
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORME DE SEGUIMENT DE CENTRE SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE LES TITULACIONS OFICIALS DE GRAU I DE MÀSTER DURANT EL CURS 2016-2017 
 

EADA, Escola d'Alta Direcció i Administració 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovació 

Òrgan Data 

Comitè Executiu d’EADA 15.02.2018 

Consell de Govern de la Universitat 20.02.2018 



 ISC EADA 16-17. Febrer de 2018 
Informe de Seguiment de Centre sobre el desenvolupament de les titulacions oficials de grau i de màster durant el curs 2016-2017 

 

  2 

ÍNDEX 
 
DIMENSIONS, ESTÀNDARDS I SUBESTÀNDARDS ............................................................................................................................................................................................ 3 

DIMENSIÓ 1 - QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU ..................................................................................................................................................................................... 4 

Màster Universitari en Gestió Empresarial (MUGE-12EA)......................................................................................................................................................................... 4 

DIMENSIÓ 2 - PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA ............................................................................................................................................................................ 6 

EADA, Escola d'Alta Direcció i Administració............................................................................................................................................................................................... 6 

DIMENSIÓ 3 - EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT ....................................................................................................................................... 7 

EADA, Escola d'Alta Direcció i Administració............................................................................................................................................................................................... 7 

DIMENSIÓ 4 - ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU ............................................................................................................................................... 8 

Màster Universitari en Gestió Empresarial (MUGE-12EA)......................................................................................................................................................................... 8 

DIMENSIÓ 5 - EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE ............................................................................................................................................... 9 

EADA, Escola d'Alta Direcció i Administració............................................................................................................................................................................................... 9 

DIMENSIÓ 6 - QUALITAT DELS RESULTATS DEL PROGRAMA FORMATIU .................................................................................................................................................. 10 

Màster Universitari en Gestió Empresarial (MUGE-12EA)....................................................................................................................................................................... 10 

PLA DE MILLORA DE LES TITULACIONS OFICIALS DE GRAU I DE MÀSTER D’EADA, ESCOLA D'ALTA DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ ................................................ 11 

 

  



 ISC EADA 16-17. Febrer de 2018 
Informe de Seguiment de Centre sobre el desenvolupament de les titulacions oficials de grau i de màster durant el curs 2016-2017 

 

  3 

DIMENSIONS, ESTÀNDARDS I SUBESTÀNDARDS 
 
Dimensió 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.  
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.  
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.  
1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.  
1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació. 

 
Dimensió 2 - Pertinència de la informació pública  
La institució 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. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu.  
2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció.  
2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i l’acreditació de la titulació. 

 
Dimensió 3 - Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat 
La institució disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i implementat que assegura, de manera eficient, la qualitat i la millora continuada de 
la titulació. 

3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de les titulacions.  
3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les titu lacions, en especial els resultats acadèmics i la 
satisfacció dels grups d’interès.  
3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a la seva millora continuada 

 
Dimensió 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 una experiència docent, investigadora i, si escau, 
professional suficient i valorada.  
4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants.  
4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del professorat. 

 
Dimensió 5 - Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge    
La institució 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. 

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral.  
5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació. 

 
Dimensió 6 - Qualitat dels resultats del programa formatiu    
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 d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació.  
6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos.  
6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació.  
6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació.       
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DIMENSIÓ 1 - QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU   
 

Estàndard 1 Màster Universitari en Gestió Empresarial (MUGE-12EA) 

Informació ▪ Estàndards i subestàndards ▪ Indicadors ▪ Observacions AQU VSMA  

 

1-Valoració desenvolupament centre/títol 2016-2017 en relació a l’estàndard 

Punts forts i àrees de millora. Aspectes més rellevants. 

● PUNT FORT: La titulació continua essent molt rellevant a l’àmbit de treball al qual s’adreça (veure empleabilitat) 
● PUNT FORT: Els nivells de satisfacció i ocupació dels alumnes són molt elevats (veure enquestes) 
● PUNT FORT: La demanda pel programa és elevada (252 alumnes per l’any 2017/18) i creix de forma molt significativa (veure matrícula) 
● ÀREA DE MILLORA: Cal continuar incidint en la formalització dels procediments de qualitat i seguiment, així com en la recollida de dades i indicadors 
● ÀREA DE MILLORA: Cal continuar treballant en la coordinació amb els sistemes de qualitat de la UVic-UCC. 

Variació respecte al que es va consignar a l’ISC anterior/memòria    

El programa ha funcionat d’acord amb els paràmetre establerts, però en els darrers dos anys ha observat un creixement molt important en la demanda de noves places. Per aquest motiu 
es proposa presentar una modificació a la Memòria de Verificació sol·licitant el creixement de l’oferta de places de 240 a 300. 

 

2-Accions de millora més rellevants implementades en processos de seguiment anteriors (Pla de Millora) 

Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i resultat Continuïtat 
PMT 

Mantenir i reforçar el contacte amb el món 
empresarial per ajustar la formació a les 
necessitats d'aquest darrer.  
S'estudiaran opcions per millorar la informació 
que es rep dels empleadors potencials per 
garantir l'ajust. 

NO La implicació del món empresarial en el disseny i seguiment de la titulació continua essent bona. Més enllà de 
la incorporació de nous patrons empresarials al Patronat d’EADA (directius d’empreses com PepsiCo, SCYTL, 
Wallapop, Desigual, etc.), es continuen duent a terme accions per identificar els canvis en les necessitats dels 
empleadors pel que fa a competències i coneixements. Com a evidència del contingut  
 
Es cert, però, que aquestes reunions sovint no son específiques del MUGE, sinó més generals dels programes 
que ofereix EADA tant a nivell de postgrau com de formació executiva, donat que la informació recollida sol ser 
rellevant per més d’un àmbit de formació (i, en aquest sentit, els procediments del SGIQ han servit més enllà 
dels programes oficials). 

Obert 

Continuar treballant en la definició dels grups 
de treballs interns i la seva coordinació amb 
les diferents unitats tècniques i de suport a les 
titulacions.  S'ha de sistematitzar els procedí-
ments que tenen com a objectiu la coordinació 
de la titulació, guardant actes o qualsevol altre 
tipus d'evidències del seu desenvolupament. 

SI S’ha desenvolupat i aplicat una nova normativa i procediment (adjunt) per la definició i mètode de treball dels 
grups de seguiment i coordinació de la titulació.  El Comitè de Qualitat de la Titulació ha estat reformulat i tindrà 
la seva primera reunió (pel curs 2017-18) aquest mes de febrer (un cop passat el primer trimestre i un cop els 
coordinadors de la titulació han mantingut la reunió de seguiment amb tots els estudiants del màster.) Així 
mateix, ja s’ha implantat l’enquesta de seguiment al professorat en la titulació, tal i com s’exigia en l’informe 
d’avaluació. 
 
Finalment, i per tal de garantir que els temes a tractar son tots els necessaris i rellevants, s’ha preparat una 
plantillla/rúbrica de seguiment de la titulació, que assegurarà el correcte seguiment dels indicadors rellevants, 
així com l’existència d’un registre documental específic de totes les decisions preses.  

Obert 

Valoració global del desenvolupament de les accions del PMT sobre aquest estàndard / Observacions 

La satisfacció (entre 4,47/5 i 4,15/5)i empleabilitat (>80% en tres mesos de finalitzar)  dels estudiants que cursen el programa son elevades, la qual cosa és indicador de la rellevança 
continuada de les competències i continguts del programa. Per contra, cal continuar treballant en la formalització dels processos de coordinació i decisió, tal i com s’indica en el Pla de 
Millora  

  

http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/60/unitat/36633/estudi/14640/
http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/1572
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3-Noves accions de millora derivades d’aquest procés de Seguiment   

Acció Reformulació acció present al PMT   Introducció nova acció PMT  Modificació 
AQU 

Amb l’objectiu de millorar l’especificitat de les 
recomanacions i enfocar millor aquestes reunions, es 
constituirà properament una subcomissió del Patronat de la 
Fundació EADA per tractar específicament temes de 
competències i habilitats en el programa MUGE. Això ens 
garantirà un seguiment continuat i coherent en el temps. 

 Creació d’una subcomissió del Patronat d’EADA per tractar 
específicament temes de competències i habilitats en el 
programa MUGE.  
 

NO 

 

4-Evidències  

N/A 
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DIMENSIÓ 2 - PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA   
 

Estàndard 2 EADA, Escola d'Alta Direcció i Administració 

Informació ▪ Estàndards i subestàndards  ▪ Indicadors  

 

1-Valoració desenvolupament centre/títol 2016-2017 en relació a l’estàndard 

Punts forts i àrees de millora. Aspectes més rellevants. 

● ÀREA DE MILLORA: Cal continuar treballant en oferir als participants presents i futurs més informació sobre el desenvolupament operatiu de la titulació, els resultats acadèmics i 
de satisfacció, i el SGIQ 

● ÀREA DE MILLORA. Cal explicar millor als diferents grups de interès la utilitat i importància de donar publicitat a aquesta informació i mantenir-la actualitzada. 

Variació respecte al que es va consignar a l’ISC anterior/memòria    

És necessari en aquest aspecte un procés de millora continua, així com la valorització del procés de qualitat, que es vist per molts dels “stakeholders” com excessivament feixuc i de poca 
rellevància al seu dia a dia. 

 

2-Accions de millora més rellevants implementades en processos de seguiment anteriors (Pla de Millora) 

Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i resultat Continuïtat 
PMT 

Modificar i adaptar les guies docents (Guies 
Metodològiques) per incloure la informació 
que se sol·licita: 
Denominació del màster 
Inclusió de les competències 
Distribució de les hores de les activitats 
Crèdits de les matèries 
Caràcter de les assignatures 
 

SI Més enllà de la correcció dels defectes formals que es detecten en l’Informe d’Avaluació, EADA està en un 
procés de redisseny de les seves Guíes Metodològiques, amb l’objectiu de clarificar millor la relació entre 
competències, objectius d’aprenentatge, activitats i avaluació. Aquesta clarificació ha d’ajudar tant al docent - 
en la preparació de l’assignatura - com a l’estudiant. 

Obert 

Afegir la informació que manca a la web del 
programa, tant a la web d’EADA com de la 
UVic-UCC. Assegurar que les competències 
descrites corresponen amb les de la memòria 
de verificació. 

SI Juntament amb el procés descrit en l’apartat anterior, estem millorant la pàgina web sobre Processos de 
Qualitat, amb l’objectiu de poder donar als participants presents i futurs les màximes garanties sobre els 
processos de seguiment i innovació de les titulacions d’EADA. 

Obert 

Millorar els mecanismes i rúbriques per la 
recollida d’infomació sobre les aportacions 
individuals, per part dels tutors d’empresa, 
tutors de pràctiques/TFM, companys de grup, 
etc. 

 S’han parametritzat millor els mecanismes i rúbriques per aquestes Obert 

Valoració global del desenvolupament de les accions del PMT sobre aquest estàndard / Observacions 

S’han adreçat les deficiències que s’indicaven en l’Informe d’Avaluació. Cal finalitzar i portar a terme les accions de millora en l’estructura de les Guies Docents i informació de qualitat per 
anar més enllà del compliment de la normativa i convertir aquesta informació en un valor afegit per a la titulació i els participants.  
Donat que la darrera actualització del PMT és del més d’Juny de 2017, i que EADA només té un títol oficial, no es donen les circumstàncies que permetin la introducció de moltes accions 
de millora que no estiguin ja indicades a l’IST que es va presentar aquest desembre passat. 

 

3-Noves accions de millora derivades d’aquest procés de Seguiment   

Acció Reformulació acció present al PMT   Introducció nova acció PMT  Modificació AQU  

N/A    

 

4-Evidències  

N/A 

http://winddat.aqu.cat/es/universitat/60/unitat/36633/
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DIMENSIÓ 3 - EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT  
 

Estàndard 3 EADA, Escola d'Alta Direcció i Administració 

Informació ▪ Estàndards i subestàndards  ▪ Indicadors  

 

1-Valoració desenvolupament centre/títol 2016-2017 en relació a l’estàndard 

Punts forts i àrees de millora. Aspectes més rellevants. 

● PUNT FORT: S’està treballant bé amb la UVic-UCC en el desenvolupament i coordinació dels mecanismes del SGIQ 
● ÀREA DE MILLORA: Cal adequar millor el SGIQ a les característiques d’EADA i incidir en la utilitat i importància d’aquests mecanismes per la correcta gestió de la titulació 

Variació respecte al que es va consignar a l’ISC anterior/memòria    

No hem avançat prou amb la definició de l’IST. Si bé la coordinació amb la UVic-UCC ha avançat de forma signifiicativa, la integració del SGIQ en el dia a dia dels programes no és 
suficient i caldrà continuar treballant en aquest tema. 

 

2-Accions de millora més rellevants implementades en processos de seguiment anteriors (Pla de Millora) 

Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i resultat Continuïtat 
PMT 

Treballar amb VOA i  Àrea de Qualitat de la 
UVic-UCC per assegurar una millor 
implementació del SGIQ de la UVic-UCC en 
els processos de disseny i seguiment de les 
titulacions. 

SI Creació de la Comissió Acadèmica de Centres Adscrits per part de la UVic-UCC, com a mecanisme de 
consulta i debat entre la Universitat i tots els centres adscrits. Així mateix, s’està procedint a la creació d’una 
subcomissió enfocada específicament a temes de qualitat, per garantir un millor alineament entre els SGIQ 
dels centres adscrits i el de la Universitat de Vic. 

Obert 

Sol·licitar, per al curs 2018-19 una ampliació 
de places en el futur, per sobre de les 250 que 
consten a la memòria de verificació. 

NO Cal ampliar l’oferta de places al programa de les 240 actuals a 300, d’acord amb el creixement que ha 
experimentat en el curs 2017/18 i la demanda observada pel curs 2018/19 
  
 

Obert 

Valoració global del desenvolupament de les accions del PMT sobre aquest estàndard / Observacions 

S’han adreçat les deficiències que s’indicaven en l’Informe d’Avaluació. Un cop dit això, cal finalitzar i portar a terme les accions de millora en el SGIQ per anar més enllà del compliment 
de la normativa i convertir aquesta informació en un valor afegit per a la titulació i els participants. 
Donat que la darrera actualització del PMT és del més d’Juny de 2017, i que EADA només té un títol oficial, no es donen les circumstàncies que permetin la introducció de moltes accions 
de millora que no estiguin ja indicades a l’IST que es va presentar aquest desembre passat. 

 

3-Noves accions de millora derivades d’aquest procés de Seguiment   

Acció Reformulació acció present al PMT   Introducció nova acció PMT  Modificació 
AQU  

N /A    

 

4-Evidències  

N/A 

  

http://winddat.aqu.cat/es/universitat/60/unitat/36633/


 ISC EADA 16-17. Febrer de 2018 
Informe de Seguiment de Centre sobre el desenvolupament de les titulacions oficials de grau i de màster durant el curs 2016-2017 

 

  8 

DIMENSIÓ 4 - ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU    
 

Estàndard 4 Màster Universitari en Gestió Empresarial (MUGE-12EA) 

Informació ▪ Estàndards i subestàndards ▪ Indicadors ▪ Observacions AQU VSMA  

 

1-Valoració desenvolupament centre/títol 2016-2017 en relació a l’estàndard 

Punts forts i àrees de millora. Aspectes més rellevants. 

● PUNT FORT: EADA està a punt d’assolir el 70% de professorat doctor. 
● PUNT FORT: El nombre de professors acreditats creix de manera molt significada des de l’anterior ISC, amb dos acreditats com a Agregats i dues sol·licituds d’acreditació com a 

Catedràtic 
● ÀREA DE MILLORA: Cal acabar de desenvolupar la implementació de l’enquesta del professorat com a eina important en els processos de millora de la titulació 

Variació respecte al que es va consignar a l’ISC anterior/memòria    

El canvi qualitatiu en la composició i acreditació del professorat del MUGE és notori, amb un 69% del professorat de la titulació en possessió del títol de doctor i un 68% d’aquest acreditat 
o en procés d’acreditació. 

 

2-Accions de millora més rellevants implementades en processos de seguiment anteriors (Pla de Millora) 

Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i resultat Continuïtat 
PMT 

Continuar amb la contractació de professorat 
doctor internacional que permeti a l'Escola 
millorar el perfil del seu claustre. Acreditar al 
nou professorat a mesura que s’incorpori i/o 
assoleixi els requeriments necessaris. 

SI El curs 17-18 s’han contractat quatre nous professors doctors (dels quals una ja està acreditada per AQU i tres 
més han presentat la seva sol·licitud d’acreditació). Això porta el % de doctors a la plantilla d’EADA al 69%, i es 
preveu que el curs 18-19 ja haurem superat el llindar del 70%.  
 
Juntament amb la col·laboració de professors visitants això ens permet garantir el mínim exigit de professorat 
doctor i acreditat. 

Obert 

S'ha de sistematitzar els procediments que 
tenen com a objectiu la coordinació de la 
titulació, guardant actes o qualsevol altre tipus 
d'evidències del seu desenvolupament. 

SI S’ha implementat ja l’enquesta de seguiment del professorat, que està vigent el curs 2017/18 Tancat 

Valoració global del desenvolupament de les accions del PMT sobre aquest estàndard / Observacions 

La valoració que es fa és correcta. La contractació de nou professorat doctor segueix la pauta establerta i permet que els professors que imparteixen la docència tinguin el nivell necessari 
per un programa de màster. Amb tot, el caràcter professionalitzador de la titulació requereix la participació constant d’executius i càrrecs d’empresa que puguin contextualitzar la formació 
teòrica en un marc pràctic. 
Donat que la darrera actualització del PMT és del més d’Juny de 2017, i que EADA només té un títol oficial, no es donen les circumstàncies que permetin la introducció de moltes accions 
de millora que no estiguin ja indicades a l’IST que es va presentar aquest desembre passat. 

 

3-Noves accions de millora derivades d’aquest procés de Seguiment   

Acció Reformulació acció present al PMT   Introducció nova acció PMT  Modificació 
AQU  

Creació de la Figura del Director Adjunt per Innovació 
Pedagògica 

 Amb l’objectiu de millorar la coordinació en innovació 
pedagògica, i d’identificar, codificar, disseminar i avaluar 
les millores introduïdes a l’aula pel professorat es crea 
aquesta figura, que tindrà entre les seves funcions 
coordinar amb la innovació pedagògica que es fa a la 
UVic/UCC 

 

 

4-Evidències  

▪ Llistat del professorat del MUGE pel curs 2017/18  

  

http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/60/unitat/36633/estudi/14640/
http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/1572
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DIMENSIÓ 5 - EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE  
 

Estàndard 5 EADA, Escola d'Alta Direcció i Administració 

Informació ▪ Estàndards i subestàndards ▪ Indicadors   

 

1-Valoració desenvolupament centre/títol 2016-2017 en relació a l’estàndard 

Punts forts i àrees de millora. Aspectes més rellevants. 

 PUNT FORT - La creació de la Unitat d’Aprenentage Digital (DLU) permet una major presència de continguts digitals al programa 

 PUNT FORT - L’Aula Virtual funciona ja pel 100% de les assignatures 

 ÀREA DE MILLORA - Implementació del POAT 

Variació respecte al que es va consignar a l’ISC anterior/memòria    

Es continua millorant el sistema d’innovació docent, amb l’objectiu de fer-lo més robust. La creació d’una Unitat d’Aprenentatge Digital amb dues persones formades per donar suport al 
professorat, i el nomenament d’un Director Adjunt d’Innovació Pedagògica ha d’ajudar en la identificació, codificació, disseminació i avaluació de les millores docents. 

 

2-Accions de millora més rellevants implementades en processos de seguiment anteriors (Pla de Millora) 

Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i resultat Continuïtat 
PMT 

Incrementar la taxa d'ús del Campus Virtual per part 
dels professors com a eina pedagògica i 
d'informació. 

No El 100% de les assignatures del programa disposen ja d’aula virtual, que es fa servir com a mitjà principal per 
a l’entrega dels materials lectius. Hi ha marge de millora, però, pel que fa a la formació del professorat en l’ús 
correcte de les possibilitats del Campus Virtual. 

Obert 

Preparar un nou Pla Operatiu de Centre que reculli 
la informació sobre les diferents accions d’acollida 
que es desenvolupen, els programes de 
mentoratge, sistemes de tutorització individual o 
grupal, etc. 

SI Les diverses accions que es duen a terme son adequades, es registren i s’avaluen. Així i tot, cal codificar-les 
millor i aliniar-les amb el POAT de la UVic-UCC. 

Obert 

Valoració global del desenvolupament de les accions del PMT sobre aquest estàndard / Observacions 

N/A 

 

3-Noves accions de millora derivades d’aquest procés de Seguiment   

Acció Reformulació acció present al PMT   Introducció nova acció PMT  Modificació 
AQU  

Creació de la Unitat d’Aprenentatge Digital  La creació i dotació d’una unitat d’aprenentatge digital, 
composada per dues persones amb formació específica a 
nivell de màster  en pedagogia online ens permet afavorir, 
monitoritzar i avaluar l’introducció d’un major nombre 
d’elements digitals, tant a l’aula com fora d’ella 

No 

 

4-Evidències  

N/A 

  

http://winddat.aqu.cat/es/universitat/60/unitat/36633/
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DIMENSIÓ 6 - QUALITAT DELS RESULTATS DEL PROGRAMA FORMATIU  
 

Estàndard 6 Màster Universitari en Gestió Empresarial (MUGE-12EA) 

Informació ▪ Estàndards i subestàndards ▪ Indicadors ▪ Observacions AQU VSMA  

 

1-Valoració desenvolupament centre/títol 2016-2017 en relació a l’estàndard 

Punts forts i àrees de millora. Aspectes més rellevants. 

PUNT FORT – Reacreditació EQUIS amb cinc anys (màxima categoria) 
PUNT FORT – Inici de l’acreditació AACSB, que es preveu assolir 2020 
PUNT FORT – Millora en les eines de seguiment i anàlisi de les evaluacions dels participants. 
ÀREA DE MILLORA – Millorar en els sistemes de recollida d’informació i formalització del registre d’activitats realitzades. 

Variació respecte al que es va consignar a l’ISC anterior/memòria    

S’han mantingut i millorat les acreditacions disponibles. Continua essent necessari millorar els processos de formalització i registre d’activitats realitzades 

 

2-Accions de millora més rellevants implementades en processos de seguiment anteriors (Pla de Millora) 

Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i resultat Continuïtat 
PMT 

Mantenir la acreditació de la EFMD com a 
estàndard de qualitat internacional i garantia 
addicional de bones pràctiques. 
 

NO L’any 2016 es va renovar amb èxit l’acreditació EQUIS de la European Federation for Management 
Development (EFMD), reconeguda arreu com l’estàndar de la indústria. L’any 2017 es va iniciar el procés 
d’acreditació amb la American Association of Collegiate Schools of Business (AACSB), que esperem assolir 
l’any 2020. Amb aqesta acreditació EADA s’afegiria al grup de 75 escoles de negocis al món que tenen 
l’anomenada “Triple Corona” d’acreditacions: AACSB, AMBA i EQUIS. 

Reformulat 

Cal millorar la forma de recollir, codificar i 
comunicar l’avaluació de la participació als 
estudiants, amb l'objectiu d'incrementar la 
seva comprensió dels procediments i 
motivacions darrere les avaluacions rebudes 
per aquest concepte.  

NO A partir de la digitalització en la recollida de notes d’avaluació que es va dur a terme el curs 2015/16, EADA 
disposa ja de més i millors mecanismes d’anàlisi dels processos d’avaluació. Per aquest curs disposarem 
d’una eina d’anàlisi automàtica que detectarà desviacions de l’estàndard - tant a nivell d’individu, com 
d’assignatura i cohort - i que ens ha de permetre intervencions més ràpides i acurades per corregir problemes 
en l’avaluació dels estudiants, 

Obert 

Valoració global del desenvolupament de les accions del PMT sobre aquest estàndard / Observacions 

Donat que la darrera actualització del PMT és del més de juny de 2017, i que EADA només té un títol oficial, no es donen les circumstàncies que permetin la introducció de moltes accions 
de millora que no estiguin ja indicades a l’IST que es va presentar aquest desembre passat. 

 

3-Noves accions de millora derivades d’aquest procés de Seguiment   

Acció Reformulació acció present al PMT   Introducció nova acció PMT  Modificació 
AQU  

N/A    

 

4-Evidències  

N/A 

  

http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/60/unitat/36633/estudi/14640/
http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/1572
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PLA DE MILLORA DE LES TITULACIONS OFICIALS DE GRAU I DE MÀSTER D’EADA, ESCOLA D'ALTA DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 
 
Pla de millora de partida 
 
El pla de millora del qual es partia per elaborar aquest ISC és l’aprovat pel CGU el febrer de 2017. Incorpora dades sobre el desenvolupament de les accions fins a desembre 
de 2017. 
Veure el pla de millora 2015-2016 publicat a l’apartat “Qualitat” de la pàgina web. 
 
 
Nou pla de millora 
 
Fruit de la reflexió efectuada en aquest procés de seguiment, es presenta el nou Pla de Millora 2016-2017 de les Titulacions Oficials de Grau i de Màster d’EADA, Escola 
d’Alta Direcció i Administració aprovat pel CGU el febrer de 2018 
Veure el pla de millora 2016-2017 publicat a l’apartat “Qualitat” de la pàgina web. 
 
 


