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ABAST I AUTORIA DE L’INFORME DE SEGUIMENT  
 
L’Informe de Seguiment de la Qualitat dels títols oficials de grau i de màster i del sistema de garantia interna de la qualitat d’EADA, Escola d’Alta Direcció i Administració ISQ 2021 té l’abast 
següent: 
 

Títols Dimensions Curs analitzat 

Màster Universitari en Gestió Empresarial (MUGE-12EA) Informe complet 2020-2021 

 
L’autor de l’informe és el Comitè de Qualitat del Centre, amb l’assessorament d’unitats tècniques i acadèmiques del centre i transversals de la Universitat de Vic - Universitat Central de 
Catalunya. Composició del CQC:   
  

Nom Posició 

Ramon Noguera i Hancock Director Acadèmic. Director del Màster 

Carolina Sanmartín Aban Cap de Qualitat i Coneixement 

Desriée Knoppen Professora, Marketing i Supply Chain 

Jordi Carenys Professor, Finances i Control de Gestió  

Carles Brugarolas Professor, Estratègia, Lideratge i Persones 

Mireia Serres Coordinadora del Programa. 

 
L’informe s’elabora segons el procediment del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat “PE07_U_Pr02 Seguiment de la qualitat dels títols oficials de grau i de màster”. 
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DIMENSIÓ 1 - QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU    
 

Estàndard 1. 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. 

 

Abast Màster Universitari en Gestió Empresarial (MUGE-12EA) 

 

Subestàndard 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. 

Observacions AQU VSMA Evidències 

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard  

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Als deus anys de la titulació, les competències generals i 
específiques de la titulació continuen essent rellevants, com 
demostren els alts nivells d’ocupació dels estudiants sortints 
(veure evidència 2021 Inserció Laboral EADA).  

El llenguatge de les competències, escrites ara fa deu anys, 
comença a mostrar la seva edat. En un programa en el que la 
terminologia emprada està en constant evolució, caldrà 
avaluar de forma constant com adreçar aquesta distància 
entre el llenguatge emprat llavors i la terminologia que els 
estudiants cerquen en un programa. Per exemple, la creixent 
importància de les capacitats d’analítica de dades (“Big data”) 
faria recomanable que aquesta competència fos recollida de 
forma explícita en el programa.  

 

 

2-Revisió del pla de millora      

Acció   Observació AQU Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) Procés Caràcter Literal  

      

  

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10315
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/%E2%81%ABISQ_2021_EADA/DocumentsAdjunts/Indicadors/2021Inserci%C3%B3Laboral_EADA.pdf?csf=1&web=1&e=cMlHhe
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Subestàndard 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. 

Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard  

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

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. 
 
La incorporació de més optativitat en el programa arran de la 
introducció de les especialitats ha permès més flexibilitat en 
l’adaptació del pla d’estudis.  
 

Les “Setmanes internacionals”, que representen 4 ECTS 
obligatoris en l’estructura dels estudis han d’evolucionar per 
reflectir millor la creixent demanda de continguts que 
reflecteixin els ODS de les Nacions Unides per part 
d’estudiants i empreses o organitzacions. Cal veure si convé 
modificar el pla d’estudis en aquest sentit en un futur proper. 
En aquest mateix sentit, existeix una demanda forta per una 
titulació oficial en gestió empresarial amb un enfocament a la 
sostenibilitat social i mediambiental, com es detecta en les 
matrícules pels títols privats que EADA oferta en aquest àmbit 

No hi ha suficient demanda per l’opció de comptabilitat que 
s’ofereix a la especialitat “Finances”. S’extingeix aquesta 
opció.   

 

2-Revisió del pla de millora      

Acció   Observació AQU Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) Procés Caràcter Literal  

Introduir canvis en el pla d’estudis MUGE-
12EA, 2021. (v. detall a 4-Annex) 

    L’assignatura Advanced Topics in Accounting” de 
l’especialitat Finances no ha assolit el nombre mínim 
d’estudiants matriculats per fer-la viable. És preferible 
simplificar l’especialitat per donar major claredat. 

100% 

Definir els possibles continguts d’una 
nova especialitat de “Sustainability and 
Business Innovation”. 

Acreditació 21 REC Sería aconsejable que la Escuela 
incorporase en el Máster 
contenidos de sostenibilidad, ética y 
transformación digital en algunas 
de sus asignaturas. 

En vista de l’existència de condicions a l’informe 
d’acreditació, i la necessitat de sol·licitar una modificació de 
la titulació per oferir aquesta nova especialitat, es posposa 
aquesta acció a haver superat les condicions d’AQU. 

25% 

Revisar la càrrega d’activitat associada a les 
Pràctiques Professionals i TFM, per valorar 
la conveniència d’ajustar els crèdits que s’hi 
atribueixen. Cal tenir en compte que això 
requeriria una reverificació del títol. 
 
 

Acreditació 21 REC El cómputo de créditos asignados 
al TFM (10 ECTS) parece excesivo, 
por lo menos en algunos casos, 
teniendo en cuenta que no suelen 
superar las 100 páginas y que son 
realizados en grupos de entre 
cuatro y seis estudiantes. A ello se 
suma el hecho de que dicho TFM 
se realiza juntamente con las 
prácticas externas, que también 
tienen asignados sus propios 
créditos ECTS (5). 

 
 
   

0% 

 

3-Annex: detall dels canvis en el pla d’estudis 

Annex: Canvis pla estudis MUGE 2021 

  

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10315
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/%E2%81%ABISQ_2021_EADA/DocumentsAdjunts/Annexos/CanvisPlaEstudis_CA_23112021_MUGE-12EA.pdf?csf=1&web=1&e=uDwJdz
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Subestàndard 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. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Els estudiants admesos al MUGE tenen el perfil d’ingrés idoni 
que s’adequa al què està especificat en la memòria de 
verificació. La major part dels estudiants procedeixen de 
titulacions d’ADE, i els mecanismes i òrgans d’admissió vetllen 
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. Veure els indicadors 
de matrícula i taxa d’èxit. 

La pandèmia ha afectat significativament el nombre de 
sol·licituds per incorporar-se a la titulació, rebaixant en 
conseqüència la selectivitat del programa i el perfil dels 
estudiants admesos. 

 

 

2-Revisió del pla de millora      

Acció   Observació AQU Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) Procés Caràcter Literal  

Revisar la necessitat d’incloure complements 
de formació que garanteixin l’anivellament 
de coneixements.  

Acreditació 21 REC La no existencia de un sistema 
formalizado de nivelación de 
conocimientos de entrada 
(complementos de formación) 
puede llegar a influir en que no 
se lleguen a alcanzar los niveles 
exigidos, especialmente en las 
asignaturas iniciales del máster. 

A l’acreditació del 2017 ja es va assenyalar l’existència d’uns 
complements de formació no recollits a la memòria. En aquell 
moment, donada la reticència a fer-los obligatoris, es va 
descartar la possibilitat de modificar la memòria de verificació 
per incloure’ls. Caldrà revisitar aquella decisió per valorar si va 
ser encertada. 

0% 

 
  

https://www.uvic.cat/indicadors/master-universitari/gestio-empresarial
https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10315
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Subestàndard 1.4.  La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard  

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

El nivell de satisfacció dels participants amb la resposta que la 
institució dona als seus requeriments i suggeriments és elevat. 

Cal seguir formalitzant el registre de les diverses accions de 
coordinació informal que es duen a terme, sense repercutir de 
forma negativa en l’agilitat de la resposta. 

 

 

2-Revisió del pla de millora      

Acció   Observació AQU Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) Procés Caràcter Literal  

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

Acreditació 21 OBL Se echa en falta una mayor 
formalización en el registro de 
las actividades de coordinación 
realizadas a lo largo del curso. 

Si bé s’ha treballat per millorar el registre de les accions dutes a 
terme dins el marc del SGIQ d’EADA, el procés d’acreditació ha 
indicat algunes mancances en les quals continuar treballant. 

25% 

 
  

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10315


 Informe de Seguiment de la Qualitat d’EADA, Escola d’Alta Direcció i Administració 2021 
-Títols oficials de grau i de màster i sistema de garantia interna de la qualitat- 

Aprovat CGU 15 de desembre de 2021 

  8 

Subestàndard 1.5.  L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació. 

Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard  

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

El desenvolupament d’una nova eina de preparació de les 
guies docents, amb una major connexió amb altres bases de 
dades i uns procediments de validació i qualitat més 
formalitzats en han de permetre fer un millor seguiment de 
com s’apliquen les normes. 

En la línia del que s’apunta a l’apartat anterior, cal seguir 
treballant en la formalització dels mecanismes de coordinació 
per assegurar la correcta aplicació de les normatives, així com 
avaluar de forma explícita l’impacte que aquesta aplicació ha 
tingut sobre els resultats de la titulació.  

 

 

2-Revisió del pla de millora      

Acció   Observació AQU Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) Procés Caràcter Literal  

      

  

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10315
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DIMENSIÓ 2 – PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA    
 

Estàndard 2. 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. 

 

Abast EADA, Escola d'Alta Direcció i Administració 

 

Subestàndard 2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 

Observacions AQU VSMA Evidències   

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard   

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

 Es detecta la necessitat de continuar treballant en la millora 
de la web pública d’EADA per aconseguir la màxima 
transparència i accessibilitat a la informació. 

 

 

2-Revisió del pla de millora      

Acció   Observació AQU Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) Procés Caràcter Literal  

Modificar la Guia Docent del TFM per 
assegurar la coincidència amb el que està 
aprovat a la memòria verificada, millorant la 
diferenciació entre les diferents activitats 
d’avaluació d’aquest TFM. 

Acreditació 21 OB Debe existir coincidencia entre 
los criterios de evaluación del 
TFM recogidos en la memoria 
verificada y los publicados en la 
guía docente, garantizando el 
carácter individual de dicha 
evaluación. 

S’ha dut a terme la modificació en les Guíes Docents. S’està 
treballant en una sèrie de procediments i documents que ens 
han d’ajudar a fer més diàfana la diferència entre els distints 
elements que composen l’avaluació del TFM. 

50% 

Incloure a la web un llistat de les diferents 
empreses amb les que s’han tancat convenis 
de col·laboració. 

Acreditació 21 REC Sería conveniente que se 
informase públicamente de las 
posibles empresas con las que 
tienen celebrados convenios 
para la realización de las 
prácticas externas. 

S’està en procés de recollir aquesta informació per tal 
d’incloure-la a la web de la titulació. 

25% 

Assegurar la coherència entre el publicat a la 
web pública de la titulació i el que s’ha 
aprovat a la Memòria de Verificació 

Acreditació 21 OBL Los contenidos de la página 
web de la Escuela tienen que 
ser homogéneos con los 
publicados en la página web de 
la UVic-UCC. No se han incluido 
las competencias transversales 
incorporadas en la última 
modificación, las guías docentes 
sólo figuran en inglés y los 
contenidos no coinciden con los 
fijados a la Memoria de 
Verificación. 

Aquest requeriment, ja recollit a l’acreditació de 2017, no ha 
estat resolt per alguna raó. Assegurar que es resol de forma 
immediata. 

75% 

 

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10315
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Subestàndard 2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció. 

Observacions AQU VSMA Evidències 

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard   

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Els nivells de satisfacció dels alumnes amb la titulació son 
molt elevats (veure Satisfacció Estudiants 2021). 

Falta encara incloure molta informació sobre les bones 
pràctiques i bons resultats de la titulació a la web pública. 

 

 Es pot coordinar molt millor amb la UVic la recollida d’aquesta 
informació. 

 

 

2-Revisió del pla de millora      

Acció   Observació AQU Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) Procés Caràcter Literal  

Incloure a la web de la titulació els resultats 
de les enquestes de satisfacció dels 
participants i del professorat. 

Acreditació 21 OB No se publican los resultados de 
satisfacción correspondientes a 
los diferentes grupos de interés 
implicados en el Máster. 
Aunque desde la web de la 
EADA se ofrece un enlace a la 
sección de la calidad de la web 
de la UVic- UCC, esta aporta la 
información por centros, entre 
los que no se encuentra la 
Escuela sujeta a evaluación. 

Dins el redisseny de la pàgina web de la titulació està 
programada la inclusió d’aquests indicadors. 

25% 

 
  

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10315
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/%E2%81%ABISQ_2021_EADA/DocumentsAdjunts/Evidencies/2021Satisfacci%C3%B3Estudiants_EADA.pdf?csf=1&web=1&e=bBtbXk
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Subestàndard 2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i l’acreditació de la titulació. 

Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard   

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

   

 

2-Revisió del pla de millora      

Acció   Observació AQU Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) Procés Caràcter Literal  

Incloure a la web d’EADA la totalitat dels 
processos del SGIQ 

Acreditació 21 OB Los procesos del SGIC deben 
aparecer publicados en la 
página web. 

Dins el redisseny de la pàgina web de la institució està prevista 
la inclusió d’aquests processos. 

25% 

 
  

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10315
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DIMENSIÓ 3 – EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA DE LA QUALITAT    
 

Estàndard 3. 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. 

 

Abast EADA, Escola d'Alta Direcció i Administració 

 

Subestàndard 3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de les titulacions. 

Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard   

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

 Cal reforçar les accions formatives i de divulgació sobre els 
procediments propis del VSMA entre els grups d’interès, per 
tal d’apoderar-los en relació a l’avaluació i gestió de la 
qualitat. 

 

 

2-Revisió del pla de millora      

Acció   Observació AQU Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) Procés Caràcter Literal  

Dissenyar una proposta de nou model de 
seguiment de la titulació 

   Canvis en la legislació en relació al VSMA i a l'acreditació 
institucional, desplegament del mapa 5 de l'SGIQ i disseny del 
nou programa informàtic de gestió de la qualitat.  

 

 
  

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10315
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Subestàndard 3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la 
satisfacció dels grups d’interès. 

Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard   

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

El SGIQ disposa d’un procés implementat que gestiona la 
recollida de resultats rellevants i permet la recollida de la 
informació sobre la satisfacció dels alumnes i titulats respecte 
del programa formatiu. La informació que es recull d’aquests 
grups és extensa i es fa servir per adreçar de forma ràpida 
possibles problemes. 

Cal continuar treballant, tal i com consta en el Pla de Millora 
actual, en la formalització de la recollida d’informació dels 
altres grups d’interès (especialment Professorat i PAS), i 
millorar l’index de resposta a les enquestes a aquests grups. 

 

 

2-Revisió del pla de millora      

Acció   Observació AQU Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) Procés Caràcter Literal  

Revisar el contingut i la rellevància de 
l’enquesta al professorat, per tal de millorar 
els nivells de resposta i implicar-hi més el 
professorat. 

Acreditació 21 OBL La Escuela debe seguir 
mejorando la formalización de la 
recogida de información de, 
además del estudiantado, del 
resto de los grupos de interés, 
especialmente del profesorado, 
haciendo un esfuerzo por elevar 
los índices de respuesta. 

S’ha encetat el procés de revisió d’aquestes enquestes, que 
culminarà el segon semestre del curs 21/22 

25% 

 
  

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10315
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Subestàndard 3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a la seva millora continuada. 

Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard   

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

 Cal finalitzar l’adaptació del SGIQ d’EADA a la versió 5.0 del 
SGIQ de la UVic-UCC. 

 

 

2-Revisió del pla de millora      

Acció   Observació AQU Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) Procés Caràcter Literal  

Tornar a posar en marxa el procés 
d’adaptació del SGIQ a l’estàndar 5.0 de la 
UVic-UCC, amb l’objectiu de completar 
aquesta transició a finals del curs 21-22 

Acreditació 21 OB La Escuela debe finalizar el 
proceso de adaptación de su 
SGIC a la versión 5.0 del SIGC 
de la Universitat de Vic-UCC 

El procés es va encetar el juny de 2020 i es va posar en 
suspens fins al final del procés d’acreditació. Abans de finalitzar 
el 2021 s’hauria de tornar a posar en marxa. 

0% 

Implementar el Comitè de Qualitat d’EADA    En la línia de l’esmentat en el l’acció anterior, constituir el CQ 
d’EADA amb l’objectiu de facilitar la transició al SGIQ 5.0 i el 
seu seguiment. 

0% 

 
  

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10315
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DIMENSIÓ 4 – ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU    
 

Estàndard 4. 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 

 

Abast Màster Universitari en Gestió Empresarial (MUGE-12EA) 

 

Subestàndard 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. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

El perfil internacional i divers del professorat del programa, 
amb una bona dedicació a la recerca i amb un contacte al 
món empresarial, assegura una experiència d’aprenentatge 
molt important per la formació. 

Cal seguir millorant el percentatge de professorat acreditat..  

  

2-Revisió del pla de millora      

Acció   Observació AQU Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) Procés Caràcter Literal  

Donar suport i assessorament a tot el 
professorat internacional per tal que iniciïn el 
procés d’acreditació. 

Acreditació 21 OB Se debe incrementar el 
porcentaje de doctores 
acreditados sobre el número 
total de doctores para cumplir 
los requerimientos de la 
normativa vigente. 

Amb la recent acreditació de dos doctors (un per AQU i un altre 
per ANECA), els requeriments del 70% de les hores impartides 
per professorat doctor, del qual un 60% acreditat, queden 
assolides,  L’acreditació de dos o més professors doctors en el 
curs 21/22 consolidaran aquest assoliment. 

100% 

 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/%E2%81%ABISQ_2021_EADA/DocumentsAdjunts/Indicadors/2021HIDAs_EADA.pdf?csf=1&web=1&e=kGUA1Y
https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10315
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Subestàndard 4.2.  El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

El perfil del professorat del MUGE ha millorat sensiblement 
des de la darrera avaluació, amb un millor caràcter 
investigador, tant dels professors permanents com del 
professorat visitant. Veure indicadors HIDA. 
La valoració amb l’experiència docent és molt satisfactòria. 
Veure indicadors experiència docent EADA. 

  

 

2-Revisió del pla de millora      

Acció   Observació AQU Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) Procés Caràcter Literal  

      

  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/%E2%81%ABISQ_2021_EADA/DocumentsAdjunts/Indicadors?csf=1&web=1&e=oTqMZx
https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10315
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Subestàndard 4.3.  La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del professorat. 

 Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

 Existeix un ample marge de millora pel que fa a la coordinació 
amb la formació que es du a terme a la UVic-UCC, per tal 
d’ampliar el ventall de l’oferta formativa a disposició del 
professorat. 

 

 

2-Revisió del pla de millora      

Acció   Observació AQU Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) Procés Caràcter Literal  

Millorar la coordinació amb la UVic-UCC per 
tal de fer més ampla i diversa l’oferta de 
formació i actualització del professorat 
d’EADA 

Acreditació 21 OBL Sería aconsejable que la 
Escuela diversificase la oferta 
de cursos de actualización para 
su profesorado y a la vez que 
incrementase su motivación 
para que sean cursados por un 
mayor número de profesorado. 

S’ha d’encetar, aquest curs 2021-22 la coordinació amb la UVic 
per oferir al professorat EADA l’accés als cursos de formació del 
professorat. 

0% 

  

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10315
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DIMENSIÓ 5 – EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE    
 

Estàndard 5. La institució disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per a l’aprenentatge de l’alumnat. 

   

Abast EADA, Escola d'Alta Direcció i Administració 

  

Subestàndard 5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral. 

 Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

El pla d’ orientació acadèmica i acció tutorial (POAT) dona 
resposta a les necessitats dels estudiants del màster tal com 
indica, per exemple, l’alta taxa d’eficiència. 

  

 

2-Revisió del pla de millora      

Acció   Observació AQU Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) Procés Caràcter Literal  

Avaluar la conveniència i possibilitat de fer 
més visible la contribució dels antics 
alumnes a la formació. 

Acreditació 21 REC Sería conveniente incorporar en 
mayor medida, la experiencia de 
los antiguos alumnos en el 
desarrollo del Máster a través 
de visitas, conferencias, 
participación en el aula, etc. 

Ja es fan i es duen a terme moltes d’aquestes visites i xerrades, 
que en aquest moment tenen lloc en el programa extra-
curricular. Es valorarà la idoneïtat d’incloure’ls dins el programa 
de formació, per compartir la seva experiència.  

50% 

  

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10315
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Subestàndard 5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA Evidències 

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

El centre ha fet una aposta molt importat per impulsar la 
transformació digital constatant que cada vegada les 
infraestructures digitals són més rellevants en l'assoliment de 
la qualitat, accessibilitat i eficàcia. 
Les capacitats dels serveis de biblioteca i documentació són 
satisfactoris, tal com es pot deduir de les enquestes de 
satisfacció dels usuaris. La satisfacció generalitzada del 
estudiants amb el Knowledge and Information Centre és del 
4,68/5 

Cal continuar millorant amb l’aspecte internacional del Servei 
de Carreres, que continua oferint principalment llocs de treball 
a la UE – sovint de difícil accés per aquells estudiants de fora 
d’Europa. 

 

 

2-Revisió del pla de millora      

Acció   Observació AQU Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) Procés Caràcter Literal  

      

 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/%E2%81%ABISQ_2021_EADA/DocumentsAdjunts/Indicadors/2021Satisfacci%C3%B3Estudiants_EADA.pdf?csf=1&web=1&e=Eb2AJp
https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10315
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DIMENSIÓ 6 - QUALITAT DELS RESULTATS DEL PROGRAMA FORMATIU    
 

Estàndard 6. 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. 

   

Abast Màster Universitari en Gestió Empresarial (MUGE-12EA) 

   

Subestàndard 6.1. Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació 

  Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

L'alt nivell dels resultats d'aprenentatge assegura l’assoliment 
de les diferents competències específiques del màster, 
juntament amb d’altres competències bàsiques, generals i 
transversals. Per tant, els resultats de l’aprenentatge assolits 
es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el 
nivell del MECES de la titulació. 

  

 

2-Revisió del pla de millora      

Acció   Observació AQU Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) Procés Caràcter Literal  

      

  

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10315
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Subestàndard 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. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Trobo a faltar posar en valor les bones valoracions de les 
enquestes de satisfacció de la docència rebuda. 

  

 

2-Revisió del pla de millora      

Acció   Observació AQU Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) Procés Caràcter Literal  

Millorar la diferenciació dels distints 
elements que composen l’avaluació de la 
Pràctica Professional i el TFM 
 

Acreditació 21 OB Aunque en la propuesta de 
modificación presentada en el 
año 2018 se aprobó que 
podrían realizarse de forma 
conjunta las Prácticas externas 
y el TFM, no se planteó que la 
evaluación fuese conjunta como 
se realiza en la actualidad. De 
hecho, en las fichas de ambas 
asignaturas recogidas en la 
Memoria verificada, aparecen 
procedimientos de evaluación 
diferenciados. Debe presentarse 
una propuesta de modificación 
del Máster si se desea que la 
evaluación de dichas 
asignaturas sea conjunta. 

Si be l’avaluació d’aquestes dues assignatures es du a terme de 
forma conjunta, es fa en funció a criteris diferenciats. Per al curs 
21/22, es clarificarà aquesta diferenciació i es separaran 
temporalment les avaluacions dels dos elements que conformen 
aquesta realització conjunta de Pràctiques Externes i TFM. 
D’aquesta manera quedarà més ben explicitada – tant per 
alumnes com per avaluadors – els criteris i activitats que 
s’avaluen per cadascuna de les assignatures. 

50% 

 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/%E2%81%ABISQ_2021_EADA/DocumentsAdjunts/Indicadors/2021Satisfacci%C3%B3Estudiants_EADA.pdf?csf=1&web=1&e=Eb2AJp
https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10315
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Subestàndard 6.3.  Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Per a l’anàlisi dels valors dels indicadors acadèmics, la taxa 
d’abandonament propera a zero en les darreres dues edicions 
del Màster és molt gratificant i emblemàtica de les peculiaritats 
dels estudiants d’aquest nivell universitari. Així mateix, tan la 
taxa de graduació, com la d’eficiència i èxit és del 100%. 
Veure indicadors.  

  

 

2-Revisió del pla de millora      

Acció   Observació AQU Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) Procés Caràcter Literal  

      

  

https://www.uvic.cat/indicadors/master-universitari/gestio-empresarial
https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10315
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Subestàndard 6.4.  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació. 

Indicadors Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

A grans trets, però, i sobre la base d’evidències indirectes com 
poden ser les respostes dels antics alumnes als rànkings del 
Financial Times, la valoració que se’n fa és molt positiva, amb 
un 82% d’egressats ocupats, i un 11% han continuat estudiant. 
Només un 6,4% estan en cerca activa de treball.Veure 
indicadors. 

  

 

2-Revisió del pla de millora      

Acció   Observació AQU Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) Procés Caràcter Literal  

      

 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/%E2%81%ABISQ_2021_EADA/DocumentsAdjunts/Indicadors/2021Inserci%C3%B3Laboral_EADA.pdf?csf=1&web=1&e=bdD4sf
https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10315

