt satisfets de l’atenció rebuda per part dels docents a l’hora de resoldre dubtes, punt fonamental si tenim en compte
que la modalitat és semipresencial.

Nivell d’assoliment de formació:
Pel que fa a la 704 el recull de treballs (E6.5) demostra que al superar l’assignatura els estudiants són coneixedors
de les diferents normes i reglaments, que coneixen els riscos marítims i de seguretat, des de la perspectiva de
l’enginyeria i de la operativa, i que són capaços de portar a terme auditories en aquests camps.
El 94.12% dels estudiants han contestat “Sí” a la pregunta de l’enquesta interna “El teu interès en la matèria ha
augmentat com a resultat d'aquest curs?” i el 100% han contestat “Sí” a la pregunta “Has après coses que consideres
valuoses?”.
Pel que fa a la 722 el recull de projectes (E6.5) demostra que al superar l’assignatura els estudiants són capaços
d’entendre els esquemes i connexions dels diferents tipus de màquines i instal·lacions elèctriques, que coneixen els
sistemes de regulació en generadors síncrons i d’arrancada i variació de velocitat en motors. També demostren que
són capaços de fer càlculs i resoldre problemes de màquines i sistemes elèctrics fent servir els circuits equivalents.
Pel que fa a les competències SCTW de la taula A-III/2 els estudiants adquireixen competències per gestionar i operar
equips e provar, detectar averies i reparar equips elèctrics.
Considerem que el nivell d’assoliment de la formació s’ajusta al requerit pel MECES.

Satisfacció de l’estudiantat:
La següent taula mostra els resultats de les enquestes pel que fa a la satisfacció amb les assignatures i el professorat
que les imparteix. L’enquesta interna es va portar a terme entre el 27.01.20 i el 18.02.20 i l’escala és de l’1 al 10. De
moment, només tenim els resultats corresponents a la 704 ja que la 722 s’impartirà al llarg del segon quadrimestre i
no serà fins el juny que passarem l’enquesta. Per la seva banda, la resta de dades de la taula (escala de 1 a 5)
corresponen a les enquestes oficials de la UPC (E3.29). Els resultats pel que fa a les assignatures corresponen a la
pregunta clau “En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura” i pel que fa al professorat a la pregunta clau
“Penso que el/la professor/a és un/a bon/a docent”. Entre parèntesi es mostra la participació.

Valoració assignatura

Valoració professorat

assignatura

Global*

16/17

18/19

16/17

18/19

704

8,71 (55%)

4,1 (53%)

3,5 (32%)

4,56 (47%)

4,43 (28%)

722

N/D

4,71 (100%)

N/D

4,83 (100%)

N/D

(*) Enquesta interna
Taula 17. Satisfacció dels estudiants del MUGOIEM amb la formació i professorat

Per tal de contextualitzar aquests resultats, cal tenir en comte que la mitjana a la UPC està al voltant del 3,5 en
assignatures i del 3,9 en professorat.
Finalment, pel que fa al professor de la 704, el 100% dels estudiants que ha respost totalment l’enquesta interna (17
de 33) han contestat “Sí” a la pregunta “Creus que el coneixement del/de la professor/a sobre la matèria és adient?”.
I els comentaris lliures han estat:
Muy buen conocimiento de la materia y muy buenas explicaciones, uno de los mejores profesores de este
máster
Dels millors professors, bones classes magistrals
Per tot l’exposat podem concloure que els estudiants estan molt satisfets amb el professorat, la qual cosa ens referma
en el convenciment de que el professorat és un punt fort del màster.
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Màster Universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim
La finalitat del Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim és proporcionar una bona capacitació en
els camps de coneixement vinculats a l’enginyeria nàutica i el transport marítim: estructura i comportament dels bucs
i vaixells a la mar, logística del transport marítim i gestió mediambiental. Aquest màster dona accés a la professió
regulada de Capità/ana de la Marina Mercant.

Estructura del pla d’estudis: Consta de 90 ECTS (E6.4). Totes les assignatures són de 5 ECTS i estan repartides en
tres quadrimestres Q1, Q2 i Q3. El Q3, a més, inclou el Treball Fi de Màster (TFM) de 15 ECTS. No hi ha assignatures
optatives ni pràctiques externes ni reconeixement de crèdits. La semipresencialitat es concreta en sessions de dues
hores i mitja per cada assignatura repartides en tres setmanes presencials durant cada quadrimestre i una setmana
d’avaluació al final del mateix.

Assignatures: El Q1 consta de 6 assignatures (700, 703, 704, 705, 706, 707), és comú amb MUGOIEM i s’imparteix
el quadrimestre de tardor. El Q2 consta de 6 assignatures específiques (708, 709, 710, 711, 712, 713) i s’imparteix
el quadrimestre de primavera. Finalment el Q3 inclou tres assignatures específiques (714, 715 i 716) i s’imparteix el
quadrimestre de tardor. Aquest darrer quadrimestre té la meitat d’assignatures per permetre la realització simultània
del TFM i poder enllestir els estudis en un any i mig. Les fitxes docents de les assignatures es poden consultar a
E6.2, apartat “Pla d’estudis 2016”.

A continuació es fa una valoració de la metodologia, el nivell d’assoliment de la formació i la satisfacció dels estudiants
posant el focus en dues assignatures de la llista proposada per l’AQU: 703 Gestió de la seguretat marítima i
mediambiental (Q1) i 716 Dinàmica del vaixell (Q3).

Metodologia:
La metodologia de la 703 combina el mètode expositiu (lliçó magistral) a les sessions presencials amb l’aprenentatge
autònom per mitjà de treballs teòrics i resolució d’exercicis (casos d’estudi).
Pel que fa als resultats de l’enquesta interna (E3.25) amb una participació de 11 estudiants sobre 32, a l’apartat
“Indica els 3 aspectes de l'assignatura que t'hagin resultat més satisfactoris” destaquem les respostes:
Tema tratado muy importante
Trabajo realizado muy interesante
Mentre que a l’apartat “Indica els 3 aspectes més rellevants de l'assignatura que creguis que s'han de millorar” la
resposta ha estat
Teniendo en cuenta que hay alumnos provenientes de máquinas, se debería empezar, sobretodo las
explicaciones del
profesor, desde un nivel más bajo, sin dar por supuesto que ya se sabe todo
D’altra banda, els percentatges que han contestat “Sí” a les següents preguntes és: “Creus que els materials han
estat adients?” 81,82%, “Creus que els recursos de docència semipresencial han estat adients?” 81,82%, “Creus que
les tasques proposades has estat adients?” 90,91%, “T'ha estat fàcil seguir el curs (i no despenjar-te)?” 81,82% i
“Creus que el curs ha estat ben planificat?” 81,82%.
En el cas de la 716 la metodologia docent combina el mètode expositiu (lliçó magistral) i les classes expositives
participatives a les sessions presencials, amb l’aprenentatge autònom mitjançant la resolució d’exercicis i basat en
problemes i projectes.
Pel que fa als resultats de l’enquesta interna (E3.25) amb una participació de 11 estudiants sobre 23, a l’apartat
“Indica els 3 aspectes de l'assignatura que t'hagin resultat més satisfactoris” destaquem les següents respostes:
El contingut, la comunicació amb la docent era bona a través d’Atenea, s’han seguit les pautes marcades a la
guia docent i els documents penjats a Atenea eren clars i ben estructurats
(...) els continguts molt ben temporitzats, els quals permeten la planificació per part de l'alumnat sobretot per
aquell que es troba navegant.
Assignatura de temari super important en l'àmbit de la nàutica.
Adequació de l'assignatura a la semi presencialitat.
Mentre que a l’apartat “Indica els 3 aspectes més rellevants de l'assignatura que creguis que s'han de millorar” les
respostes més destacables han estat:
Crec que una part del temari es podria detallar més
Ajustar los horarios o los días de las clases presenciales para que no coincidan el Q1 y el Q3
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D’altra banda, el 100% dels estudiants que han completat l’enquesta han contestat “Sí” a les següents preguntes:
“Creus que els materials han estat adients?”, “Creus que els recursos de docència semipresencial han estat adients?”,
“Creus que les tasques proposades has estat adients?”, “T'ha estat fàcil seguir el curs (i no despenjar-te)?” i “Creus
que el curs ha estat ben planificat?”.
En tots dos casos la planificació setmanal de l’assignatura es publica a principi de curs a Atenea i els materials de
treball es publiquen també amb molta antelació per tal de facilitar que l’estudiant es pugui planificar la feina.
Considerem doncs que la metodologia és adequada per assolir els objectius de l’aprenentatge, combina diferents
tasques, ben planificades al llarg del curs i conegudes des de principi de curs pels estudiants. Volem destacar també
l’accessibilitat del professorat per resoldre dubtes ja que aquest punt és fonamental en els ensenyaments
semipresencials.

Nivell d’assoliment de formació:
Els treballs de la 703 (E6.5) mostren que un cop superada l’assignatura els estudiants disposen d’una formació que
cobreix diferents aspectes relacionats amb els riscos marítims i la gestió de la seguretat operacional, incloent el
coneixement de la normativa i els requeriments de seguretat i salut.
El 63,64% dels estudiants han contestat “Sí” a la pregunta de l’enquesta interna “El teu interès en la matèria ha
augmentat com a resultat d'aquest curs?” i el 72,73% han contestat “Sí” a la pregunta “Has après coses que
consideres valuoses?”.
Pel que fa a la 716 les evidències presentades (E6.5) mostren que quan supera l’assignatura l’estudiant disposa d’uns
coneixements bàsics dels moviments i dels esforços produïts per les onades en els sistemes marins, i és capaç
d’analitzar el comportament d’un vaixell i predir la seva resposta en funció del seu estat de càrrega i de les condicions
de mar i vent.
El 90,91% dels estudiants han contestat “Sí” a les preguntes de l’enquesta interna “El teu interès en la matèria ha
augmentat com a resultat d'aquest curs?” i “Has après coses que consideres valuoses?”.
Considerem doncs que el nivell d’assoliment de la formació s’ajusta al requerit pel MECES.

Satisfacció de l’estudiantat:
La Taula 18 mostra els resultats de les enquestes pel que fa a la satisfacció amb les assignatures i el professorat que
les imparteix. L’enquesta interna (E3.25) es va portar a terme entre el 27.01.20 i el 18.02.20 i l’escala és de l’1 al 10.
Per la seva banda, la resta de dades de la taula (escala de 1 a 5) corresponen a les enquestes oficials de la UPC
(E3.29). Els resultats pel que fa a les assignatures corresponen a la pregunta clau “En conjunt estic satisfet/a amb
aquesta assignatura” i pel que fa al professorat a la pregunta clau “Penso que el/la professor/a és un/a bon/a docent”.
Entre parèntesi es mostra la participació.

Valoració assignatures

Valoració professorat

assignatura

Global*

16/17

17/18

18/19

16/17

17/18

18/19

703

6,6

3,3 (56%)

-

3,38 (30%)

3,33 (50%)

-

4,25 (30%)

716

9,27

-

4 (30%)

-

-

5 (20%)

-

(*) Enquesta interna
Taula 18. Satisfacció dels estudiants del MUNGTM amb la formació i professorat

Finalment, pel que fa als comentaris lliures, a la 703 destaquem la resposta “Buen profesor para esta asignatura, es
un experto”, i a la 716 destaquem la resposta “Muy buena profesora, una de las mejores del master”
Per tot l’exposat podem concloure que els estudiants estan molt satisfets amb el professorat, la qual cosa ens referma
en el convenciment de que el professorat és un punt fort del màster.

Treball Fi de Màster

Proposta i supervisió dels treballs
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La Comissió de Treballs Fi de Grau i Màster (CTFGM) garanteix que la temàtica dels TFM està relacionada amb els
continguts del màster i el nivell de dificultat i dedicació es correspon amb els crèdits i nivell dels estudis (veure
normativa E6.6). Quan el professorat fa una proposta de TFM és la CTFGM l’encarregada de validar la seva idoneïtat.
Un cop validada la proposta es publica a la intranet de l’FNB per tal que els estudiant puguin demanar realitzar-lo.
Finalment, el/la tutor/a el treball selecciona l’estudiant entre tots els candidats.
La supervisió dels TFM la porta a terme professorat especialista en la matèria del TFM ja que cada professor/a
proposa treballs del seu àmbit d’expertesa i els estudiants escullen el treball de la llista de propostes.

Nivell d’assoliment
Sobre el nivell d’assoliment de formació considerem que és satisfactori. Els estudiants saben què s’espera d’ells
gràcies a les guies publicades a la web del centre (p2 a E5.11) i a les xerrades anuals “Com fer un TFGM i com
s’avaluarà?” (E5.13). A banda de la memòria, l’elaboració del pòster científic es considera un mèrit i per tal d’animar
encara més a la reflexió que suposa l’elaboració d’un pòster, l’FNB organitza un concurs anual (E5.9).
A E6.11 es presenta una mostra de TFMs d’ambdós màsters. Val a dir que, en el moment de redactar aquest informe,
cap dels estudiants que han cursat la titulació en format semipresencial han defensat encara els seus treballs. Les
qualificacions dels TFM mostrats com a evidència al MUGOIEM han estat 143318 (9,5) i 146214 (7). Les
qualificacions dels TFM mostrats com a evidència al MUNGTM han estat 151205 (9) i 142120 (7,5).
A E6.7 es possible veure en accés obert els TFMs presentats al MUGOIEM i a E6.8 es possible veure en accés obert
els TFMs presentats al MUNGTM.
Tal i com s’ha comentat en apartats anteriors, volem potenciar que els nostres estudiants facin el doctorat quan acabin
el màster i per aquest motiu hem plantejat l’acció de millora 280.M.525.2020 destinada a enfortir la vessant de recerca
i iniciar-los en el món de les publicacions científiques.

El criteri s’assoleix.

6.2 Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos.
Metodologia i activitats docents
Amb el pas a la semipresencialitat el curs 18/19 el professorat va haver de canviar la metodologia. L’Institut de
Ciències de l’Educació (ICE) de la UPC va organitzar el curs “Disseny, desenvolupament i avaluació d’assignatures
en línia i/o semipresencials” (curs virtual, 05.04.18 – 10.05.18) al qual van assistir els professors implicats (E4.7). El
curs va ser molt útil ja que va permetre als professors el re-disseny de les seves assignatures. En el moment de
redactar aquest autoinforme s’ha demanat un segon curs més enfocat a les eines.
El professorat fa servir diversos recursos de docència a distància i els combina amb les classes presencials (entre 3
i 6 sessions de 2,5 hores per a cada assignatura). Com que la modalitat semipresencial és recent, el centre ha
organitzat diverses reunions plenàries de professors dels màsters entre quadrimestres per tal de compartir
experiències i valorar el desenvolupament de la nova modalitat (E1.13).
En general, el professorat fa un ús extensiu de la plataforma Atenea (basada en Moodle) i ha desenvolupat materials
específics com ara vídeos i qüestionaris. Addicionalment, alguns professors han optat per complementar la formació
fent sessions a distància per Skype. Les tasques són setmanals i de dificultat/dedicació controlada per tal de que els
estudiats no es despengin dels estudis i puguin anar avançant de manera pautada.
Abans de cada quadrimestre la Cap d’Estudis sol·licita a tots els responsables un full de Planificació Setmanal de
l’Assignatura (E6.5) on apareixen els continguts, les activitats, el tipus d’activitat, les hores de dedicació i el
percentatge en l’avaluació. Es demana als professors que publiquin aquest full junt amb la resta de materials a l’inici
de cada curs per tal que els estudiants participants es puguin planificar la feina.
Com que la implantació de la nova modalitat és recent ens hem trobat amb que molts professors han hagut de fer
ajustaments a la seva planificació inicial per tal d’adaptar-se a les necessitats i nivell real dels estudiants. En alguns
casos ens han comentat que el nivell de partida dels estudiants era més baix del que s’esperaven. Això és degut a
que en aquestes primeres edicions s’han matriculat alguns estudiants que ja feia temps que havien enllestit el estudis
de grau i han hagut de posar-se al dia. Pensem que aquest és un aspecte que s’anirà regularitzant. També, a mida
que es vagin fent més edicions de les assignatures, els professors podran anar optimitzant la graella d’activitats.
Sistemes i criteris d’avaluació de les assignatures
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Tal i com indica la normativa de la UPC, l’avaluació de totes les assignatures dels màsters no es recolza en un únic
acte d’avaluació sinó que és una ponderació de diverses activitats avaluables. A les fitxes docents de cadascuna de
les assignatures (apartat “Sistema de Qualificació”) publicades a la web de l’FNB (E2.1) és possible consultar quines
són concretament aquestes activitats i quin és el seu pes en la nota final. Entre altres, aquestes activitats inclouen
l’elaboració de treballs, la realització de pràctiques, la resolució d’exercicis, i/o la realització d’exàmens parcials i finals.
El SAIQ de l’FNB estableix que aquests percentatges no es poden modificar al llarg del curs i per aquest motiu les
actes de qualificació que el professorat fa arribar a Gestió Acadèmica només permeten la introducció de les notes
parcials però no la modificació de les ponderacions.
Encara que la modalitat sigui semipresencial, les memòries dels màsters estableixen que les proves finals d’avaluació
han de ser presencials. Tot i així, ens hem trobat amb dificultats pel fet de que alguns dels alumnes s’embarquen
durant períodes prou llargs com per no poder venir a fer les proves en dates al voltant de la data l’examen final.
D’altra banda, tampoc és possible fer les proves de manera oral per videoconferència o per mitjà de qüestionaris
d’Atenea. Si bé els estudiants embarcats en general no han tingut cap problema amb l’ús habitual Atenea, la resolució
de qüestionaris o la interacció per videoconferència no ha estat possible. Hi ha professors que han optat per fer
l’avaluació abans de l’embarcament, però depenent de les dates d’aquest, aquesta solució no és viable. Estem
estudiant la possibilitat de deixar l’acta oberta fins a la finalització de l’embarcament en els casos degudament
demostrats i justificats.
Valoració del sistema d’avaluació dels resultats d’aprenentatge. MUGOIEM
Per fer la valoració ens centrarem en dues assignatures de la llista proposada per l’AQU, 704 Gestió de sistemes
integrats. Seguretat, medi ambient i qualitat (Q1) i 722 Sistemes de propulsió i planta elèctrica (Q2), tot i que els
resultats es poden fer extensibles a la resta d’assignatures.
El sistema d’avaluació d’ambdues assignatures és públic. Es pot consultar a la web de la Facultat clicant a cadascuna
de les fitxes docents (E6.1). També és variat i pertinent. Les execucions dels estudiants i les actes de qualificació
finals estan disponibles a E6.5. En el cas dels estudiants que no superen les assignatures la nota dominant és el NP
(no presentat/da) en comptes del suspens. Això és així degut a que l’avaluació es basa en diverses activitats.
En el cas de la 704 la qualificació final és una ponderació de la prova final (50%), avaluació contínua per mitjà de
treballs (30%) i avaluació contínua per mitjà d’activitats (30%). La prova final consta d'una part amb qüestions sobre
conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel que fa al coneixement o la comprensió, i d'un
conjunt d'exercicis d'aplicació. L'avaluació contínua consisteix a fer diferents activitats, tant individuals com de grup,
de caràcter additiu i formatiu, realitzades durant el curs (dins de l'aula i fora d'aquesta). Es considera NP l'estudiant/a
que no es presenta a la prova final o no té presentat almenys el 50% dels treballs i activitats.
En el cas de la 722 la qualificació final és una ponderació de l’avaluació continuada per mitjà d’exàmens parcial,
treballs i exposicions (50%), pràctiques de laboratori (20%) i examen final (30%). L'assistència i realització presencial
de les pràctiques de laboratori és obligatòria (10 hores durant les setmanes presencials).
Els actes d’avaluació estan dissenyats per valorar l’assoliment de coneixements i competències des de diferents punts
de vista i tenint en compte les diferents aptituds dels estudiants.
Valoració del sistema d’avaluació dels resultats d’aprenentatge. MUNGTM
Per fer la valoració ens centrarem en dues assignatures de la llista proposada per l’AQU, 703 Gestió de la seguretat
marítima i mediambiental (Q1) i 716 Dinàmica del vaixell (Q3), tot i que els resultats es poden fer extensibles a la
resta d’assignatures.
El sistema d’avaluació d’ambdues assignatures és públic. Es pot consultar a la web de la Facultat clicant a cadascuna
de les fitxes docents (E6.2). També és variat i pertinent. Les execucions dels estudiants i les actes de qualificació
finals estan disponibles a E6.5. En el cas dels estudiants que no superen les assignatures la nota dominant és el NP
(no presentat/da) en comptes del suspens. Això és així degut a que l’avaluació es basa en diverses activitats.
En el cas de la 703 la qualificació final és una ponderació entre l’examen final (50%) i els treballs (50%). No es pot
aprova el curs si no s’han presentat tots els treballs i presentat a l’examen final.
En el cas de la 716 la qualificació final és una ponderació entre l’examen final (25%), l’examen parcial (25%) i
l’avaluació contínua (50%). Els exàmens finals i parcials consten d'una part de qüestions (respostes llargues i curtes)
sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel què fa al coneixement o a la comprensió
i d'exercicis pràctics. L'avaluació contínua (0,5) és la suma de les qualificacions parcials següents: exercicis (0,2) i
treballs i informes (0,3). L'avaluació contínua també inclou proves tipus test (obligatòries però no avaluables). Els
treballs i informes són activitats tant individuals com de grup. Aquests treballs inclouen una presentació oral. Les
avaluacions estan basades en els principis acceptats, arguments ben fonamentats i realitzats de forma correcta. Les
decisions preses són acceptables tenint en compte la seguretat del vaixell i les condicions predominants (A-II/2-13).
Pel que fa a les normes d’avaluació no es pot aprovar el curs si no s'han presentat tots els treballs i activitats de
l'avaluació continuada i presentat a la prova parcial. No es pot disposar de cap tipus de formulari en els controls o
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proves. Si se suspèn l'examen parcial, s'ha de fer l'examen final de tot el temari de l'assignatura i, si s’aprova, el
temari d’aquest queda aprovat i allibera la matèria per a l'examen final.
Valoració del sistema d’avaluació de TFMs
Pel que fa a l’avaluació, el tribunal consta de 4 membres (dos vocals proposats pel tutor i que són especialistes en la
matèria) i un president i un secretari assignats per sorteig que garanteixen la transparència de tot el procés. El tribunal
calcula la nota en base a una fitxa d’avaluació (E6.9) basada en una fitxa proposada per la AQU (E6.10). Els apartats
i ponderacions de la fitxa són públics (E2.9) i tenen en compte tant els aspectes formals del treball, com el contingut,
la contribució i la defensa pública. El tutor del treball disposa d’un apartat específic tant si forma part del tribunal com
si no. Tot el procés està descrit a la Normativa de TFM (E6.6).
La nostra valoració del sistema d’avaluació és molt positiva perquè permet reflexionar sobre cadascun dels aspectes
del treball per separat. I el fet que els estudiants coneguin a priori què i com se’ls avaluarà fa que s’enforcin en assolir
la màxima qualificació en cadascun dels apartats.

El criteri s’assoleix.

6.3 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació.
Màster Universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes
La Taula 19 mostra les dades disponibles al llibre de dades de la UPC per al MUGOIEM. Cal tenir en compte que el
curs 17/18 no hi va haver entrada d’estudiants i que el curs 18/19 els estudis es començar a impartir en modalitat
semipresencial. Cal doncs esperar un curs o dos més per poder extreure conclusions sobre la millora contínua dels
estudis. En tot cas, comparant els valors obtinguts amb els de la memòria de verificació (taxa de graduació 15%,
taxa d’abandonament 15% i taxa d’eficiència 85%) veiem que s’assoleixen satisfactòriament.
MUGOIEM
Taxa d’èxit %
Taxa de rendiment %
Taxa d'abandonament %
Taxa de graduació %
Taxa d'eficiència %
Titulats

16/17 17/18 18/19
100
100
-

95
86
98,2
3

90,2
76,9
0
50
85,7
1

Taula 19. Indicadors del MUGOIEM (Font: Llibre de dades UPC)

Màster Universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim
La Taula 20 mostra les dades disponibles al llibre de dades de la UPC per al MUNGTM. Cal tenir en compte que el
curs 17/18 no hi va haver entrada d’estudiants i que el curs 18/19 els estudis es començar a impartir-se en modalitat
semipresencial. Cal doncs esperar un curs o dos més per poder extreure conclusions sobre la millora contínua dels
estudis. En tot cas, comparant els valors obtinguts amb els de la memòria de verificació (taxa de graduació 15%,
taxa d’abandonament 15% i taxa d’eficiència 85%) veiem que s’assoleixen satisfactòriament.
MUNGTM
Taxa d’èxit %
Taxa de rendiment %
Taxa d'abandonament %
Taxa de graduació %
Taxa d'eficiència %
Titulats

16/17

17/18

18/19

100
99

100
100

98,9
95,5
18,2
54,6
90,2
2

100
4

Taula 20. Indicadors del MUNGTM (Font: Llibre de dades UPC)

El criteri s’assoleix.
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6.4 Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la
titulació.
Satisfacció dels titulats
Degut a la baixa participació, no disposem dels resultats de les enquestes de satisfacció dels titulats ni d’inserció
laboral que es gestionen des de AQU. A la darrera enquesta de satisfacció només van respondre un titulat de cada
màster i per tant l’AQU no ens va fer arribar els resultats. Aquesta mancança ja es va detectar en el seguiment de la
titulació i en el seu moment es va platejar l’acció de millora 280.M.520.2020 (Realitzar enquesta pròpia als titulats de
màster).

Inserció laboral
En tot cas, tenim indicis de que el nivell d’inserció laboral és alt en comparació a la població activa, veure per exemple
les darreres notícies a la premsa (E6.13, E6.14) on a la primera es fa esment explícit dels nostres estudis (“La
Politécnica de Cataluña, con una nota de corte de 6,4 sobre 14 puntos, es la más estricta de todas las que ofrecen
esta titulación”). Si bé és cert que aquestes notícies fan referència al grau, el cert és que els nostres estudiants de
màster provenen majoritàriament dels nostres graus i, si fan el màster, és perquè ja tenen una feina dins el sector i
és el màster els que els ajuda a progressar laboralment (E6.19).

El criteri s’assoleix.
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3. Pla de Millora
Fruit de l’anàlisi i reflexió del desenvolupament de les titulacions, cal proposar un Pla de Millora del centre docent.

Relació de propostes de millora
A continuació es llisten les accions de millora del centre que tenen alguna relació amb el seguiment i acreditació del
MUGOIEM i el MUNGTM. El Pla de Millora complet i el seu estat d’execució es pot consultar als Informes de
Seguiment del Centre i a l’aplicació SAT del GPAQ-UPC.

Potenciar la promoció del MUGOIEM i el MUNGTM
Responsable:

Vicedeganat de Relacions Institucionals i Promoció

Origen:

Seguiment

Estàndard:

Estàndard 1. Qualitat del Programa Formatiu

Diagnòstic:

El MUNGTM i, especialment, el MUGOIEM tenen molt poca demanda

Identificació de les
causes:

Tenen poca demanda degut a la demanda dels graus (especialment a la baixa
demanda del GTM), a que els potencials estudiants treballen o estan embarcats,
i a que la duració i preu dels màsters no poden competir amb la resta d’escoles
de l’estat espanyol.

Implica modificació de
la memòria verificada?

Sí (per la supressió dels complements)

Objectius a assolir:

Augmentar el nombre d’admissions


Abast:

Suprimir els complements de formació per als Diplomats en Màquines
Navals i Navegació Marítima (estudis pre-EEES)

Donar a conèixer les professions a terra (són més de 50)

Aconseguir beques o patrocinadors

Potenciar la promoció: mailings a empreses, titulats, visites, jornades,
promoció als darrers cursos dels graus, a d’altres universitats
(principalment de Llatinoamèrica)

Més propaganda de les xerrades de presentació del Màster, en particular
a la pàgina web de l’Aula Professional i a la de la UPC

Aconseguir un community manager
MUNGTM: 13/30 (16/17), 0/0 (17/18), 37/15 (18/19), 21/15 (19/20)
MUGOIEM: 7/30 (16/17), 0/0 (17/18), 6/15 (18/19), 11/15 (19/20)
Valor esperat MUNGTM 20/20 (20/21)
Valor esperat MUGOIEM 12/15 (20/21)
MUGOIEM, MUNGTM

Prioritat:

Mitja

Termini:

Desembre 2021

Estat:
Actuacions
realitzades:

En curs
Ja s'ha demanat el “modifica” per eliminar els complements als diplomats.
S'estan portant a terme accions de promoció (xerrades informatives)

280.M.501.2019

Accions proposades:

Indicadors i valors
esperats:

Potenciar la perspectiva de gènere als màsters

280.M.512.2020

Responsable:

Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat

Origen:

Seguiment

Estàndard:

Estàndard 1. Qualitat del Programa Formatiu

Diagnòstic:

El percentatge de dones als màsters és baix

Identificació de les
causes:

Poc coneixement dels màsters
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Implica modificació de
la memòria verificada?

No

Objectius a assolir:

Augmentar la presència de dones als màsters



Accions proposades:

Incloure els màsters a la segona edició del projecte Gènere i
Docència. Introducció de la perspectiva de gènere en les titulacions

Abast:

Percentatge de dones de nou ingrés:
MUENO: valor actual 12% (18/19), valor esperat 15% (20/21)
MUGOIEM: valor actual 0% (18/19), valor esperat 5% (20/21)
MUNGTM: valor actual 18% (18/19), valor esperat 10% (20/21)
MUENO, MUGOIEM, MUNGTM

Prioritat:

Mitja

Termini:

Desembre 2021

Estat:
Actuacions
realitzades:

No iniciada

Indicadors i valors
esperats:

Definir pautes i indicadors de coordinació horitzontal, vertical i entre titulacions
de grau i màster
Responsable:

Vicedeganat Cap d’Estudis

Origen:

Seguiment

Estàndard:

Estàndard 1. Qualitat del Programa Formatiu

Diagnòstic:

L’FNB no disposa d’indicadors que permetin mesurar l’eficàcia de les tasques de
coordinació. Tampoc hi ha evidències documentades d’aquestes tasques ni
pautes per portar-les a terme

Identificació de les
causes:

Fins ara no s’han necessitat però l’actual nombre de titulacions en marxa fa que
sigui recomanable comptar amb evidències i indicadors per al seguiment

Implica modificació de
la memòria verificada?

No

Objectius a assolir:

Disposar d’indicadors i evidències que permetin fer un seguiment de les
activitats de coordinació


Abast:

Establir indicadors: per exemple, nombre de fitxes de la guia docent
correctament emplenades (al 100%, al 75% o al 50%) i nombre
d’assignatures modificades com a conseqüència de les tasques de
coordinació

Realitzar reunions plenàries amb els professors per titulacions

Establir pautes per una coordinació efectiva

Elaboració d’informes de coordinació per part dels coordinadors de
titulacions

Compartir materials de les diferents assignatures per donar un contingut
més global al Màster.

Portar a terme una enquesta pròpia als titulats de màster per valorar el
seu grau de satisfacció amb la coordinació
Nombre de reunions: Valor esperat: 2 per curs acadèmic
Nombre d'assistents: valor esperat 85% del PDI de la titulació
Percentatge de fitxes completament emplenades: Valor esperat 90%
Indicador de satisfacció dels titulats de màster: Valor actual N/D. Valor esperat:
5 sobre 10.
Indicador de satisfacció dels graduats: Valor actual 5.7 sobre 10 (17/18). Valor
esperat: 6
Totes les titulacions

Prioritat:

Mitja

Termini:

Desembre 2021

Estat:
Actuacions
realitzades:

En curs

280.M.502.2019
Accions proposades:

Indicadors i valors
esperats:

Reunions amb PDI de MUNGTM i MUGOIEM (2018, 2019, 2020)
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Revisar els continguts i competències del MUGOIEM i MUNGTM
Responsable:

Vicedeganat Cap d’estudis

Origen:

Seguiment

Estàndard:

Estàndard 1. Qualitat del Programa Formatiu

Diagnòstic:

Continguts diferents dels verificats en algunes assignatures

Identificació de les
causes:

Evolució natural de l’àmbit i estudiants. Els professors s’han adaptat a la
situació real

Implica modificació de
la memòria verificada?

Sí

Objectius a assolir:

Adequació dels continguts i revisió del repartiment de competències a fi d’evitar
solapaments i cobrir millor la demanda del mercat

280.M.521.2020

Accions proposades:




Indicadors i valors
esperats:
Abast:

MUGOIEM i MUNGTM

Prioritat:

Alta

Termini:

Desembre 2020

Estat:
Actuacions
realitzades:

En curs

Reunions amb el professorat per tal d’actualitzar/coordinar continguts
Reunions amb els empleadors per donar una formació més actualitzada a
les demandes del mercat (Pla estratègic, Jornada d’empresa-podrien ser
accions en procés de realització)

Reunió amb el PDI dels màsters el 15.01.20

Actualitzar el bloc TFM a MUGOIEM i MUNGTM
Responsable:

Vicedeganat Cap d’Estudis

Origen:

Acreditació

Estàndard:

Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
Les titulacions de màster tenen pocs professors doctors.
El TFM és un treball que dona accés als estudis de doctorat i per tant ha de ser
una iniciació a la recerca.
Algunes assignatures han comptat amb interessants presentacions de la
Biblioteca per ensenyar als estudiants a fer recerca, escriure articles, etc.
Pensem que pot ser una bona idea extendre-ho a totes les assignatures del
màster introduint aquesta formació dins el bloc TFM.

Diagnòstic:

Identificació de les
causes:

-

Implica modificació de
la memòria verificada?

Sí

280.M.525.2020

Abast:

Incrementar el nombre de PDI doctor participant als màsters
Incrementar la satisfacció dels titulats pel que fa a les seves competències en
recerca (actual=N/D, esperat=6 sobre 10)

Modificar la fitxa docent del TFM: assignar un professor tutor doctor que
supervisi tots els treballs addicionalment als tutors de cada treball.
Introduir unes hores de formació en recursos per a la recerca a càrrec de
la biblioteca

Modificació de la memòria

Assignar punts docents a aquesta tasca
Nombre de PDI doctor a la titulació MUGOIEM (actual=80% esperat=90%),
MUNGTM (actual=60%, esperat=75%)
Satisfacció dels titulats pel que fa a les seves competències en recerca
(actual=N/D, esperat=6 sobre 10)
MUGOIEM, MUGNTM

Prioritat:

Mitja

Termini:

Desembre 2022

Estat:

No iniciada

Objectius a assolir:

Accions proposades:

Indicadors i valors
esperats:

Informe d'Acreditació - Facultat de Nàutica de Barcelona

39/48

Actuacions
realitzades:

Optimització de la web

280.M.513.2020

Responsable:

Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat

Origen:

Seguiment

Estàndard:

Estàndard 2. Pertinença de la informació pública

Diagnòstic:

Millora contínua

Identificació de les
causes:

Les persones encarregades d’incorporar els continguts no ho tenen sistematitzat
Diferents revisions que s’han anat implementant els darrers anys
Les versions en català i castellà cal introduir-les per duplicat

Implica modificació de
la memòria verificada?

No

Abast:

Simplificar l’arbre de la web
Eliminar errors i redundàncies
Dotar-la de noves funcionalitats (inscripció via web als cursos d’especialitat)
Facilitar i assegurar l’actualització de continguts
Potenciar la vinculació amb xarxes socials
Fer més atractiu el segon nivell
Fer una crida a PDI, PAS i estudiants per formar un grup de treball

Analitzar els continguts i estructura actuals

Proposar millores
Implementar les millores
Contractació d’un community manager per a la gestió de les xarxes socials
Valoració de la web a la propera enquesta de serveis: 3.8 a tots els apartats
Valors actuals: actualització=3.7, organització=3.6, utilitat=3.9, trobo el que
busco = 3.7, estètica =3.6.
Transversal al centre

Prioritat:

Mitja

Termini:

Desembre 2021

Estat:
Actuacions
realitzades:

No iniciada

Objectius a assolir:

Accions proposades:

Indicadors i valors
esperats:

Revisió del procés 280.7.1 de publicació de la informació
Responsable:

Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat

Origen:

Seguiment

Estàndard:

Estàndard 2. Pertinença de la informació pública
Cal revisar els continguts des de la perspectiva de gènere
No disposem d’evidències documentals sistemàtiques de la revisió, actualització
i manteniment de la informació pública

Diagnòstic:

Identificació de les
causes:

Millora contínua

Implica modificació de
la memòria verificada?

No

Objectius a assolir:

Publicar la informació tenint en compte la perspectiva de gènere
Generar evidències documentals sistemàtiques de la revisió, actualització i
manteniment de la informació pública

280.M.526.2020

Accions proposades:

Indicadors i valors
esperats:





Revisar el procés 280.7.1 Publicació de la informació de les titulacions
Revisar la matriu de comunicació
Definir pautes per publicar amb perspectiva de gènere

Valoració de la web a la propera enquesta de serveis: 3.8 a tots els apartats
Valors actuals: actualització=3.7, organització=3.6, utilitat=3.9, trobo el que
busco = 3.7, estètica =3.6.
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Abast:

Transversal al centre

Prioritat:

Mitja

Termini:

Desembre 2020

Estat:
Actuacions
realitzades:

No iniciada

Revisió i simplificació dels informes de rendició de comptes
Responsable:

Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat

Origen:

Seguiment

Estàndard:

Estàndard 2. Pertinença de la informació pública
L’FNB publica memòries, informes de seguiment del centre, informes anuals de
qualitat i informes de gestió. En alguns casos presenten informació redundant

Diagnòstic:
Identificació de les
causes:

Fusió ISO 9001 i AUDIT

Implica modificació de
la memòria verificada?

No

Objectius a assolir:

Eliminar les redundàncies i simplificar l’elaboració del diferents informes

280.M.527.2020





Accions proposades:
Indicadors i valors
esperats:
Abast:

Revisar el mapa de processos
Establir el contingut de cada informe
Pautar la recollida d’informació de cada informe

Entrades i sortides del mapa de processos revisades
Transversal al centre

Prioritat:

Mitja

Termini:

Desembre 2021

Estat:
Actuacions
realitzades:

No iniciada

Aconseguir la certificació AQU de la implementació del SAIQ
Responsable:

Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat

Origen:

Acreditació

Estàndard:

Estàndard 3. Eficàcia del SGIQ
El SAIQ de l’FNB és un sistema madur, fortament implantat a la Facultat des de
l’any 2000 pel fet de tenir la ISO 9001 i cal aprofitar aquest punt fort per
sol·licitar la certificació de la implementació i esdevenir Centre Acreditat.

Diagnòstic:

280.M.523.2020

Identificació de les
causes:

-

Implica modificació de
la memòria verificada?

No

Objectius a assolir:

Aconseguir la certificació AQU de la implementació del sistema de qualitat

Accions proposades:





Determinar els requisits, valorar si s’assoleixen
Si no s’assoleixen, corregir les possibles mancances
Si s’assoleixen, presentar la sol·licitud a la UPC

Informe d'Acreditació - Facultat de Nàutica de Barcelona

Indicadors i valors
esperats:
Abast:

41/48

Certificació: Sí
Transversal al centre

Prioritat:

Mitja

Termini:

Desembre 2020

Estat:
Actuacions
realitzades:

No iniciada

Elaboració d’una enquesta als ocupadors

280.M.503.2019

Càrrec

Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat

Origen:

Seguiment

Estàndard:

Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Diagnòstic:

No disposem de suficient informació objectiva sobre la satisfacció de les
empreses que contracten els nostres titulats

Identificació de les
causes:

No s’ha fet mai i les enquestes d’ocupació de l’AQU són massa generals

Implica modificació de
la memòria verificada?

No

Objectius a assolir:

Conèixer el grau de satisfacció dels ocupadors que contracten els nostres
titulats. Conèixer quines són les seves necessitats. Disposar d’indicadors per
poder fer el seguiment d‘aquesta satisfacció

Accions proposades:





Indicadors i valors
esperats:
Abast:

Identificar les empreses a les que caldrà passar l’enquesta
Dissenyar l’enquesta
Passar l’enquesta

Participació >=60%
Totes les titulacions

Prioritat:

Mitja

Termini:

Desembre 2020

Estat:
Actuacions
realitzades:

En curs
Ja tenim el llistat de les empreses a contactar
Un PAS ha rebut formació SDP per a elaborar enquestes amb el my-enquesta

Adequació dels requeriments de professorat al MUGOIEM i MUNGTM

280.M.524.2020

Responsable:

Vicedeganat Cap d’Estudis

Origen:

Acreditació

Estàndard:

Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu

Diagnòstic:

No és realista demanar un percentatge tan alt de PDI doctor. I tampoc s’estima
necessari

Identificació de les
causes:

Titulació impartides per professionals

Implica modificació de
la memòria verificada?

Sí

Objectius a assolir:

Adequar el nombre de PDI doctor a la realitat

Accions proposades:

Indicadors i valors
esperats:
Abast:



Modificació de la memòria

Nombre de PDI doctor
MUGOIEM: actual 75% esperat >=75%
MUNGTM: actual 53%, esperat>=60%
MUGOIEM, MUGNTM
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Prioritat:

Mitja

Termini:

Desembre 2022

Estat:
Actuacions
realitzades:

No iniciada

Realitzar una enquesta de satisfacció als titulats del MUGOIEM i MUNGTM
Responsable:

Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat

Origen:

Seguiment

Estàndard:

Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

Diagnòstic:

No disposem de dades de satisfacció i inserció laboral dels titulats dels màsters

Identificació de les
causes:

Pocs titulats. Poques respostes a les enquestes de satisfacció oficials (AQU).

Implica modificació de
la memòria verificada?

No

Objectius a assolir:

Conèixer el grau de satisfacció dels titulats dels màsters de nàutica i marina

Accions proposades:



280.M.520.2020

Indicadors i valors
esperats:
Abast:

Preparar l’enquesta i fer-la arribar a tos el titulats del Pla 2016.

Participació >=50%
MUGOIEM i MUNGTM

Prioritat:

Alta

Termini:

Desembre 2020

Estat:
Actuacions
realitzades:

No iniciada

Organització d’un Fòrum/Jornada d’Empreses

280.M.516.2020

Responsable:

Vicedeganat de Relacions Institucionals i Promoció

Origen:

Seguiment

Estàndard:

Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge

Diagnòstic:

El Pla d’Orientació Professional compta amb poques accions

Identificació de les
causes:

Manca de temps i recursos

Implica modificació de
la memòria verificada?

No

Objectius a assolir:

Millorar l’índex d’empleabilitat IQO

Accions proposades:



Indicadors i valors
esperats:

GTM: Valor actual 65.5%, valor esperat 70%
GNTM: Valor actual 69.1%, valor esperat 70%
GESTN: Valor actual 68.8%, valor esperat 70%
MUGOIEM: Valor actual N/D, valor esperat 70%

Organitzar una Jornada d’Empreses
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Abast:

MUNGTM: Valor actual N/D, valor esperat 70%
MUENO: Valor actual N/D, valor esperat 70%
Transversal al centre

Prioritat:

Alta

Termini:

Desembre 2020

Estat:
Actuacions
realitzades:

No iniciada
Ja s’ha contactat amb el Barcelona Clúster Nàutic i tenim data (26.2.20)
Ja tenim ponents i programa

Millora del procediment d’ofertes de feina i pràctiques externes

280.M.506.2019

Càrrec

Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat

Origen:

Seguiment

Estàndard:

Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge

Diagnòstic:

No tenim indicadors relacionats amb les ofertes de feina i pràctiques externes
per part de les empreses. D’altra banda, l’aplicatiu per a que les empreses ens
facin arribar les ofertes presenta algunes limitacions

Identificació de les
causes:

L’aplicatiu actual és del 2011 i no funciona com una base de dades

Implica modificació de
la memòria verificada?

No

Objectius a assolir:

Facilitar la introducció de les ofertes
Recollir dades i indicadors del procediment d’ofertes de les empreses

Accions proposades:




Indicadors i valors
esperats:
Abast:

Procediment revisat [sí/no]
Aplicatiu actualitzat [sí/no]
Transversal al centre

Prioritat:

Mitja

Termini:

Desembre 2021

Estat:
Actuacions
realitzades:

No iniciada

Especificar la informació de la que es vol disposar
Refer l’aplicatiu informàtic en conseqüència

Millora dels laboratoris
Responsable:

Vicedeganat de Relacions Institucionals i Promoció

Origen:

Seguiment

Estàndard:

Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge

Diagnòstic:

Els laboratoris són petits

Identificació de les
causes:

Edifici històric

Implica modificació de
la memòria verificada?

No

Objectius a assolir:

Incrementar l’espai i millorar els equipaments dels laboratoris docents

Accions proposades:




280.M.519.2020

Ampliar el laboratori d’Assajos no destructius
Crear un laboratori d’Automàtica, comunicacions i projectes.
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Indicadors i valors
esperats:
Abast:

Satisfacció usuaris amb els laboratoris (enquesta de serveis)
Valor inicial (2018)=3.1, valor esperat (2020)=3.5
Transversal al centre

Prioritat:

Mitja

Termini:

Desembre 2021

Estat:
Actuacions
realitzades:

En curs
Ja s’han assignat espais i demanat projecte a la UPC

Valoració global del Pla de Millora
Com a resultat dels processos de seguiment i acreditació, el Pla de Millora de l’FNB inclou la necessitat de modificar
les memòries del MUGOIEM i el MUNGM pel que fa als continguts d’algunes assignatures i al percentatge de PDI
doctor. També inclou accions destinades a cobrir la manca d’algunes dades com ara la satisfacció i inserció laboral
dels titulats i accions de millora contínua com són l’actualització de diversos procediments (borsa de treball, publicació
d’informes,...).
Una de les prioritats del Pla de Millora el darrer curs ha estat la millora de les fitxes docents. Les noves resolucions
de la DGMM i la revisió de la formació associada als certificats d’especialitat ens han portat a l’actualització de les
fitxes docents de totes les titulacions. Recentment (febrer de 2020) hem aconseguit que PRISMA ens aprovi la
inclusió d’una pestanya específica per al llistat de les competències STCW. Quan aquesta darrera millora estigui
implementada, junt amb el desplegable d’hores no presencials, donarem per tancada la revisió de les fitxes.
Finalment, l’altra gran prioritat del Pla és la promoció dels estudis, especialment d’aquells que presenten una demanda
més perjudicada per la pèrdua del nom “enginyeria”. En aquest sentit s’han fet moltes ja moltes accions (jornades,
vídeos, visites). El pas a la modalitat semipresencial ha estat l’acció més significativa pel que fa la MUGOIEM i
MUNGTM. De moment, els resultats són molt positius tant pel que fa a l’increment de la demanda com per la
satisfacció dels estudiants amb la nova modalitat.
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4. Evidències
Nom de l’evidència
E0.1. Elaboració del present informe
E1.1. Memòria verificada MUGOIEM
E1.2. Memòria verificada MUNGTM
E1.3. Informe de reverificació AQU
01.07.16 MUGOIEM
E1.4. Informe de reverificació AQU
01.07.16 MUNGTM
E1.5. Informe de verificació AQU 07.07.14
MUGOIEM
E1.6. Informe de verificació AQU 07.07.14
MUNGTM
E1.7. Sentència Tribunal Suprem 2015
E1.8. Informe de modificació AQU per
canvi de nom MUGOIEM 10.04.17
E1.9. Informe de modificació AQU per
canvi de nom MUNGTM 10.04.17
E1.10. Informe de modificació AQU a
semipresencialitat MUGOIEM 18.7.18
E1.11. Informe de modificació AQU a
semipresencialitat MUGOIEM 18.7.18
E1.12. Accions per recuperar el nom
“enginyeria”
E1.13. Reunions de PDI dels masters
E1.14. Jornades informatives dels
màsters semipresencials
E1.15. Procedència dels estudiants
màsters a la UPC
E1.16. Llistats d’admesos i complements
de formació MUGOIEM
E1.17. Llistats d’admesos i complements
de formació MUNGTM
E1.18. Sol·licitud de modificació dels
complements MUGOIEM
E1.19. Sol·licitud de modificació dels
complements MUNGTM
E1.20. Horaris i setmanes presencials
quadrimestre primavera curs 19/20
MUGOIEM
E1.21. Horaris i setmanes presencials
quadrimestre primavera curs 19/20
MUNGTM
E1.22. Recomendaciones SGU - BOE-A2016-6121
E1.23. VI Jornada d’Igualtat UPC
E1.24. Equip femení de vela de l’FNB
E1.25. Campanya contra
micromasclismes
E1.26. Projecte gènere i docència

Localització (URL)
https://arxius.fnb.upc.edu/index.php/s/jzsPwOmHqkP3jy6
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/MU%20Gest%20i%20Op
%20Inst%20Energ%20Mar%20MECD%2028-5-18.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/MU%20N%C3%A0utica%
20i%20Gesti%C3%B3%20TM%20modifica%2028-5-18.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/20160716_VF_M%C3%A
1ster%20Universitario%20en%20Ingenier%C3%ADa%20Marina%20%28UP
C%2C%202016%29%201-7-16.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/20160701_VF_M%C3%A
1ster%20Universitario%20en%20Ingenier%C3%ADa%20N%C3%A1utica%2
0y%20Transporte%20Mar%C3%ADtimo%20%28UPC%2C%202016%29%2
01-7-16.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/Informe%20favorable%20
VF%20AQU%20MU%20Eng%20Marina%207-7-14.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/Informe%20favorable%20
AQU%20MU%20Eng%20Nautica%207-7-14.pdf
https://arxius.fnb.upc.edu/index.php/s/jzsPwOmHqkP3jy6
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/MF%20MUGOIEM%20%
28UPC%2C%202017%29%20nom%2010-4-17.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/M%C3%A1ster%20Univer
sitari%20en%20N%C3%A1utica%20y%20Gesti%C3%B3n%20del%20Trans
porte%20Mar%C3%ADtimo%20%28UPC%2C%202017%29%2010-4-7.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/MODIF%20AQU%20MU
GOIEM%2018-07-18.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/MODIF%20AQU%20MU
NGTM%2018-07-18.pdf
https://arxius.fnb.upc.edu/index.php/s/jzsPwOmHqkP3jy6
https://arxius.fnb.upc.edu/index.php/s/jzsPwOmHqkP3jy6
https://arxius.fnb.upc.edu/index.php/s/jzsPwOmHqkP3jy6
https://arxius.fnb.upc.edu/index.php/s/jzsPwOmHqkP3jy6
https://arxius.fnb.upc.edu/index.php/s/jzsPwOmHqkP3jy6
https://arxius.fnb.upc.edu/index.php/s/jzsPwOmHqkP3jy6
https://arxius.fnb.upc.edu/index.php/s/jzsPwOmHqkP3jy6
https://arxius.fnb.upc.edu/index.php/s/jzsPwOmHqkP3jy6
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/secretaria/mugoiem20192.pdf

https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/secretaria/mungtm20192.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-6121
https://igualtat.upc.edu/ca/esdeveniments/jornades-igualtat/vi-jornadadigualtat
https://www.upc.edu/es/sala-de-prensa/noticias/el-equipo-femenino-de-velade-la-facultad-de-nautica-de-barcelona-de-nuevo-en-la-regata-internacionaledhec
https://igualtat.upc.edu/ca/ca/pla/responsables-igualtat/10-mesos-contra-elsmicromasclismes-a-la-upc
https://igualtat.upc.edu/ca/projectes-clau/projecte-genere-i-docencia
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E1.27. Arxius perspectiva de gènere a
l’FNB
E2.1. Web de l’FNB – Pàgina principal
E2.2. Web de l’FNB – Apartat “Estudis”
E2.3. Web de l’FNB – Apartat “Curs
actual”
E2.4. Web de l’FNB – Apartat “T’ho
expliquem”
E2.5. Web de l’FNB – Calendari acadèmic
E2.6. Web de l’FNB – Horaris de
consultes
E2.7. Web de l’FNB – Horaris i aules
d’exàmens
E2.8. Web de l’FNB – Apartat “Pla d’acció
tutorial”
E2.9. Web de l’FNB – Apartat “Treballs fi
de grau i màster”
E2.10. Web de l’FNB – Apartat “Exchange
Students”
E2.11. Web de l’FNB – Apartat
“Empreses”
E2.12. Web de l’FNB – Apartat
“Equipaments i serveis”
E2.13. Web de l’FNB – Apartat “Pla
Estratègic”
E2.14. Web de l’FNB – Apartat “Marc
VSMA de les titulacions”
E2.15. Web de l’FNB – Processos,
procediments i formats del SAIQ
E2.16. Web de l’FNB – Apartat
“Evidències i indicadors del SAIQ”
E2.17. Presentació del SAIQ
E2.18. Política de Qualitat
E2.19. Actes de la Junta de Facultat
E2.20. Actes de la Comissió de Qualitat
E2.21. Informe de Seguiment del Centre
2019
E2.22. Informe de Seguiment del Centre
2018
E3.1. Certificat ISO 9001:2015
E3.2. Certificat AQU Disseny SAIQ
E3.3. Informe de Qualitat 2019
E3.4. Informe de Qualitat 2018
E3.5. Procés 280.2.1.1 Verificació
E3.6. Procés 280.2.1.2 Seguiment
E3.7. Procés 280.2.1.3 Modificació
E3.8. Procés 280.2.1.4 Acreditació
E3.9. Procés 280.3.2 Suport i orientació a
l’estudiant
E3.10. Procés 280.3.5 Gestió de
l’orientació professional
E3.11. Procediment PE-5.1-SG-04
d’adquisició de material bibliogràfic
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https://arxius.fnb.upc.edu/index.php/s/jzsPwOmHqkP3jy6
https://www.fnb.upc.edu/
https://www.fnb.upc.edu/content/estudis
https://www.fnb.upc.edu/content/informacio-curs-actual-titulacions-de-graumaster
https://www.fnb.upc.edu/content/tho-expliquem
https://www.fnb.upc.edu/content/calendari_academic/0
https://www.fnb.upc.edu/intranet/llistat_horaris_consulta_pdi
https://www.fnb.upc.edu/content/horaris_examens/0/0
https://www.fnb.upc.edu/content/pla-accio-tutorial-fase-inicial
https://www.fnb.upc.edu/content/treballs-fi-de-grau-i-m%C3%A0ster
https://www.fnb.upc.edu/content/exchange-students
https://www.fnb.upc.edu/content/mon-laboral-i-practiques
https://www.fnb.upc.edu/content/la_fnb
https://www.fnb.upc.edu/content/plà-estratègic
https://www.fnb.upc.edu/content/marc-vsma-de-les-titulacions
https://www.fnb.upc.edu/content/saiq-2-0
https://www.fnb.upc.edu/node/1692
https://www.fnb.upc.edu/content/presentació-del-sistema-de-la-qualitat-delfnb
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/Política%20de%20qualitat
%20FNB.pdf
https://arxius.fnb.upc.edu/index.php/s/jzsPwOmHqkP3jy6
https://arxius.fnb.upc.edu/index.php/s/jzsPwOmHqkP3jy6
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/ISC%20FNB%20Desembr
e%202019.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/ISC%20FNB%20Desembr
e%202018.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/0037122-QMS-CATCTUKAS.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/Certificat%20AQU.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/Informe_Anual_Qualitat_R
ev_SAIQ_2019.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/Informe_Anual_Qualitat_i
_Revisi%C3%B3_SAIQ.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/280.2.1.1%20Garantia%20
de%20Qualitat%20-%20Verificaci%C3%B3.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/280.2.1.2%20Garantia%20
de%20Qualitat%20-%20Seguiment.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/280.2.1.3%20Garantia%20
de%20Qualitat%20-%20Modificaci%C3%B3.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/280.2.1.4%20Garantia%20
de%20Qualitat%20-%20Acreditaci%C3%B3.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/280.3.2%20%20Rev%2009-2019%20%20PC%20Suport%20i%20orientacio%20a%20l%27estudiant.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/280.3.5%20Gesti%C3%B3
%20Orientaci%C3%B3%20Professional.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/PE-5.1-SG04%20Adquisici%C3%B3%20material%20bibliogr%C3%A0fic.pdf
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E3.12. Procés 280.6.1 Recollida de dades
i anàlisi de resultats
E3.13. Procediment PG-6.1-QA-02
Auditories internes
E3.14. Procés 280.7.1 Publicació
d’informació i rendició de comptes
E3.15. Procés 280.8.1. Desplegament,
Seguiment i Revisió del SAIQ, i
Control de la Documentació
E3.16. Procediment PG-10-QA-01 Gestió
de riscos i oportunitats
E3.17. Bústia de suggeriments, queixes i
felicitacions
E3.18. Eina de Seguiment i Acreditació
de les titulacions de la UPC
E3.19. Pla Estratègic. Reptes i objectius
E3.20. Disseny del Pla Estratègic de
l’FNB 2019-2021
E3.21. Present i Futur de l’FNB.
Conclusions Jornada Stakeholders
09.04.18
E3.22. Reunió Stakeholders 24.10.18
E3.23. Actes de les reunions dels
responsables del Pla Estratègic
E3.24. Informe de Seguiment del Pla
Estratègic 2019
E3.25. Resultats enquestes internes FNB
E3.26. Resultats enquesta de satisfacció
dels graduats 2017-18
E3.27. Resultats enquesta de serveis de
l’FNB 2018
E3.28. Resultats enquesta de satisfacció
del PDI 2018
E3.29. Enquestes de docència UPC
E4.1.
E4.2.
E4.3.
E4.4.
E4.5.
E4.6.
E4.7.
E4.8.
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https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/280.6.1%20Recollida%20d
e%20dades%20i%20an%C3%A0lisi%20dels%20resultats.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/PG-6.1-QA02%20Auditories%20internas.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/280.7.1%20Publicaci%C3
%B3%20de%20la%20informaci%C3%B3%20i%20rendici%C3%B3%20de%
20comptes.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/280.8.1%20Desplegament
%20seguiment%20i%20revisi%C3%B3%20del%20SAIQ%20i%20control%2
0documentaci%C3%B3.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/PG-10-QA01%20Gesti%C3%B3%20Riscos%20i%20Oportunitats.pdf
https://www.fnb.upc.edu/content/bustia-suggeriments-incidencies-felicitacions
https://gpaq.upc.edu/seguimentiacreditacio/
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/Pla%20Estrat%C3%A8gic
%20JF%2019-12-18.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/Presentaci%C3%B3_junta
_pla_estrat%C3%A8gic_2018.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/Conclusions%20Jornada%
20Stakeholders%209abr18.pdf
https://arxius.fnb.upc.edu/index.php/s/jzsPwOmHqkP3jy6
https://arxius.fnb.upc.edu/index.php/s/jzsPwOmHqkP3jy6
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/Informe_Seguiment_PE_2
019.pdf
https://arxius.fnb.upc.edu/index.php/s/jzsPwOmHqkP3jy6
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/201718%20enquesta%20graduats.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/2018%20Resultats%20enq
uesta%20serveis.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/2018%20enquesta%20satis
faccio%20PDI.pdf
https://e-enquestes.upc.edu/docencia/index.php?op=mostrar_poster

Professorat MUGOIEM - 19/20
Professorat MUNGTM - 19/20
Encàrrec docent personalitzat
Portal de recerca de la UPC
AGA - IAMU Barcelona 2018
STM MONALISA v2
PDI de l’FNB a cursos de l’ICE
Curs de Disseny, desenvolupament
i avaluació d’assigatures en línia i/o
semipresencials
E4.9. Curs de formació de formadors –
OMI 6.09
E4.10. Curs de docència en anglès
E4.11. Curs de Recursos per a l’acció
tutorial

https://arxius.fnb.upc.edu/index.php/s/jzsPwOmHqkP3jy6
https://arxius.fnb.upc.edu/index.php/s/jzsPwOmHqkP3jy6
https://arxius.fnb.upc.edu/index.php/s/jzsPwOmHqkP3jy6
https://futur.upc.edu/
http://www.iamu2018.com/frontal/default.asp
https://www.stmvalidation.eu/projects/monalisa-2/
https://arxius.fnb.upc.edu/index.php/s/jzsPwOmHqkP3jy6

E5.1. Campus virtual ATENEA
E5.2. PRISMA

https://serveistic.upc.edu/ca/atenea
https://www.upc.edu/prisma/ca
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/Pla%20d%27Acci%C3%B
3%20Tutorial.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/Manual%20del%20tutor.pd
f
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/Pla%20d%27Acollida%20%20Rev%2010-2019.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/Pla%20d%27Orientaci%C
3%B3%20Professional.pdf

E5.3. Pla d’acció tutorial
E5.4. Manual del tutor/a
E5.5. Pla d’Acollida
E5.6. Pla d‘Orientació Professional
E5.7. Enquesta de satisfacció dels
usuaris amb la Biblioteca
E5.8. Dades d’ús de la Biblioteca

http://gcice.upc.edu/fitxa_cursos.asp?id=54095
http://ben.upc.es:8080/FitxaAct/servlet/FitxaAct?id=54120
http://ben.upc.es:8080/FitxaAct/servlet/FitxaAct?id=54135
http://ben.upc.es:8080/FitxaAct/servlet/FitxaAct?id=54262

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/biblioteques
https://arxius.fnb.upc.edu/index.php/s/jzsPwOmHqkP3jy6
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E5.9. Concurs de pòsters de TFGMs
E5.10. Recursos per elaborar pòsters
E5.11. Guia per a l’elaboració de TFG i
TFM
E5.12. Plantilles per a TFG i TFM (word i
làtex)
E5.13. Xerrada “Com fer un TFGM i com
s’avaluarà”
E5.14. Recursos de recerca en l’àmbit
nàutic (presentació biblioteca)
E6.1. Informació MUGOIEM
E6.2. Informació MUNGTM
E6.3. Pla d’estudis MUGOIEM
E6.4. Pla d’estudis MUNGTM
E6.5. Evidències de les assignatures
seleccionades
E6.6. Normativa TFM
E6.7. TFMs MUGOIEM a UPCOMMONS
E6.8. TFMs MUNGTM a UPCOMMONS
E6.9. Fitxa Avaluació TFM
E6.10. Com elaborar, tutoritzar i avaluar
un Treball Fi de Màster
E6.11. Evidències TFMs
E6.12. Enquesta AQU d’inserció laboral
E6.13. Notícies sobre inserció laboral (5
días)
E6.14. Notícies sobre inserció laboral La
Vanguardia)
E6.15. Alumni UPC
E6.16. Jornada Anual d’Alumni a l’FNB
E6.17. Taller d’ocupabilitat – Biblioteca
FNB 12.02.20
E6.18. Jornada de connexió universitatempresa en el sector nàutic 26.02.20
E6.19. Empreses que contracten els
nostres titulats
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https://www.fnb.upc.edu/content/vota-el-millor-poster-de-tfgm
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/Guia%20elaboraci%C3%B
3%20p%C3%B2ster.pdf
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/secretaria/Guia%20elaboraci%C3
%B3%20TFGM.pdf
https://www.fnb.upc.edu/content/treballs-fi-de-grau-i-m%C3%A0ster
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/secretaria/Xerrada_TFGM_des201
7.pdf
https://arxius.fnb.upc.edu/index.php/s/jzsPwOmHqkP3jy6
https://www.fnb.upc.edu/content/master-universitari-en-gestio-i-operacioinstalacions-energetiques-maritimes
https://www.fnb.upc.edu/content/master-universitari-en-nautica-i-gestio-deltransport-maritim
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/MUGOIEM_Pla%202016%20_1.p
df
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/MUNTM_Pla%202016_0.pdf
https://arxius.fnb.upc.edu/index.php/s/jzsPwOmHqkP3jy6
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/Normativa%20TFM%20%20JF%20FNB%2022.05.19.pdf
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/100879
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/100878
https://www.fnb.upc.edu/content/treballs-fi-de-grau-i-m%C3%A0ster
http://www.aqu.cat/doc/doc_26365669_1.pdf
https://arxius.fnb.upc.edu/index.php/s/jzsPwOmHqkP3jy6
https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/2017%20enquesta%20inse
rci%C3%B3%20laboral.pdf
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/19/fortunas/1563548815_3636
28.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190711/463409337775/medicinanautica-carreas-mejores-sueldos-graduados-menos-30-anos.html
https://alumni.upc.edu/ca
https://alumni.upc.edu/ca/comunitat/jornada-anual-upc-alumni
https://view.genial.ly/5e32b3df6bbd27220c526c75/interactive-image-imageninteractiva
https://www.fnb.upc.edu/content/jornada-de-connexi%C3%B3-universitatempresa-al-sector-n%C3%A0utic
https://arxius.fnb.upc.edu/index.php/s/jzsPwOmHqkP3jy6

