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Criteris a seguir, el curs 2017-18, amb els estudis amb molt baixa demanda
Antecedents
El Consell de Govern va aprovar, el gener de 2013 (Acord 14/2013), uns Criteris i procediments
per a la suspensió i desprogramació de titulacions i itineraris. La normativa diferenciava entre
graus i màsters i, en la seva versió pel curs 2017-18, es resumiria en:
Graus (i itineraris en cas de graus impartits en més d’un centre): cal desprogramar si no es
compleix algun d’aquests 4 criteris:
•
•
•
•

Demanda en 1ª preferència inferior a 15 estudiants durant 3 anys seguits.
Matrícula de nou accés inferior a 40 durant 3 anys seguits.
Nombre de titulats per sota de ... (calia concretar la xifra durant 2013).
Quocient del nombre d’Estudiants equivalents a temps complet dividit pel de PDI
equivalent a temps complet per sota de ... (calia concretar la xifra durant 2013).

Màsters (i itineraris en cas de màsters impartits en més d’un centre): cal desprogramar si no es
compleix algun d’aquests 4 criteris:
•
•
•
•

Nombre de reserves de plaça no superior a 10 a data 10 de juliol.
Matrícula de nou accés inferior a 20 durant 3 anys seguits .
Nombre de titulats inferior a 15 durant 3 anys seguits.
Quocient del nombre d’Estudiants equivalents a temps complet dividit pel de PDI
equivalent a temps complet per sota de ... (calia concretar la xifra durant 2013).

Deixant de banda la manca de concreció d’alguns dels indicadors, cal remarcar que:
Una aplicació literal de l’indicador sobre demanda en 1ª preferència hauria portat a
tancar ensenyaments que cobreixen tota l’oferta de places.
• El model de finançament de les universitats públiques catalanes penalitza si la nova
entrada està per sota de 30 (no de 40), en el cas del grau; i no té en compte aquest
indicador en els màsters. Per contra, els criteris de programació del Consell
Interuniversitari de Catalunya (CIC), impedeixen, en principi, obrir nous graus en centres
que en tenen algun que no ha arribat a 40 noves matrícules els 3 darrers cursos; o nous
màsters si n’hi ha que no han assolit pel cap baix 20 nous accessos els 3 últims anys.
• En la pràctica, el nombre de PDI equivalent a temps complet no és fàcil de calcular,
perquè força assignatures són compartides per diversos ensenyaments.
• La norma no contempla la situació dels graus que s’inicien després d’una fase comuna.
• La normativa especifica que, pels màster que s’han re-verificat, el període de 3 anys s’ha
de calcular com si aquesta re-verificació no s’hagués produït; però no estableix quins
criteri cal adoptar en el cas de graus. Cal tenir present que s’han fet re-verificacions
específicament per revertir situacions de baixa matrícula i que, en els criteris de
finançament i programació del CIC, una re-verificació posa el comptador a 0.
• La norma estableix que es podran fer algunes excepcions per motius d’estratègia o de
singularitat; però no articula cap procediment per aplicar-les.
• Finalment, l’Acord no contempla altres indicadors del model de finançament com
l’abandonament o el rendiment; no preveu un estudi del cost / estalvi de mantenir /
desprogramar un ensenyament, no considera criteris de satisfacció d’estudiants i no
preveu l’opció de calendaris biennals en l’oferta d’ensenyaments amb poca demanda.
L’efecte de la norma sobre la programació dels darrers anys ha estat aquesta:
•

•

Pel curs 2013-14, inicialment es va suspendre l’oferta de 3 màsters, 2 dels quals es van
reobrir en el segon quadrimestre i re-verificar posteriorment. L’altre es va desprogramar
el curs 2014-15.

•
•
•

El curs 2014-15, es van desprogramar 3 màsters més, amb l’acord de les unitats que
n’eren responsables.
El curs 2015-16 s’han desprogramat 1 grau i 1 màster, amb l’acord dels centres que els
oferien.
Durant els 3 darrers cursos s’han re-verificat un bon nombre de graus i màsters amb
situació de baixa demanda.

Atès el que s’ha exposat en els punts anteriors i després d’haver-ho debatut en les dues
darreres sessions del Consell Acadèmic, el Consell de Govern
ACORDA:
•
•

•
•

Derogar la normativa del 2013 (Acord 14/2013 de 30 de gener de 2013).
Elaborar una nova normativa. Tanmateix, atenent a la complexitat de la qüestió que
posen de manifest les observacions del punt anterior, es considera prudent dedicar un
cert temps per debatre-la i concretar-la. S’encarrega als vicerectorats d’Ordenació
Acadèmica i de Política Universitària la seva elaboració, amb l’objectiu d’aprovar-la
abans d’acabar 2017, per tal d’aplicar-la a partir del curs 2018/19. En fer-ho, cal tenir
present que la UPC té la responsabilitat, com universitat pública, d’impartir aquells
estudis que són estratègics per a la societat i alhora, aquesta mateixa responsabilitat,
exigeix fer un bon ús dels recursos i mitjans de que disposi i actuar conseqüentment
quan els resultats no són els adients.
Concretar les mesures específiques pel curs 2017/18, que consten en l’Annex 1.
Encomanar al Consell de Direcció i les direccions dels centres que comencin a treballar
conjuntament en la definició de les mesures que caldria adoptar per revertir la situació, si
escau, en el conjunt d’ensenyaments que presenten febleses en les xifres d’entrada o de
persones titulades; o de viabilitat; o de satisfacció.

Annex 1: Mesures específiques pel curs 2017-18
Aquestes mesures afecten els 3 graus que, en el curs actual, han tingut menys de 15 matrícules
de nous accés.
Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica:
Re-verificat pel curs actual. Hi ha 37 estudiants matriculats, dels quals 8 són de nou accés; i n’hi
ha 20 més al grau original.
Durant el cus passat es van esmerçar molts esforços en redefinir-lo: canvis en objectius, nom,
continguts... Dona accés a una professió regulada i és únic al sistema català.
• La condició per mantenir-ne l’oferta el curs 2017/18 és que la matrícula de nou accés no
sigui inferior a 20 després de la 2ª assignació de juliol 2017.
• A més es farà un seguiment en què, entre d’altres aspectes, es valorarà si, arran de la
re-verificació, disminueix el nombre d’abandonaments, o augmenta la taxa de rendiment
(crèdits superats / crèdits matriculats) o millora la valoració de les assignatures.
Grau en Enginyeria Minera:
Re-verificat pel curs actual. Hi ha 26 estudiants , dels quals 8 són de nou accés; i 24 més al
grau precedent. Hi ha haguts alguns contactes preliminars per mirar d’obtenir recursos externs.
Es dóna una situació semblant al cas anterior, per tant es proposa el mateix procediment:
• La condició per mantenir-ne l’oferta el curs 2017/18 és que la matrícula de nou accés no
sigui inferior a 20 després de la 2ª assignació de juliol 2017.
• A més es farà un seguiment en què, entre d’altres aspectes, es valorarà si, arran de la
re-verificació, disminueix el nombre d’abandonaments, o augmenta la taxa de rendiment
(crèdits superats / crèdits matriculats) o millora la valoració de les assignatures.
Grau en Enginyeria Geològica:
Hi ha 71 estudiants matriculats, dels quals 16 són de nou accés. No s’ha re-verificat. És un grau
conjunt amb la UB. La Federació de Camins ha començat ha plantejar-se la possibilitat de
revisar-lo a fons.
• La condició per mantenir-ne l’oferta el curs 2017/18 és que la matrícula de nou accés no
sigui inferior a 20 després de la 2ª assignació de juliol 2017.
Procediment:
• Els centres implicats poden presentar propostes (suspensió, desprogramació amb o
sense alternativa, canvi de periodicitat, re-verificació, obtenció de recursos externs, etc.)
fins el 31 de març de 2017.
• El Consell de Govern, en la primera sessió que faci després d’aquesta data, prendrà la
decisió de mantenir o modificar el criteri de matrícula mínima establert als punts
precedents.

