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Estructura de l’Informe de Seguiment del Màster en Relacions Internacionals IBEI
El Màster en Relacions Internacionals és un màster organitzat per l’Institut Barcelona d’Estudis
Internacionals (IBEI), coordinat per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i impartit per la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat
Pompeu Fabra (UPF).
L’informe de seguiment del Màster en Relacions Internacionals segueix el model de la
Universitat Pompeu Fabra de seguiment de titulacions basat en el seu Sistema Intern de
Garantia de la Qualitat. Alhora, l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals determina que els
informes de seguiment dels seus Màsters, han de ser aprovats prèviament per la Comissió
Interna de Garantia de Qualitat de l’IBEI.
Les persones responsables de la redacció de l’informe són Jacint Jordana i Casajuana, director
del Màster en Relacions Internacionals i director de l’IBEI, Diego Muro, Cap d’estudis de l’IBEI i
Mariona Fernández, cap de gestió acadèmica de l’IBEI.

L’informe recull els següents punts:
1. La identificació del títol i informació pública
Comprèn una fitxa de la titulació amb les dades bàsiques del títol ( nom oficial del títol, centre
responsable, any de la posada en marxa, etc.) , i una graella amb la indicació dels enllaços web
on es troben els principals indicadors sobre la titulació:
a. La planificació operativa del pla d’estudis: guies docents, calendari, horaris, etc.
b. Dades d’oferta, demanda i matrícula
c. Resultats acadèmics
d. Indicadors de garantia de qualitat
2. Anàlisi anual
El seguiment de les titulacions implica l’aprovació d’un informe anual per part del centre, a
través dels seus òrgans propis. El reglament intern del Institut, estableix que les qüestions
relacionades amb la docència de programes oficials de postgrau siguin tractades al Comissió
de Qualitat Docent del IBEI, que recull de forma plural la partició de professors, estudiants i
personal d’administració i serveis vinculats al del Màster en Relacions Internacionals.
Aquest anàlisi reflecteix les següents qüestions:
1. La Valoració del desplegament de la titulació: segons les valoracions introduïdes en
cadascun dels protocols d’anàlisi del Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la UPF 6Q
(accés, rendiment, satisfacció, pràctiques externes i mobilitat, etc.)
2. Les millores introduïdes,
3. Modificacions del Pla d’Estudis
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3. Annex 1. Sistema Intern de Garantia de Qualitat 6Q
Inclou els indicadors i les valoracions dels següents punts: l’accés i la matrícula, el rendiment,
la satisfacció docent, les pràctiques externes i mobilitat, la inserció laboral dels titulats i la gestió
i atenció a la comunicat.
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Fitxa de la titulació

Títol: Màster Universitari en Relacions Internacionals (MRI)
Codi centre: 08071007
Codi màster: DGU000000867
Procés de verificació: data d’aprovació 1 de juny del 2010/ANECA
Modificacions posteriors: primera modificació 10 de febrer del 2011/ANECA

Alumnes de nou ingrés:
Edició 2010-2011: 83
Edició 2011-2012: 93
Curs d’inici: 2010-2011
Director: Dr. Jacint Jordana i Casajuana
Coordinador docent: Dr. Diego Muro
Informació pública disponible:
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=1&id=2&Itemid=3
&lang=es
Dades indicadors de la titulació:
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=21&lang=en
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Valoració anual
En aquest informe distribuïm al llarg de sis apartats les informacions, valoracions i millores
incorporades i a introduir en els següents àmbits:
Q1 Accés i Matrícula: referit als processos de promoció, pre-inscripció i matrícula.
Q2 Rendiment: es valora el progrés dels estudiants en les seves titulacions a partir dels
indicadors de: rendiment, eficiència, graduació i abandonament.
Q3 Satisfacció: entenent quin és el grau de satisfacció percebut pels estudiants.
Q4 Pràctiques externes i mobilitat: entenent que aquestes juguen un paper bàsic en els plans
d’estudis.
Q5 Inserció Laboral: la valoració d’aquest aspecte és clau ja que permet tenir constància d’un
dels objectius principals de tot el procés educatiu que és assolir un alt grau d’inserció en el
món laboral i plena satisfacció amb els estudis des d’una respectiva professional.
Q6 Persones, gestió i serveis: valora aspectes no contemplats en els blocs anteriors com els
serveis de la universitat, les seves infraestructures docents, la contractació del professorat, etc.
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1. Valoració general del desplegament del títol
Q1 ACCÉS I MATRÍCULA
En relació a la matrícula, s’han cobert la pràctica totalitat de les places ofertes. L’Institut
Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) oferta un màxim de 100 places i, durant l’última edició
del màster (2011-12), s’han cobert 93 places, desprès d’un rigorós procés de selecció. Durant
l’edició 2010-11 varen ser 83. L’històric d’admissions confirma un augment gradual de
sol·licituds, així com la qualitat de les mateixes. El creixement sostingut de sol·licituds
s’interpreta com un indicador de qualitat i visibilitat internacional del programa de màster en
relacions internacionals.
La procedència geogràfica dels estudiants del màster és un dels elements a destacar. Els
alumnes del màster provenen de més de 30 països diferents, amb una concentració destacable
d’estudiants d’Europa, Nord-Amèrica i Amèrica Llatina. La majoria dels alumnes matriculats al
màster tenen coneixements previs i/o graus en ciències socials i/o humanitats.
Cal destacar que, des de l’edició passada, els criteris d’admissió s’han endurit. Els sol·licitants
de la promoció 2011-12 se’ls hi va exigir una mitja del expedient acadèmic igual o superior al
notable. Els equivalents internacionals són ‘B’, ‘2.1’, ‘mention bien’, etc. Els coneixements
d’anglès i castellà (idiomes del màster) són també avançats.

Q2 RENDIMENT
La taxa de rendiment global pels estudiants de la promoció 2010-11 ha estat del 97.86%. La
taxa de rendiment de les assignatures cursades (50 ECTS) ha estat de 98.65%, i dels treballs
d’investigació (10 ECTS), d’un 93.90%. Per tant, en qualsevol dels casos, la taxa és molt alta i,
en part, respon a una política d’admissions, que l’IBEI creu encertada. El procés de selecció
d’estudiants és extremadament competitiu i es realitza en base a un expedient molt complert en
quant a mèrits previs i proves documentals.
La taxa d’abandonament pel curs acadèmic 2010-11 és només de 1.20% (1 de 83 matriculats).
El nombre total d’abandonament pel curs passat ha estat d’un sol estudiant, per tant el resultat
és molt satisfactori.
La taxa de graduació també és molt alta, del 92.77%.
S’ha detectat que alguns alumnes decideixen defensar el treball d’investigació un any més tard
al del seu propi curs, 5 concretament. I per aquest motiu la taxa de rendiment del treball final és
lleugerament inferior a la dels crèdits cursats en les assignatures. En aquest sentit, s’estudiarà
el procediment de realització dels treball d’investigació, per si calgués implementar
modificacions.
Q3 SATISFACCIÓ
La satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda durant el curs acadèmic 2020-11 ha
estat acceptable, amb una nota de satisfacció del màster del 6.68 (de 1 a 10),
Les dades específiques sobre qualitat del professorat (6.97 i 7.14) són altes, així com la
valoració del material i contingut de les assignatures (6.9). Un dels elements que contribueix a
disminuir la valoració global del màster són les respostes a las preguntes: (1) sobre si el
sistema de puntuació és clar prèviament (6.72) i (2) sobre si el sistema de puntuació és just
(6.48).
Tot i reconeixent que el professorat del màster en relacions internacionals prové de diferents
disciplines, departaments i universitats, la uniformització dels criteris de valoració i avaluació ha
de ser una de les àrees a desenvolupar per l’IBEI.
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Q4 PRÀCTIQUES EXTERNES I MOBILITAT
L’IBEI disposa d’un programa de pràctiques que comencen un cop finalitzada el treball
d’investigació, que s’entrega durant el mes de setembre. En aquest sentit, l’IBEI ha signat
convenis amb diverses institucions catalanes, espanyoles i europees i disposa de pràctiques
professionals, tant remunerades com no-remunerades.
L’IBEI no té programes de mobilitat amb altres centres de recerca internacionals.

No es pot fer cap valoració del programa de pràctiques de l’IBEI per falta de dades, atès que el
programa de pràctiques pel curs 2010-2011 segueix actiu fins a setembre del 2012.

Q5 INSERCIÓ LABORAL
Donat que el 2010-11 ha estat el primer any que el postgrau en relacions internacionals ha
estat oficial, encara no hi han dades relatives a la inserció laboral d’aquest primer cohort
d’estudiants..
Q6 PERSONES, GESTIÓ I SERVEIS
No hi ha hagut modificació en aquests sentit, dins del pla d’estudis actual.
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2. Millores introduïdes
Després de la verificació positiva del Màster en Relacions Internacionals i la seva aplicació com
a títol oficial, s’han introduït diverses millores per a adaptar el curs a les noves necessitats i
millorar-ne la qualitat.
Un dels elements que s’han implementat ha estat la creació d’una Comissió de Qualitat Docent,
que és l’organisme responsable de gestionar i realitzar el seguiment del Sistema Intern de
Garantia de Qualitat dels programes formatius de postgrau de l’Institut. El funcionament
d’aquesta Comissió s’ha recollit en el reglament intern del IBEI, actualment en la seva fase final
d’aprovació per part de Patronat del IBEI (data esperada, Juny 2012).

Aquesta Comissió està formada per:

- Membres nats:
Director de l’IBEI
Gerent de l’IBEI
- Coordinadors acadèmics dels programes de postgrau de l’IBEI :
Coordinador del MURI
Coordinador de Mundus MAPP
- Tres professors representants de las universitats que atorguen el títol, que poden ser els
propis representants de les tres universitats al Consell Científic:
- Tres professors representant al personal docent contractat directament por l’IBEI, elegits
entre els investigadores doctors amb càrrega docent al Màster:
- Tres estudiants representant als estudiants del Màster en Relaciones Internacionals (FT i PT),
elegits entres els delegats:
- Dos representants del personal de gestió de l’IBEI
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3. Modificació del Pla d'Estudis

Atès que el Màster en Relacions Internacionals com a màster oficial està actiu des del curs
2010-2011, les úniques modificacions al pla d’estudis que s’han realitzat han estat menors. Per
un costat, hi ha hagut un canvi de nom d’una assignatura, per ajustar-la al contingut:
(Economía del desarrollo: Pobreza, Desigualdad y Crecimiento, s’ha renombrat a Pobreza,
Desigualdad y Crecimiento). I a més, s’han afegit quatre assignatures noves, per completar la
visió global de les Relacions Internacionals del màster, i responent a la demanda dels
estudiants. Les noves assignatures són les següents:

Política Transnacional en Oriente Medio
Número de créditos: 4
Carácter: Optativa
Idioma: Inglés
Guerra en la Política Mundial
Número de créditos: 4
Carácter: Optativa
Idioma: Inglés
Democracia en el mundo en desarrollo
Número de créditos: 4
Carácter: Optativa
Idioma: Inglés
El desarrollo en la práctica
Número de créditos: 4
Carácter: Optativa
Idioma: Inglés
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Annex 1: Sistema Intern de Garantia de Qualitat 6Q
Q1. Accés i matrícula
a) Dades dels processos d’accés i matrícula
Evolució de l’oferta i la demanda del Màster Universitari en Relacions Internacionals

PLACES OFERTADES (O)

2010-2011

2011-2012

100

100

Total
PREINSCRIPCIONS (P)

P/O
261

Total
ADMISSIONS (A)

A/O
119

Total
MATRÍCULA

Total
2.61
Total
1.19

M/O
83

P/O
272

2.72
A/O

123
Total

0.83

1.23
M/O

93

0.93

b) Vies d’accés
Estudis de procedència majoritaris

ESTUDIS DE PROCEDÈNCIA (%)
Ciències Polítiques i de l'Administració
Relacions Internacionals
Traducció i Interpretació
Economia
Periodisme
Publicitat i Relacions Públiques
Dret
Humanitats
Sociologia
Altres

2010-2011

2011-2012
20,73
15,85
12,20
7,32
7,32
3,66
4,88
2,44
2,44
23,17

17,46
22,22
7,94
9,52
9,52
6,35
1,59
0,00
3,17
22,22
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c) Perfil i procedència dels estudiants

Procedència Geogràfica

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA (%)
ÀSIA
AUSTRÀLIA
ESPANYA
EUA/CANADÀ
EUROPA
AMÈRICA LLATINA

2010-2011

2011-2012
7
1
32
9
19
15

6
1
28
10
35
13

Sexe

SEXE (%)
Homes
Dones

2010-2011

2011-2012
28,91
71,08

27,95
74,44

Edat

EDAT (en anys i %)
Menors de 25 anys
De 25 a 30 anys
De 30 a 35 anys
Més de 35 anys

2010-2011

2011-2012
46,98
34,93
15,66
2,4

44,08
13,97
39,8
2,15
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2 Rendiment

a) Resultats de rendiment acadèmic per assignatura
Taxa de rendiment de les assignatures obligatòries, obligatòries d’especialitat i optatives. Curs
2010-2011

TAXA DE RENDIMENT ASSIGNATURES (%)
Assignatura
American Foreign Policy
Comercio y Economía Internacional
Comercio y Economía Internacional - Part Time
Política Comparada y Democratización
Competitividad y Crecimiento
Development and Social Change in Latin America
Estudios de África
Estudios de América Latina
Estudios de Asia Oriental
Estudios del Mediterráneo y Mundo Árabe
Globalization and Society
Historia Política Global
ICT for development
International Security and Weapons of Mass Destruction
Investigación Social Avanzada - Part Time
Mundus Mapp Summer School
Organizaciones Económicas Internacionales
Political Economy of Welfare States
Proceso Político en la Unión Europea
Sistema Jurídico Internacional
Teoria de las Relaciones Internacionales
Teoria de las Relaciones Internacionales Part Time
The Geopolitics of Energy
Advanced Social Research
Análisis de Política Exterior: Teoría y Estudios de caso
Comparative Politics and Democratization - Part Time
Comparative Politics of Regionalism
Decision-making in International Organisations
Decision-making in the European Union
Development Economics: Poverty, Inequality and Growth
Economía Política del Desarrollo - Part Time
Education and Communication in International Relations
El logro de la Paz y el Orden Internacional
Gobernanza Global
International Business and Economic Institutions
International Environmental Politics
International Political Economy
La Unión Europea y su entorno Inmediato
Methods of Multivariate Analysis
Paz y Seguridad Internacional
Peace and International Security - Part Time
Political Economy of Development

2010-2011
%
76,92
100,00
88,89
100,00
100,00
100,00
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
83,33
94,74
80,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
80,00
100,00
100,00
100,00
100,00
96,55
100,00
100,00
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Políticas y Programas de Desarrollo
Private Security in the International System
Procesos de Paz y Resolución de Conflictos
Protección Internacional de los Derechos Humanos
Relaciones Internacionales de Asia
Seguridad Internacional y Fuerzas Armadas
Terrorism and Counter-Terrorism
US-Latin America Relations: Past and Present
War and Genocide

94,12
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
96,88

b) Taxa de rendiment

TAXES DE RENDIMENT (%)

2010-2011

ASSIGNATURES (Crèdits assignatures
superats/crèdit assignatures matriculats)

98.65%

TESINA

93,90%

TAXA RENDIMENT GLOBAL
(Crèdits superats/crèdits matriculats)

97,86%

c) Resultats d’abandonament per any acadèmic

TAXA D’ABANDONAMENT
Total matriculats
Total abandonaments
Total abandonament (%)

2010-2011
83
1
1.20%

d) Taxa de graduació

TAXA DE GRADUACIÓ
Total matriculats
Total graduats
Total graduació (%)

2010-2011
83
77
92.77%
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Q3. Satisfacció docent

Resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants
Al mes de juny, un cop acabat el curs, l’IBEI demana al estudiants que completin una enquesta
de satisfacció que engloba tots els aspectes del màster, amb 42 preguntes que inclouen des
del procés d’admissions, docència, serveis, equip de gestió, fins a una valoració global del
màster. A aquest quadre, es recull un breu resum de les preguntes més destacades.

Enquesta de satisfacció estudiants curs 2010-2011 (1/10)
El procés d’admissions funciona correctament
Els professors són bons explicant la matèria
Els professors fan l'assignatura interessant
El material és apropiat
El màster és intel·lectualment interessant
El sistema de puntuació és clar prèviament
El sistema de puntuació és just
Estic satisfet amb el màster
Nota global del Màster

7,32
6,97
7,14
6,9
7,55
6,72
6,48
6,68
6,36
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Q.4 Pràctiques externes i mobilitat
a) Dades sobre practicums i mobilitat dels estudiants
No existeixen dades sobre aquest indicador perquè la realització de practicums dels estudiants
estan previstes tant durant el segon semestre de l’any acadèmic (de febrer a juny), un cop han
finalitzat les classes. I es poden allargar durant un any, fins al setembre del 2012 pels alumnes
del curs acadèmic 2010-2011.
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Q.5 Inserció Laboral dels titulats
a) Estudi d’inserció laboral
La realització de l’informe d’Inserció Laboral per als alumnes de la promoció 2010-2011 està
prevista fer-la a finals del mes de juny del 2012.
b) Valoració
No es pot fer cap valoració.
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Q.6 Gestió i atenció a la comunitat

a) Modificacions sobre el pla d’estudis actual
La modificació en l’actual Pla d’Estudis el curs 2011-12 està en procés .de verificació. La
finalitat de la modificació es establir un procediment per el que els estudiants que varen cursar
el màster en anys anteriors com a títol propi de la UPF, UAB i UB, puguin sol·licitar la
convalidació

b) Incidències/suggeriments durant el curs
No s’identifica cap aspecte a destacar.
c) Altres
No s’identifica cap aspecte a destacar.
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