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ESCOLA D’ALTA DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ, EADA 
 

 
DADES IDENTIFICADORES DE L’AUTOINFORME D’ACREDITACIÓ EADA 2016 
                                                                                   
 
 

Universitat Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

Nom del Centre EADA, Escola d’Alta Direcció i Administració  

 

Aprovació 

Òrgan Data 

Consell de Govern de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 04-04-2017 

  

Titulacions impartides al Centre que se sotmeten al procés d’acreditació  
en la convocatòria de primer semestre de 2016 

Denominació Codi  
RUCT 

Crèdits 
ECTS 

Any d’implantació 

Màster Universitari en 
Gestió Empresarial per 
la Universitat de Vic – 
Universitat Central de 
Catalunya 

4313325 60 -Programació Universitària de Catalunya 
2011-2013     

-Ordre ECO/434/2012 

-Curs inici:  2012-2013  

Adscripció del Centre a la Universitat 

-Conveni de col·laboració acadèmica subscrit entre la Universitat de Vic i la Fundació 
Universitària Privada EADA, Escola d’Alta Direcció i Administració, pel qual queda adscrita a la 
UVic. 3 de març de 2010 

-Ordre ECO/434/2012, de 14 de desembre, per la qual es reconeix l’adscripció d’EADA, Escola 
d’Alta Direcció i Administració, a la Universitat de Vic i es reconeix la implantació del màster en 
gestió empresarial. 

 

  



 Valoració global Acreditació  
Escola d’Alta Direcció i Administració, EADA 

Desembre 2016 
CGU 4 abril 2017 

  

3 
 

 
 
Valoració final  
 
 
A. Funcionament del centre i el desenvolupament de les titulacions impartides. 
 
-Anàlisi del grau d’implantació del SGIQ i adequació dels processos implementats per al 
seguiment i acreditació de les titulacions. 
 
 
Pel que fa a la gestió de qualitat, EADA actua de la mateixa manera que totes les facultats pròpies 
de la UVic-UCC i, per tant, utilitza com a referència allò que estableixen els processos i directrius 
del Manual SGIQ-UVic aprovat el 2010 per AQU Catalunya i ANECA. Es tracta d’un model 
d’abast global els continguts del qual han estat totalment desenvolupats. Pel que fa a la 
implantació, s’ha fet de manera gradual i parcial, ja que EADA n’ha adaptat els processos 
previstos segons les seves necessitats. Aquesta fase de desplegament, a més, ha evidenciat la 
conveniència de repensar i redissenyar alguns dels processos recollits en l’SGIQ de la universitat 
per tal de simplificar-ne el contingut i agilitzar-ne l’aplicació.  

L’SGIQ de la UVic-UCC preveu l’anàlisi i seguiment de les titulacions amb l’objectiu de garantir-
ne la qualitat constant. Així, i segons s’exposa en el procés SGIQ-D3-P3.2.2 de desenvolupament 
de l’ensenyament, en finalitzar l’acció docent s’inicia una fase de revisió basada en les 
especificacions que recull el procés SGIQ-D2-P2.2 de revisió i millora de titulacions. Un dels 
objectius previstos en aquest procés és, precisament, l’elaboració d’un informe de seguiment de 
la titulació amb propostes de millora. Agafant aquest procés com a punt de partida, s’actua de la 
següent manera en l’elaboració d’aquest informe: 

• La Direcció Acadèmica del centre rep per part del VOA (Vicerector d’Ordenació 
Acadèmica) l’encàrrec d’elaborar l’informe de seguiment de la titulació. 

• La Direcció Acadèmica del centre prepara amb el coordinador de la titulació la tasca de 
redacció d’aquest informe. 

• El coordinador de la titulació rep mitjançant els canals preestablerts les dades 
necessàries per a la confecció de l’informe de seguiment (normativa interna i externa 
aplicable, documentació vigent sobre la titulació, suggeriments, inquietuds, 
reclamacions, propostes de millora, indicadors implicats, etc.) 

• Amb l’assessorament tècnic de l’Àrea de Qualitat (AdQ) de la UVic-UCC i en coordinació 
amb el VOA, el coordinador de la titulació valora la informació disponible i els resultats 
del curs a analitzar i, posteriorment, prepara un informe on desenvolupa aquests apartats 
(el coordinador de la titulació ha rebut prèviament per part de l’AdQ i el VOA un model 
d’informe programat segons la Guia per al seguiment d’ensenyaments oficials de grau i 
màster elaborada per AQU Catalunya): 

o Informació pública sobre el desenvolupament operatiu de l’ensenyament 
o Informació pública sobre els indicadors de l’ensenyament 
o Anàlisi valorativa de l’ensenyament i accions de millora (en el moment en què es 

disposi d’un històric d’informes de seguiment, en aquest punt es valoraran les 
modificacions aplicades com a conseqüència de propostes fetes en informes 
anteriors) 

o Idoneïtat de l’SGIQ per al seguiment de l’ensenyament 
• El coordinador de la titulació eleva l’informe de seguiment amb propostes de millora/pla 

de millora a l’equip directiu, que al seu torn l’eleva al Comitè Executiu d’EADA, i al 
Director General. 

• El Director General aprova els informes i els eleva al VOA. 
• En cas que els informes continguin només propostes de modificació no substancial, un 

cop aprovats l’equip directiu del centre tindrà llum verda per a l’aplicació de les propostes 
oportunes. 

• En cas que els informes continguin propostes que comportin una modificació substancial, 
exigiran el vist-i-plau per part del CDU (Consell de Direcció de la Universitat) i la 

http://www.uvic.cat/sites/default/files/P32_2desenvolupament_ensenyament.pdf
http://www.uvic.cat/sites/default/files/UVIC_P2.2_modificacio_titulacions.pdf
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tramitació als organismes oficials competents per a la seva aprovació i posterior 
aplicació. 

• En tots els casos, el VOA publica els informes dins l’intranet d’AQU Catalunya a títol 
informatiu 

Després d’analitzar aquests dos processos aplicant la metodologia que descriu el procés SGIQ-
D6-P6.1 d'anàlisi, medició i millora dels resultat, la UVic-UCC i EADA en valoren 
satisfactòriament l’adequació, i conclouen que han permès desenvolupar de forma coherent i 
transversal el seguiment de les titulacions; a més, han permès identificar amb facilitat els agents 
implicats en l’elaboració dels informes i assignar-los responsabilitats de forma consistent. 

-Grau d’acompliment dels objectius pretesos, assoliment de les especificacions de la 
memòria.   

Per a l’anàlisi i la reflexió sobre l’acompliment dels objectius proposats per a la titulació que se 
sotmet a acreditació, es faran comentaris, observacions i propostes de millora de forma 
individualitzada per a tots i cadascun dels diferents estàndards concrets en què es desglossen 
els sis estàndards principals.  

Estàndard 1.1. El disseny de la titulació del Màster Universitari en Gestió Empresarial que 
s’imparteix a EADA ha estat verificat i actualitzat conforme a l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, i conforme al Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de la UVic-
UCC. En els respectius IST s’ha informat puntualment de les mesures correctores aplicades i de 
les propostes de millora que ha aportat l’experiència adquirida amb el desenvolupament de la 
titulació, amb la qual cosa es pot concloure que el perfil de competències és, en general, 
consistent amb els requisits de la disciplina i que el perfil respon adequadament, segons escaigui, 
al nivell formatiu requerit en el MECES. 

Estàndard 1.2. Així mateix, els plans d’estudis i les estructures del currículum són coherents 
amb el perfil de competències i amb els objectius de cadascuna de les titulacions, d’acord amb 
la programació i el disseny exposats en la memòria de verificació. Sempre que per a la millora 
de la formació global dels estudiants s’ha cregut convenient algun retoc, algun canvi o alguna 
modificació en els plans d’estudis o bé en les estructures del currículum, s’ha exposat en els IST 
de la titulació. 

Estàndard 1.3. Els estudiants admesos tenen un perfil formatiu d’ingrés adient a la titulació.  

Els mecanismes i òrgans d’admissió vetllen escrupolosament perquè els candidats no provinents 
de les titulacions que donen accés directe al Màster tinguin els coneixements previs 
imprescindibles per poder seguir correctament el curs. La coherència entre el nombre 
d’estudiants admesos i el nombre de places que s’ofereixen és molt bona. En el Pla de millora 
del Màster s’ha informat sobre accions encaminades a millorar la difusió per millorar la diversitat 
dels estudiants en les properes edicions – especialment pel que fa a estudiants provinents de 
països asiàtics. Des de l’àrea de comunicació i màrqueting estratègic d’EADA es treballa 
intensament per reforçar la campanya de difusió del Màster i augmentar el nombre de països de 
provinença dels estudiants en properes edicions. 

Estàndard 1.4. A més a més dels mecanismes de coordinació docent descrits en la memòria de 
verificació, les reduïdes dimensions d’EADA permeten una cultura de coordinació informal molt 
àgil, que permet respondre amb molta rapidesa a qualsevol incidència o problema que es pugui 
detectar. 

Estàndard 1.5. Les normatives d’Universitat i de centre són públiques, revisades, adaptades i 
actualitzades periòdicament, d’acord amb els requeriments i les exigències que la pràctica i el 
treball del dia a dia posen de manifest. Per tant, l’aplicació de les diferents normatives serveix a 
la finalitat per la qual han estan concebudes: incidir positivament en els resultats de totes les 
titulacions.  

http://www.uvic.cat/sites/default/files/P61_analisi%20resultats.pdf
http://www.uvic.cat/sites/default/files/P61_analisi%20resultats.pdf


 Valoració global Acreditació  
Escola d’Alta Direcció i Administració, EADA 

Desembre 2016 
CGU 4 abril 2017 

  

5 
 

Estàndard 2.1. Seguint els processos establerts per l’SGIQ, es publica informació completa, 
agregada i actualitzada sobre la titulació, així com també dels resultats assolits.  

Estàndard 2.2. Per mitjà de la pàgina Web i del campus virtual de EADA es pot accedir fàcilment 
a la informació del centre i de la titulació per part de tots els grups d’interès. Aquesta informació 
es manté revisada, adaptada i actualitzada constantment, amb la supervisió de la coordinació de 
la titulació i de la direcció d’estudis.  

Estàndard 2.3. EADA fa públic el Manual i el Catàleg dels processos de l’SGIQ a la seva pàgina 
Web, amb les característiques, vicissituds i elements que se’n deriven.  

Estàndard 3.1. L’SGIQ ha fet de guia procedimental per al disseny i aprovació de la titulació a 
partir del procés d’elaboració de les titulacions SGIQ-UVIC-D2-P2.1, l’11/02/2010. 

Estàndard 3.2. El procés de gestió d’al·legacions, reclamacions i suggeriments SGIQ-UVic-D3- 
P3.6 estableix el procediment i els mecanismes per recollir i gestionar els suggeriments, queixes 
i reclamacions de la comunitat universitària. Actualment es treballa en el pla de millores de l’SGIQ 
i, en l’apartat de revisió del Mapa de Processos d’EADA, es preveu la incorporació dels processos 
relatius a la Millora Contínua inclosos en l’àmbit estratègic de govern de la institució. Al seu si, ja 
han estat redactats els processos relatius a la definició i gestió dels indicadors de qualitat, a fi 
d’ordenar i actualitzar les eines per la generació d’informació objectiva, com a peça clau per la 
millora contínua tant de l’SGIQ com de la mateixa titulació.  

Estàndard 3.3. L’SGIQ de la UVic-UCC facilita el seguiment i la modificació de les titulacions, 
com a resultat d’un procés de revisió per tal de millorar-ne la qualitat de forma continuada, a partir 
de la l’anàlisi crítica de la recollida de dades objectivables. En essència, el tractament estadístic 
de les dades es fa des de l’AdQ amb la col·laboració de l’àrea TIC per tal que, posteriorment, 
EADA pugui procedir a l’anàlisi i mesura dels resultats/indicadors per al seguiment. De forma 
continuada, el Centre procedeix a l’anàlisi i mesura dels resultats derivats de l’aplicació de la 
titulació, que consigna en un informe de seguiment i en un pla de millores i propostes de 
modificació.  

Estàndard 3.4. Donat que EADA només té un programa de Màster oficial es fa difícil valorar la 
utilitat del SGIQ més enllà del seguiment que s’ha vingut fent fins ara. El SGIQ si ha permès, 
però, la introducció de mecanismes i processos de seguiment més formals, que han permès la 
millora en la gestió i docència del programa.  

Estàndard 3.5. Durant el curs 2013/14 la UVic-UCC va iniciar un procés de revisió profund de 
l’SGIQ, per tal de millorar-ne els processos i, també, l’estructura formal. Això ha resultat en una 
nova edició durant l’any 2015, presentada com un catàleg de fitxes fàcilment consultable, de 
manera que els processos que l’integren es puguin implementar, desenvolupar i analitzar amb 
una eficiència i agilitat superiors. Des de la Direcció Acadèmica d’EADA s’està treballant per 
adaptar aquest nou model al nostres propis processos. 

Estàndard 4.1. Sobre els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits al professorat, les 
dades que s’aporten en el corresponent apartat sobre aquest aspecte reflecteixen un bon 
acompliment, tant pel que respecte a l’expertesa, la qualitat i l’experiència docent, com pel que 
te a veure amb l’activitat investigadora imprescindible i pròpia del professorat universitari. Ultra 
això, convé de destacar que el perfil de tot el professorat del Màster ha millorat molt pel que fa al 
seu caràcter investigador, com es fa evident per la millora en el nivell i volum de les publicacions 
acadèmiques del professorat. Així, doncs, es pot concloure que la plantilla docent i investigadora 
que té la responsabilitat d’impartir la titulació que se sotmet a acreditació és adient per dur a 
terme la seva comesa. Nogensmenys, EADA vetlla per continuar millorant les proporcions de 
professorat amb el títol de doctor i amb la categoria d’acreditació, per reflexionar sobre la 
conveniència d’introduir noves metodologies docents, per estimular la mobilitat, tant IN com OUT, 
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amb visites i estades de recerca a universitats de l’estranger i per esforçar-se constantment per 
poder oferir una docència amb alta qualitat, científica, humana i oberta a la internacionalització.  

Estàndard 4.2. Com es constata amb l’aportació de dades sobre els percentatges de doctors i 
de professorat acreditat, la plantilla actual del centre és suficient i disposa de la dedicació 
adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre correctament els estudiants. La plantilla 
de professorat d’EADA s’enforteix amb la implicació de professorat associat amb un alt nivell 
d’expertesa professional i amb vocació docent, la qual cosa representa un valor afegit de mèrit a 
les característiques peculiars que han de donar sentit a un nivell universitari professionalitzador 
posterior a una graduació.  

Estàndard 4.3. En relació al suport que s’ofereix al professorat en la millora del procés formatiu 
i d’aprenentatge, és important de destacar que, EADA sempre ha tingut entre els seus objectius 
estratègics la millora constant de la docència. I en aquest sentit s’ha fet un progrés important en 
oferir diferents propostes formatives i d’assessorament, individual, a molts nivells diferents, com 
ara metodologies innovadores, avaluació basada en resultats d’aprenentatge, i ús de recursos 
informàtics. En una mateixa línia, es treballa en la concreció de noves formes organitzatives del 
suport al professorat, per tal de garantir un major impacte, tant a curt com a llarg termini, dels 
nous recursos docents que es posin a disposició.  

Estàndard 5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés 
d’aprenentatge, perquè l’experiència i les pròpies característiques d’EADA permeten cada dia 
més una detecció i una atenció ràpida i coordinada a les respostes que es puguin donar a les 
necessitats aflorades o a les que pugui aparèixer en un futur. El nou Pla d’Acció Tutorial de la 
UVic-UCC ens ha d’ajudar a formalitzar i definir més acuradament aquests processos. El Servei 
de Carreres Professionals (EADACareers) serveix de fa anus com a plataforma per dinamitzar la 
incorporació dels titulats al mercat laboral.  

Estàndard 5.2. En conjunt, es considera que els recursos materials disponibles són adequats al 
nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació. Les necessitats dels serveis 
bibliotecaris són satisfactoris, tal com es pot deduir de les enquestes de satisfacció dels usuaris. 
Quant, al fons documental, tot i que és suficient i correcte, es treballa per ampliar l’accés a noves 
revistes científiques de les diferents àrees d’especialització. Així mateix, si bé es consideren 
adequades les infraestructures i els equipaments docents disponibles, la reforma integral de 
l’edifici d’Aragó 204 ha de permetre millorar l’ambient de treball i la facilitat de moviment dels 
estudiants. 

Estàndard 6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge 
pretesos, i s’ajusten a les directrius que corresponen al nivell del MECES adequat per a la titulació 
de Màster. Perquè, en el moment de la verificació del Màster, els resultats d’aprenentatge de la 
titulació es van formular de forma genèrica i en termes molt propers, o gairebé similars, a les 
competències. Ara, després de fer una integració de competències d’acord amb el nivell del 
Màster expressat pel MECES, s’ha aconseguit d’atendre i de garantir més bé un ajust de la 
titulació als requeriments generals expressats pel MECES. En la conceptualització actual dels 
resultats d’aprenentatge, aquests han d’esdevenir indicadors observables i objectivables de 
l’acció de l’estudiant, i, per això, en el nivell d’assignatura, i d’acord amb la voluntat d’integrar 
l’avaluació de les competències bàsiques i transversals incloses més darrerament, s’han definit 
aquells resultats d’aprenentatge que denominem específics. Tot això fa possible l’avaluació de 
totes les competències previstes en la titulació, incloses també les competències bàsiques i 
transversals no previstes inicialment.  

Estàndard 6.2. El sistema d’avaluació consta de diferents instruments d’avaluació que permeten 
una certificació fiable per valorar els resultats d’aprenentatge pretesos, mitjançant un conjunt 
d’activitats de formació adients per al nivell. Les característiques detallades de les activitats de 
formació i dels instruments d’avaluació dels resultats d’aprenentatge s’exposa a bastament en el 



 Valoració global Acreditació  
Escola d’Alta Direcció i Administració, EADA 

Desembre 2016 
CGU 4 abril 2017 

  

7 
 

gruix del cos del desenvolupament de l’estàndard que ara es resumeix. Els índex de suspensos 
i de no presentats són extraordinàriament baixos, i destaca un alt percentatge de qualificacions 
altes, la qual cosa s’explica per les peculiaritats d’un Màster, en què una formació acadèmica 
inicial de més nivell, una edat que correspon a més maduresa intel·lectual i un enfocament molt 
aplicat en totes les assignatures del programa propicien una motivació molt bona per part dels 
estudiants.  

Estàndard 6.3. Per a l’anàlisi dels valors dels indicadors acadèmics, la taxa d’abandonament 
propera a zero en les tres edicions del Màster és molt gratificant i emblemàtica de les peculiaritats 
dels estudiants d’aquest nivell universitari.  

Estàndard 6.4. A l’hora d’analitzar dades estadístiques sobre taxes d’ocupació, cal convenir que 
es tracta d’una qüestió extraordinàriament complexa, per dues raons fonamentals: (a) Perquè no 
és gens fàcil de fer un seguiment dels estudiants després de graduar-se i d’abandonar l’escola; 
(b) Perquè d’entre els estudiants amb els quals s’ha aconseguit de fer-ne un seguiment i 
d’establir-hi contacte només una part responen les enquestes. Aquestes dues raons comporten 
una mostra molt reduïda de la població que és l’objecte d’estudi i condiciona decisivament l’anàlisi 
sobre les taxes d’inserció laboral. A grans trets, però, la valoració que se’n fa és molt positiva, 
amb un 90% d’egressats en llocs de treball en un període de 3 mesos. 


	ESCOLA D’ALTA DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ, EADA

