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Seguiment del Servei 
Sistemes d’informació mantinguts per UPCnet 

Servei 2013-2015: dedicacions  

Principals peticions/tasques de 2015 

gEDAD – Aplicatiu per a la Gestió d’Activitat del Doctorant 

Proposta d’indicadors 
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Sistemes d’informació mantinguts per UPCnet 

Certificats  

MatUPC 

Títols oficials 

UPC 

Títols 

propis UPC 

Beques 

Propòsit Estat 

 
Consulta dels expedients acadèmics dels plans no reformats que es gestionaven 
amb l’antic MATUPC. Facilita el manteniment d’algunes de les dades dels 
expedients i la impressió del certificat oficial i/o certificat personal 
 

Actiu 

 
Gestió de les sol·licituds de beques dels estudiants (de cicle, de grau i de 
màster, i les beques de col·laboració dels estudiants amb departaments UPC) 
 

Actiu, accés 
puntual per a la 

consulta dels 
expedients 

 
Registre dels títols propis expedits pel negociat de títols de la UPC i gestió del 
seu cicle de vida 
 

Actiu 

 
Gestió dels títols d’estudis oficials expedits per la UPC (estudis de cicle i doctor 
dels plans antics, i les noves titulacions d’estudis de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior). Enguany s’han incorporat les titulacions d’estudis del programa 
Erasmus Mundus 
 

Actiu i amb 
evolució 

Gestió del Document d’activitat del doctorand (DAD), eina d'informació, 
seguiment i avaluació del progrés acadèmic dels doctorands de la UPC 

Accés puntual del 
Dept d’Enginyeria 

Electrònica 
gEDAD 
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Dedicació per aplicatiu 
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Principals peticions/tasques de 2015, aplicatiu Títols 

Servei 2015 

Petició/Tasca Període Estat 

Posada en marxa de l’evolutiu de gestió dels títols d’estudis Erasmus Mundus Febrer-abril 2015 Finalitzat 

Peticions de canvi d’estat o altres dades errònies del títol (ex. Codi estudis)  Periòdicament Finalitzat 

Càrrega/actualització de la BD amb les codificacions oficials del MEC Juny-juliol 2015 Finalitzat 

Nous requisits  del Ministeri que afecten als fitxers XML generats des de l’aplicatiu  
Juliol-Setembre 

2015 

Finalitzat 
 

Incidències del període: 

• Alta de títols externs (des de Prisma) 

• Problemes en la generació dels fitxers al Ministeri 

Puntualment durant 

el període 
Resolt 

Suport puntual a l’usuari en el funcionament de l’aplicatiu 

Principals peticions/tasques de 2015, aplicatiu gEDAD 

Petició/Tasca Període Estat 

Modificacions càrrega doctorands des de Prisma Febrer 2015 Finalitzat 

Modificacions generació DAD Març 2015 Finalitzat 
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gEDAD – Aplicatiu per a la Gestió dels Doctorands 

Gestió de les activitats dels doctorands 

Seguiment del progrés dels doctorands 

Avaluació del doctorand  

Validació de les competències  

Pla de recerca (creació i avaluació)  

Juny 2013 Juny 2014 Maig 2015 

 
Finalització del projecte d’implantació 
 
Inici pilot amb dues escoles i dos 
programes de Doctorat 
 

Aturada del pilot i la posada en 
marxa de gEDAD a petició de 
l’Oficina de Doctorat (motius 
organitzatius i manca de recursos per 
prestar el suport de primer nivell) 

 
Replantejament de la possible 
posada en marxa de l’aplicatiu i 
valoració del cost del suport de 
primer nivell als Doctorands per 
part d’UPCnet 
 

Desenvolupat durant Setembre 2012-maig2013 

Unitat funcional responsable: Oficina de Doctorat 

Cost del projecte: 102.990€ 

 

 

Origen de l’aplicatiu Processos als quals dona suport 

Història del projecte 
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Proposta d’indicadors 

Proposta d’indicadors (pendent de consensuar): 

 

Títols i MatUPC 

 

 SI Indicador 2015-10 2015-09 2015-08 2015-07 2015-06 2015-05 2015-04 2015-03 2015-02 2015-01 

Títols 
oficials 

T1 Nombre de títols que entren en circuit de gestió en el  període 1328 550 10 554 360 613 419 587 508 1081 

T2 
Nombre de nous títols pendents de lliurament a l'alumne en el 
període 

665 15 0 324 74 2249 848 610 243 260 

T3 Nombre de títols lliurats a l'alumne en el període 39 59 3 68 93 41 21 31 41 45 

MATUPC M1 Nombre d'accessos al sistema en el període 72 56 2 52 51 58 53 41 43 40 

Beques: el sistema no permet obtenir indicadors respecte a la funcionalitat utilitzada actualment (nombre de consultes 

d’expedients de beca)       
 

 

gEDAD: en cas d’utilització de l’aplicatiu, es proposa reportar els següents indicadors 

 

• Nombre de logins d’usuari diferents del període 

• Nombre de nous doctorands del període 

• Nombre de noves activitats donades d’alta en el període 

• Nombre de DADs avaluats en el període 


